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~ Chemarea adresată de organizația județeană de partid
Constanța, către toate județele si municipiul București
dă a realiza planul producției industriale in profil teri
torial pe 8 luni pînă la 23 August și pe întregul an pină
la Congresul al XlV-lea al partidului, ca și însuflețitorul ■îndemn al tovarășului Nicolae Ceaușescu. către în
treaga țară, de a răspunde acestui patriotic angajament
și de a face totul pentru a obține rezultate cît mai bune
în producție stimulează noi energii, mobilizează toate
colectivele de oameni ai muncii din economie, sporind
gradul de participare al acestora la soluționarea promptă
a problemelor de care depinde bunul mers al activității,
intensificarea muncii în toate sectoarele vieții economico-sociale. Stau mărturie în acest sens succesele rapor
tate de tot mai multe unități economice, realizarea în
avans a sarcinilor pe 7 luni, înscrierea unor noi recor
duri la extracția de cărbune și minereuri, pe șantierele
de investiții, la execuția și punerea în funcțiune a unor
noi capacități de producție în nenumărate domenii.
Imaginea puternicei efervescențe revoluționare, a emu
lației creatoare, declanșate pretutindeni de îndemnurile
secretarului general al partidului, de chemarea-angajament a județului Constanța, o regăsim în toate secțiile
marilor întreprinderi, în uzinele și combinatele tării, pe
marile șantiere. în clocotul muncii desfășurate pretu
tindeni' la cote dintre cele mai înalte. Regăsim turnată
în fapte durabile, în căutări neobosite pe frontul crea-

ției tehnice dorința arzătoare, spiritul de dăruire pentru
înfăptuirea înainte de termen a sarcinilor asumate, pen
tru întâmpinarea marilor evenimente politice din viata
partidului, a întregii țări cu noi și importante succese in
opera de făurire a unei puternice și înfloritoare civili
zații pe pămîntul României socialiste. Practic, pornind de
la realitățile specifice fiecărei unităti economice, de la
obiectivele fiecărui colectiv în parte, pretutindeni s-a
trecut la identificarea unor noi tăi și modalități de ac
țiune, la descoperirea și punerea în valoare a tuturor re
zervelor disponibile.' Problemele muncii, ale producției
se dezbat mai aprins ca de obicei. Sînt reținute toate
ideile valoroase, care sînt analizate și aplicate acolo unde
materializarea lor poate însemna un plus de producție,
un spor de productivitate, de eficientă. Atmosfera întilnită astăzi în secțiile și atelierele tuturor unităților eco
nomice. in fiecare din compartimentele marilor între
prinderi este una de continuă căutare, de participare
susținută a tuturor la rezolvarea operativă a probleme
lor producției.
în focul acestor frămîntări. al eforturilor desfășurate
pentru intensificarea activității în toate sferele produc
ției materiale și infăptuirea exemplară a planului, pe acest an și pe întregul cincinal, creativitatea tehnică, spi
ritul de inițiativă și inventivitate devin suporți temei
nici ai întregii munci, pirghii concrete de acțiune pentru
obținerea unor producții superioare, pentru perfectiona
rea organizării muncii și a producției in toate domeniile.
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Noi soluții, noi initiative pentru sporirea producției
între nenumăratele colective friuricitorești aflate acum la început da
august sărbătoresc în prima linie a
întrecerii pentru producții tot mai
mari și pentru a realiza prevederile
planului pe opt luni pînă la 23 Au
gust și sarcinile pe întregul an în
cinstea Congresului al XlV-lea al
partidului se află și cel al întreprin
derii de Radiatoare, Echipament Me
talic. Obiecte și Armături Sanitare
București, unitate angajată, prin pro
filul He fabricație, în susținerea pro
gramului construcției de locuințe in
patria noastră, dar și a altor sarcini,
precum exportul, programul energe
tic nuclear și altele. Constant, in fie
care din cele 7 luni care au trecut
din acest penultim an al cincinalu
lui, muncitorii și specialiștii presti
gioasei uzine, ale cărei produse sint
cunoscute și apreciate pe multe din
meridianele lumii, și-au îndeplinit
sarcinile de plan. Mai mult, pentru
onorarea unor comenzi suplimentare

ți satisfacere^ cerințelor de armă
turi. radiatoare și echipament me
talic, de alifie de sablaj și tîmplărie
metalică, personalul muncitor al uni
tății și-a organizat în așa mod acti
vitatea incit să poată răspunde
prompt tuturor solicitărilor și să execute mărfurile solicitate peste pre
vederile planului. Așa se face că vo
lumul producției realizate a cunoscut
importante creșteri, in cele mai mul
te secții depășind cu mult nivelul
planificat.
Baza producțiilor superioare înre
gistrate in prima parțe a anului și
în luna iulie, cind numai la export
au fost livrate suplimentar mărfuri
in valoare de peste 5 milioane lei,
o constituie accentuarea preocupări
lor manifestate de întregul colectiv
de muncă pentru modernizarea bazei
tehnice din dotare, a întregii activi
tăți. Practic, în locul unor dispozi
tive simple, acționate în mare parte
manual, în toate secțiile și atelierele

întreprinderii au fost introduse in
stalații de mare productivitate, linii
întregi de fabricație realizate prin
autoutilare, care răspund unor prin
cipii tehnice dintre cele mai avan
sate. Firesc. în aceste condiții au
fost modernizate și tehnologiile, trecindu-se de la turnarea manuală, de
pildă, la procedee moderne de tur
nare automată la joasă presiune sau
la turnarea pe instalații carusel, de
asemenea proiectate și construite de
specialiștii șl muncitorii uzinei.
Așa cum aflăm de la tovarășul in
giner Virgil Ganea, șeful atelierului
de proiectare, pînă în prezent au fost ;
materializate 23 de măsuri din cele
31 stabilite în programul de moder
nizare pe acest an. De reținut că in
centrul atenției s-au situat in primul
rind temele mai dificile, complexe,
realizarea și asimilarea acelor uti
laje și tehnologii pe baza cărora
s-au asigurat capacitățile necesare
onorării sarcinilor mobilizatoare la

export, a celorlalte cerințe. Astfel,
sporul de producție ce se va obține
prin aplicarea în viață a tuturor mă
surilor din programul de organizare
și modernizare va determina, la ni
velul anului 1989, sporirea produc
ției cu aproape 22 milioane lei. Tot
odată, cheltuielile totale vor fi re
duse cu 18 milioane lei, iar cheltuie
lile materiale cu 8 milioane lei. Dar
cifrele nu dau. în acest caz. adevă
rata dimensiune a efectelor promo.
vării pe o scară rriereu mai largă a
progresului tehnic. Noile mașini,
noile tehnologii și tehnici la care
ne-am referit asigură condițiile ne
cesare trecerii la utilizarea tablei și
a profilelor din oțel Ia execuția di
feritelor armături și echipamente
metalice în locul alamei, al zamacului și aluminiului și al altor mate
riale deficitare și scumpe. „Evident
— remarca inginerul Virgil Ganea —
am soluționat în acest mod. trecînd
la utilizarea oțelului, a fontelor ob
ținute în cubilouri modernizate care
funcționează fără consum de cocs,
multe din problemele întîmpinate în
activitatea de aprovizionare tehnicomaterială. Concomitent, au fost eli
minate pierderile tehnologice la cele
mai multe produse, ștraifurile. cape
tele de material".
Promovarea largă a progresului
tehnic, a tehnicilor și tehnologiilor
moderne constituie principalul su-

(Continuare în pag. a II-a)
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Șl UTILAJ TEHNOLOGIC DIN TULCEA

Tehnologii noi, moderne, de lucru
Acționind susținut pentru orga
nizarea științifică a producției, co
lectivul întreprinderii de Construc
ții Nave și Utilaj Tehnologic din
Tulcea a asimilat de curind in fa
bricație noi tehnologii de lucru,
concepute și realizate în colaborare
cu unități de proiectare specializate.
Una dintre acestea o reprezintă
tehnologia de saturare a secțiunilor
corpurilor navelor, in faza de asam
blare. Care sint avantajele acestui
nou sistem de lucru ? Citeva detalii
ne sint oferite de inginerul Silviu
Pisică, șeful atelierului de proiec
tare din intreprindere : „Noua teh
nologie asigură echiparea fiecărei
secțiuni a corpului de navă cu în
tregul ei sistem de conducte, pre
cum și cu galeriile pentru cablajul
electric încă din fazele primare de
execuție. Prin aceasta, la construcția
unei nave de 7 500 tdw, de pildă,
se economisesc peste 3 000 ore de
muncă, ceea ce determină o creștere
a productivității muncii la montajul
final de peste 20 la sută, in con
dițiile imbunătățirii substanțiale a
calității lucrărilor și obținerii unor
importante reduceri ale consumuri
lor de metale".

O altă realizare recentă o repre
zintă mecanizarea operațiilor de
debitat drept, înclinat și prelucrat
tubulatura cu diametre de pînă Ia
400 mm. Această tehnologie a fost
pusă la punct pe un utilaj de pre
lucrări mecanice complexe realizat
in țară. Unul dintre efectele ime
diate il reprezintă creșterea sub
stanțială a fiabilității instalațiilor
de forță ale navei.
Aplicarea acestor noi tehnologii,
precum și a altora, înscrise în pro
gramul de modernizări al între
prinderii a condus la obținerea, de
la începutul anului pină acum, a
unui spor al productivității muncii
de peste 6 la sută. Totodată, între
prinderea a trecut la execuția unor
nave de tonaj sporit Lucrările a
două asemenea cargouri sint în sta
dii avanșate de execuție. Lîngă ele
se finalizează alte patru nave de
8 700 tdw și două tancuri de trans
port combustibili pentru alimentarea
vaselor în larg.
In tmagine : secțiuni de nave pre
gătite in vederea montajului după
noua tehnologie asimilată de curind în fabricație. (Eugen Dichiseanu).

gramului-Directivă și Tezele pen
tru Congresul al XlV-lea al
P.C.R. evidențiază faptul că so
luționarea în cele mai bune con
diții a problemelor complexe ale edi
ficării noii orinduiri, ale perfecționă
rii acesteia depinde, în mod hotăritor, de însăși perfecționarea întregii
activități a partidului nostru. Acest
proces a dobîndit un caracter pro
gramatic, organizat îndeosebi după
Congresul al IX-lea, cînd — depășindu-se cu îndrăzneală revoluționară
dogme, închistări, teoria perimată a
„modelului unic" — au fost adopta
te măsuri de perfecționare a activi
tății organelor și organizațiilor de
partid, de dezvoltare a democrației
interne de partid — ca parte a de
mocrației muncitorești-revoluționare,
de manifestare puternică a spiritului
critic și autocritic, ca cerință vitală
pentru îndeplinirea în bune condiții
a rolului conducător al partidului în
toate domeniile de activitate. Por
nind de la realitățile concrete ale
tării noastre, regîndind și reelaborînd
în funcție de aceste condiții, de
realitățile lumii contemporane, o
serie de teze, concepte și interpre
tări, dînd un răspuns științific, ori
ginal întrebărilor ridicate de viață,
de continua dezvoltare a noii orin
duiri, partidul nostru a pus în va
loare uriașul potențial de progres al
socialismului, imensele sale resurse
de autoperfecționare. Aceasta de
monstrează, cu puterea de necontes
tat a faptelor, că — așa cum sublinia
secretarul general al partidului —
nu există și nu poate exista perfec
ționarea și dezvoltarea socialismului
fără un partid unic al clasei munci
toare, cu o concepție revoluționară
despre lume și viată, care să acțio
neze cu fermitate pentru unirea în
tregului popor în apărarea cuceriri
lor socialismului, pentru dezvoltarea
socialismului, ridicarea bunăstării
popoarelor, întărirea independentei
și suveranității, pentru pace și co
laborare între toate națiunile lumii.
Realitățile tării noastre și ale
lumii în care trăim pun în eviden
tă faptul că existenta în cadrul ță
rilor socialiste, al țărilor care trec
spre dezvoltarea economico-socială
independentă a unor partide unice,
puternice, cu o concepție revolu
ționară sau progresistă, care să asi
gure acțiunea unită a fiecărui popor
în realizarea obiectivelor construe-

ției socialiste, ale dezvoltării economico-sociale independente, constituie
un proces legic. Sint cu atit mai de
neînțeles și de neconceput tendin
țele — din unele țări — de slăbire
a rolului conducător al partidului,
precum și unele concepții de reîn
toarcere la așa-zisul „sistem pluripartlt", specific împărțirii societății
în clase antagoniste și reprezentînd
deci o etapă revolută, depășită pen
tru țările socialiste. Ar trebui să dea
de gîndit faptul că aceste tendința
sint aplaudate frenetic de cercurile
reacționare din țările capitaliste care,
sub lozinca creării mai multor parti
de, acționează
în
fapt
pentru
slăbirea și lichidarea partidelor co
muniste, așa cum au mai procedat
— cu grave consecințe și eșecuri —
de-a lungul istoriei.
în acest context, este cu atit mal
Importantă și mai «alutară coneșpți»
limpede, fermă, deschizătoare de
largi perspective, teafirmată. lă
Plenara C.C. al P.C.R. din 27—28 iu
nie de secretarul general al partidu
lui : „Avind in vedere obiectivele
mărețe de dezvoltare socialistă și
comunistă a patriei noastre, este
necesar să perfecționăm continuu
activitatea partidului, să întărim
rolul său conducător in toate dome
niile, să acționăm cu toată fermita
tea pentru ridicarea nivelului politic,
ideologic, a combativității, a spiritu
lui revoluționar, pentru perfecțio
narea democrației de partid și întă
rirea continuă a legăturilor partidu
lui cu clasa muncitoare, cu masele
largi populare, cu Întregul popor".
Acest strălucit ansamblu concep
tual exprimă sintetic unitatea indiso
lubilă dintre perfectionarea societă
ții socialiste și creșterea rolului
conducător al partidului, precum și
relația dialectică dintre perfecțio
narea activității de partid și cea a
vieții sociale. Desigur, perfecționarea
activității organizatorice, ideologice
și politico-educative se Întemeiază
atît pe rezultatele și experiența deja
dobîndite, pe formele și metodele
muncii de partid care și-au dovedit
viabilitatea, cit și pe inițiativele va
loroase promovate în munca organe
lor și organizațiilor de partid. Avind
drept scop cunoașterea și transpu
nerea în viață a hotăririlor partidu
lui și a legilor țării, a programelor
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LA ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCȚII NAVE

Proiectul Programului-Directivă și
Tezele pentru Congresul al XlV-lea
al P.C.R.. precum și cuvintarea de
excepțională importanță teoretică
și practică rostită de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la Plenara Co
mitetului Central al P.C.R. din 27—28
iunie a.c. pun puternic in evidență
ideea că îndeplinirea importantelor
programe de dezvoltare, prefigurate,
cu clarviziune științifică, pînă dinco
lo de pragul celui de-al III-lea mi
leniu. trebuie asigurată prin perfec
tionarea tuturor domeniilor de acti
vitate din societatea românească.
„Stabilind obiectivele privind dez
voltarea economico-socială a pa
triei noastre — sublinia tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU — trebuie
să acționăm cu înaltă răspundere
revoluționară pentru perfecționarea
întregii activități și pentru unirea
întregului popor in lupta și munca
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare
fermă a României spre comunism —
visul de aur al omenirii !“
In concepția partidului nostru, a
secretarului său general, sensul ma
jor al acestui amplu proces de per
fecționare este asigurarea unei
concordanțe cît mai depline între
formele de organizare și conducere
ale societății, ale diferitelor
sale
domenii de activitate, cu dezvoltarea
forțelor de producție, a relațiilor so
ciale, cu noile cuceriri ale științei și
cunoașterii umane. Tocmai această
imensă capacitate a noii orînduiri
de a acționa în sensul legilor obiec
tive ale dezvoltării, ale progresului
social, în deplin acord cu mereu în
noitele realități ale vieții și cu me
reu mai înaltele aspirații ale oa
menilor asigură superioritatea cate
gorică a socialismului față de ca
pitalism, oricîte resurse de supra
viețuire, bazate pe anacronicele
relații de exploatare și jaf, ar mai
avea, deocamdată, acesta din urmă.
Tocmai în vasta și profunda sferă de
înnoire și continuă regenerare se
manifestă, cu excepțională pregnan
tă, rolul conducător al partidului,
strategul, organizatorul și dinami
zatorul întregului proces al trans
formărilor revoluționare care au
schimbat din temelii înfățișarea tării
noastre și chezășuiesc neîntrerupta sa
devenire în viitor.
In mod firesc, proiectul Pro-
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VASLUI. Suplimentar
la export — produse
de calitate superioară
Colectivul întreprinderii „Texti
la" din municipiul Vaslui, distins
recent cu „Ordinul Muncii" clasa a
II-a. a obținut și în perioada ce a
trecut din acest an remarcabile re
zultate în întrecerea socialistă des
fășurată în cinstea marilor eveni
mente politice din viața poporului
nostru — a 45-a aniversare a zilei
de 23 August și Congresul al XIVlea al partidului.
— Amplificindu-și eforturile și
acționind cu dăruire, înaltă răs
pundere și abnegație revoluționa
ră, ne spunea Florica Năforniță,
președintele consiliului oamenilor
munci, colectivul nostru, format
în cea mai mare parte din femei,
a sporit simțitor productivitatea
muncii și a valorificat mai bine
materia primă, materialele și
energia,
realizînd
suplimentar,
pină acum, peste 93 de mii mp
țesături din bumbac și fire tip
bumbac, într-o largă paletă coloristică și de o calitate foarte bună.
Pe această bază am reușit să ne
îndeplinim înainte de termen sar
cinile contractuale la export pe 7
luni din acest an și să livrăm peste
prevederi partenerilor externi țe
sături fine și extrafine în valoare
de 5,8 milioane lei. (Petru Necula).

De-aici plecat-au douășcinci.
De-aici, adică de pe la
tîrlele Caragica, Pirlogeni
și Lacu Rezii. Era pe vre
mea cînd satul fugea de
oraș ca dracu de tămîie. Și
totuși cei douăzeci și cinci
s-au prezentat mai întii la
garnizoana
din
Brăila.
Apoi, împreună cu cei
din Regimentul 9 doro
banți au mărșăluit spre
cimpul de bătaie al războ
iului de independență.
Ciți ș-au mai întors s-a
uitat. Memoria generațiilor
a păstrat doar faptul că
doi dintre cei douăzeci și
cinci au fost decorați pen
tru vitejie : soldatul Li
pan Marin și sergentul
Zodilă Stan. Se pare însă
că s-au întors destul de
puțini de vreme ce, în
1879, cind dorobanții veniți
din război au fost împro
prietăriți, a fost nevoie
să-i unească pe cei din
Cîmpia Călmățuiului cu
cei din Cîmpia Brăilei, iar
numărul lor să fie sporit
cu tinerii căsătoriți din
acel an. Pămîntul primit
era o pirloagă — o dovadă
în plus a ancestralei cîrpănoșenii boierești — alternind cu dune de nisi
puri
zburătoare,
motiv
pentru care i-au zis satu
lui Pirlogeni. Apoi, ca oa
meni care știau să facă
haz de necaz, au schimbat
toponimul in Parladeni. In
iulie 1882, cind au fost de
clarați chmună, și-au zis
ÎNSURĂȚEI. Și-așa le-a
rămas numele.
Războiul le lăsase moș-

tenire o comună. Una
_____ ca
__
multe alte sute din vremea
aceea. Adică ajunsă ra
pid în sapă de lemn. Do
vadă că la 1907, țăranii
conduși de Cristea Ciocoi
— ironia soartei : să te
cheme „Ciocoi" și să fii
sărac lipit ! — și Nicolae
Glăvan au pornit cale de
45 kilometri spre Brăila,
înarmați cu furci și topoa-

cu muncitori. Le mai
schimbau unora un fier
de plug, mai schimbau o
vorbă-două, aduceau gazete, afișe cu secera și
ciocanul, Cu astea, cu
gazetele,' nu
se _ prea
descurcau oamenii. Le aduceau și le puneau purcoi
pe măsuța din frizeria lui
Gică Baicu, iar noul pri
mar, Radu T. Dumitru, zi-

frizerie. A doua zi m-au
chemat iar...".
Vară sau iarnă, umblînd
prin însurăței înghiți atîta
vint cît probabil, cindva,
suporta o pînză ca să-și
împingă corabia de la
Brăila tocmai la Bosfor.
Nu de puține ori astfel de
vinturi au așezat peste se
mănături straturi de nisip
care,
uneori,
depășeau

MOȘTENIRE PENTRU VIITOR
-ORAȘUL!
re, ca să ceară pămint de
la prefect. Ce-au obținut
se știe. Necazurile se ți
neau lanț. La 15 august
1916 din comună au fost
mobilizați 534 de ostași.
Jertfe în primul, jertfe in
al doilea război mondial.
„Apoi lumea a început să
se schimbe, căutînd mereu
spre o viață nouă, demnă"
— ne spune coautorul mo
nografiei „însurăței", pen
sionarul Gheorghe M. Grosu, fost, timp de 34 de ani,
profesor de istorie-geografie în localitate.
„Căutînd" — e bine spus.
Anul 1945. Satul continua
să fugă de oraș. In schimb,
duminicile, din Brăila, își
luaseră obiceiul să vină și
prin însurăței camioane

cea unuia sau altuia :
„Du-te mă, și adu-1 pe-al
lui Nicolae să ne citească".
Ne spune acum Eroul
Muncii Socialiste, Nicolae
S. Nicolae,- președintele
C.A.P. „Scînteia" (la însu
răței cealaltă cooperativă
agricolă se numește „Grivița Roșie") : „Eram abia
copil, nu pricepeam o iotă
din ce le citeam. Țin min
te că, o dată, după o ast
fel de lectură l-am auzit
pe unul vorbind că la în
surăței o să fie oraș. Eu
fusesem pe la Brăila, vă
zusem cum arăta un oraș.
L-am comparat în gîrid cu
comuna noastră. M-a puf
nit rîsul. Și pentru că nu
mă mai opream, s-au su
părat și m-ău alungat din

douăzeci de centimetri.
Localitatea pare a fi pla
sată la o cumpănă termi
că : iarna, minima înregis
trată a fost de minus 30° C;
vara, maxima, nu departe
de aici, la Ion Sion, de
plus 44,5° C ; efectul este
totdeauna același : pămîntul devine o adevărată
zgură cosmică, parcă abia
revărsată din oțelăriile ce
rului ; adăugați la acestea,
iarna, un crivăț cum îi
știu pentru că-1 simt nu
mai locuitorii uriașei pîlnii
formate între cotul carpa
tic și tocitele culmi ale
Măcinului.
După o zi de alergătură,
seara, ne-am răsfoit notele
luate de pe unde umblasem. Ne-am dat seama că

nu căldura excesivă, pici
vîntul nu fusese acel ceva
care ne nedumerise, ci fi
rescul și calmul cu care
ne vorbiseră oamenii. Să
fim înțeleși : este normal
ca oamenii să-și vorbească
fără afectare, calm, politi
cos. Dar de unde acea notă
de nonșalanță, aproape
frizînd detașarea, atunci
cînd iși și îți vorbesc ?
Exemple ? Eram în bi
roul tovarășului George
Dănăilă — primul primar
al noului, începind cu data
de 5 mai 1989, oraș agroindustrial însurăței — și
vorbeam despre fosta...
comună. Ne vorbea despre
trecutele eforturi ale oa
menilor de aici pentru a
stabiliza nisipurile zbură
toare. Cum ? „Intîi, prin
anii '50, cu toporul și caz
maua am defrișat mărăcinii, pirul, costreiul, cornuții. După care am -plantat sute și sute de hectare
cu vită de vie". Transcriem
frazele așa cum le-am no
tat. Ele pot fi oricînd au
tentice argumente ale unei
noi monografii, de astă
dată a ORAȘULUI ÎNSU
RĂȚEI. Deci, acum, la
capitolul există : 7 815 lo
cuitori și o suprafață teritorial-administrativă
de
21 297 hectare; volumul ac
tivității economice pe fle
care locuitor este de 67 660
lei. In perimetrul localită
ții funcționează două co
operative agricole de pro
ducție cu peste 8 360 ha, o
întrenrindere agricolă de

(Csnti^uare în pag. a
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PE ȘANTIERUL COMBINATULUI CHIMIC DIN SLOBOZIA

Zile de muncă intensă, zile fier
deplină a cunoștințelor energetice, noi de sudură, cu straturi protec
binți în care incandescența muncii
mecanice și de automatizare. Paralel
toare: de argon, care au condus la o
este conectată la cotele înaltelor so
cu aceste lucrări ce se vor realiza în calitate superioară a îmbinărilor su
licitări și eforturi pe care secretarul
avans, vom scurta cu 40 de zile pe
date. Și la noi se fac mii de suduri.
general al partidului, tovarășul
rioada necesară executării instala
Fiecare sudor este un artist în pro
Nicolae Ceaușescu, le-a orientat cu ției de expediție a produselor, care fesia lui, fiind autorizat pentru in
claritate in toata sectoarele de activi se va face direct în vagoane, in vrac,
stalații cu presiuni foarte înalte și în
tate pentru realizarea planului pe 8 ceea ce va contribui la livrarea ope
diverse oțeluri aliate. La testările
luni in cinstea marii săroători de la rativă a întregii producții. în pre
din ultimele 5 luni, prin control ne
23 August, iar pe întregul ■ an pînă
zent, am luat un substanțial avans și distructiv „Gamma", s-a stabilit că
la marele forum al comuniștilor. la definitivarea montajului la cele absolut toate sudurile au fost de
Pentru îndeplinirea acestor angaja
3 coloane de absorbție și desobție în
foarte bună calitate. Procentul rebu
mente, pe șantierul etapei a III-a vederea efectuării probelor hidrau
turilor fiind zero, s-au economisit
de dezvoltare a Combinatului Chimic lice. Adunate, lucrările realizate în
timp și filme și s-a ciștigat acea cuSlobozia activitatea se desfășoară
avans ne vor da posibilitatea ca noi, tezanță profesională care stimulează
shb imperativul competiției cu constructorii de pe platforma etapei orgoliul celor mai destoinici muncitimpul, i.i care organizarea, ordinea a III-a de dezvoltare a Combinatului
tori.
și disciplina, competența profesio Chimic Slobozia, să îndeplinim pla
— In cadrul brigăzii noastre — in
nală și creația tehnică sînt prezente nul pe întregul an în cinstea celui tervine secretarul organizației de
de la începutul și pină ia încheierea de-al XIV-lea Congres al partidului. partid, maistrul principal specialist
zilei de muncă.
Nicolae Toma, fiecare din cei 300 de
— Cum ați reușit să-i luați timpu
Sîntem pe șantier, printre con
muncitori, montori sau sudori este
lui înainte ?
structori, dar gindurile noastre sînt
un
specialist. Un specialist care a
— Brigada noastră are o organiza
încă sub impresia marilor recolte,
învățat tainele meseriei pe platforma
ție
de
partid
puternică,
la
noi
co

recolte ce nu puteau fi concepute
combinatului, marea lor majoritate
sînt nu numai buni munci fiind
acum un sfert de veac : 8 009—9 000, muniștii
originari din Slobozia sau din
chiar și 10 090 kg griu și orz ia tori, ci și oameni cu idei. Am să comunele învecinate. Pentru aceasta
hectar, la care au contribuit din plin vin și cu citeva argumente : prin învățăm și iar învățăm. Ne comple
prefabricarea conductelor, pe părți tăm cunoștințele, ne punem la punct
și produsele realizate pe această
prestigibasă platformă
industrială. de instalații, la sol, s-a reușit ca
cu tot ce au mai nou știința și tehproductivitatea muncii să crească cu nica. Echipa de țevari-montori, conUrmărim oamenii de pe schelele
complicatelor instalații* care cresc 25—30 la sută. Am introdus tehnici dusă de Ion Lepădătescu, a realizat
văzind cu ochii. Se lucrează la cota
plus 52 metri, unde două macarale
de mare capacitate au ridicat pentru
montaj ultimele coloane
necesare
complexelor instalații. Cele două
macarale au fost reglate asemenea
(Urmare din pag. I)
rii constructive și tehnologice a unor
unor ceasornice perfecte și coloanele
eliminării tuturor locurilor
prefabricate la sol au fost fixate port al rezultatelor bune înregistra produse,
înguste. Dar chiar dacă am obținut
acolo unde prevedea proiectul. Zeci te pe 7 luni în activitatea desfășu un
salt important, în ce privește pro
de tone de oțel asamblate cu o to
rată de întregul colectiv al între ductivitatea și calitatea nu sîntem
leranță de microni. Pentru un ne- prinderii.
demonstrează și nivelul pe deplin mulțumiți, mobilizîndu-ne
aviZat, totul pare colosal.
Pentru în continuăO creștere
al producției ob în continuare pentru găsirea unor so
montorii și sudorii din cadrul bri
ținute
de
secția
armături. Aici se luții și mai bune. Experiența ne-a în
găzii Slobozia — Trustul de Montaj
realizează o mare parte din mărfu vățat să căutăm continuu, pentru că
Utilaj Chimic București — totul
rile destinate exportului. „Pentru a modernizarea este o activitate con
pare normal. Se muncește contra- putea
onora toate contractele la timp tinuă".
cronometru, iar afirmația nu este și in cele
mai bune condiții de cali
Căutînd soluțiile tehnice cele mai
o simplă figură de stil ; este pur tate — remarca
inginerul Ștefan eficiente, transformînd utilajele și
autentică și se argumentează la fie
Gebăilă,
șeful
secției
—
am
reorga

mașinile cu randamente scăzute în
care punct de lucru. Se știe cu pre
nizat întregul flux tehnologic. Am echipamente și agregate automate de
cizie, cu rigurozitate cînd și la ce realizat
o
nouă
compartimentare
a
oră coloanele de la instalațiile de locurilor de muncă, astfel incit să mare productivitate, produse și ac
uree sau amoniac au fost montate, diminuăm transportul și să obținem cesorii care necesitau un mare con
sum de metal sau de alte materiale,
cînd sudorii vor incepe și vor ter
mai bună fluență a producției pe în piese „suple11, executate din ma
mina îmbinările. Totul după ceasor otoate
liniile.
Am
extins
apoi
și
extin

nic. Pentru aceasta, inimile celor dem în continuare tehnologia de tur teriale ieftine, ușoare, dar pe deplin
competitive, muncitorii și specialiș
390 de montori și sudori bat la uni
la joasă presiune, instalațiile pe tii de la I.R.E.M.O.A.S. București au
son. Fiecare știe că în funcție de el nare
care
le-am
conceput
și
realizat
cu
reușit
să descopere și să valorifice
graficul muncii, programul elaborat
de adunarea generală va fi respec forțe proprii asigurînd o productivi resurse pe baza cărora se pot rea
tate de citeva ori mai mare, precum liza și depăși substanțial prevederile
tat, iar fluxul lucrărilor se va des
și un control permanent al parame planului în lunile următoare. în con
fășura în deplină concordanță cu an
gajamentele asumate de întregul co- trilor procesului de turnare. Trecînd, dițiile unei eficiențe crescînde, ale re
la apligapșa
tehnologiilor
lectiv.
vi
w-' toipdată.
j
'jni. nnctrii
ducerii accentuate a consumurilor
meii
.rl/irnoni
Discutăm
șo*>ț*mai nov in . „-x^omepiul
nostru^ mmBmne
materiale ț,
și cueusci.iw3t**>'-<&m.otv
ener.gethseu'O'A'stfelî m
în
brigăzii'1- SUMMwM; j4HWtM*ui
i tnt.«: iPCutoruIț'-!
Imparaa dm. calupi printr-o.
iulie, ca urmaqe a.unei, marinari
ful' brigăzM
.șițvgură
încălzpp,.
.api
'elimjnât.
’
.cup-.,
Și HJ-feu riguroȘft^r^^afecl^Ffth&ăns^tivi^'vt
■ răspunderi manifestate' ■ ih > direcția
tații ce o coordonează, intră direct toacele de încălzire a metalului, pre urmăririi atente a gradului de încăr
cum
și
consumul
de
laminate
din
care a mașinilor și utilajelor, indi
în subiect.
cele de folosire a acestora a ajuns la
— Pină la 23 August vom pune în alamă".
Despre realizări similare ne-a vor 92 la sută, față de 88 la sută cîț este
funcțiune' instalația de deminerali
bit și inginerul Nicolae Niță, șeful planificat. Au fost asimilate, totoda
zare a apei de pe platforma combi
natului chimic, care este absolut ne secției echipament metalic, unde in tă, 95 de produse noi. din care 65
destinate exportului. „Preocupați să
cesară pentru realizarea și depășirea primul semestru s-a înregistrat pro
sarcinilor de producție. Avem deja ducția cea mai mare, de la punerea în realizăm întocmai prevederile planu
funcțiune
a
capacităților
fabricii.
lui pe 8 luni pînă la 23 August șl sar
două zile avans față de graficul sta
Practic, producția suplimentară reali cinile pe întregul an în cinstea Con
bilit de noi. După ultimele calcule,
montajul compresorului de bioxid zată de colectivul acestei secții se ri gresului al XIV-lea al partidului —
de carbon do la instalația de uree, in dică la aproape 3 milioane lei, iar la a ținut să sublinieze Mircea Surduvederea omologării lui, fiind reali export prevederile au fost depășite cu lescu. inginerul-șef coordonator al
zat in premieră pe țară de Uzinele 29 la sută. „Și aceasta — arăta șeful întreprinderii — am trecut la cău
„23 August" București, va fi finali secției — datorită modului energic în tarea și adoptarea unor noi rețete de
zat pină la 19 august. Complexitatea care am acționat cu toții — munci elaborare a șarjelor în sectoarele
tori și specialiști deopotrivă — în calde, pentru a putea utiliza într-o
instalației solicită din plin, alături
do pregătirea profesională propriu- direcția automatizării operațiilor care mai mare măsură fontele și fierul
zisă, specifică montajului, o stăpînire necesitau .multă manoperă, modifică- vechi recuperate în unitate. Pe lingă

drumul cel mai scurt
producția de serie

o adevărată operă de artă din in
stalația compresorului de la fabrica
de uree, ca de altfel și formațiile
coordonate de Ion Ștefan șl Ion
Pîrvu la fabrica de amoniac și in
stalația de demineralizare a apei.
Băieții lui Tudor Buriceanu au exe
cutat tratamentele la coloane folo
sind tehnologii moderne, în bună
parte in premieră, reușind să reducă
timpul prevăzut în tehnologii cu
50 la sută. Vorbesc despre to
varășii mei de muncă, majori
tatea comuniști, și gîndurile mă
poartă în urmă cu 20 de ani, cind
am venit aici unde primele lucrări
de fundație se executau în vecină
tatea unui lan de porumb și imi
amintesc că, atunci, pentru a aduce
un sudor autorizat sau o echipă de
montori trebuia să facem apel la
ajutorul marilor șantiere specializate
din București și Ploiești, Turnu Mă
gurele și Făgăraș, de la Borzești sau
Săvinești. Acum, sintem o familie, o
familie de ialomițeni care a crescut
o dată cu combinatul, cu orașul, care
dintr-un tîrg a devenit o adevărată
perlă a Bărăganului,

Mihai
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corespondentul „Scînteii"

Noi soluții, noi inițiative

ț

economiile obținute, se asigură pe această cale o mare parte din metalul
necesar realizării în avans a produc
ției și, deci. îndeplinirea înainte de
termen a planului".
Tot pe baza unor rețete nuse la
punct de specialiștii unității s-a tre
cut la utilizarea unor brichete din
praf de cocs și a unor deșeuri de
grafit în locul cocsului. Mergînd mai
departe, pe flux, reținem că pentru
evacuarea zgurii și a materialelor de
formare uzate a fost construită o in
stalație care transportă pneumatic
toate aceste materiale direct la Fa
brica de Prefabricate din Beton, si
tuată în vecinătate și unde respecti
vele cenuși sînt folosite la fabrica
rea betonului.
Iată, deci, că acolo unde mobili
zarea este generală, unde întregul co
lectiv de oameni ai muncii participă
cu întreaga lor capacitate la înfăp
tuirea prevederilor planului, a tutu
ror programelor de dezvoltare asu
mate. nu există obstacole de netre
cut, ștacheta realizărilor puțind fi ri
dicătă
dicată in
în funcție de cerințele ecdji.oectfc.orrftei'- de comandamentele fiecărei
etăpe parcurse, de obiectivele șl?sâr-;
cinile puse de conducerea partidului
în fața colectivelor de oameni ai
muncii din toate sectoarele de activi
tate.
Experiența colectivului de oameni
ai muncii de la I.R.E.M.O.A.S,, din
toate celelalte unități care au reali
zat planul înainte de termen demon
strează o dată in plus că progresul
tehnic, stimularea și promovarea lar
gă a creativității tehnice reprezintă
cea mai sigură caie de înfăptuire a
acestor sarcini și obiective, a întregii
producții, la timp și în bune condiții
de calitate — așa cum a subliniat re
cent tovarășul Nicolae Ceaușescu cu
prilejul vizitei în județul Constanța.

Nicolae M1L1TARU

ECHIPAMENTELE DE IRIGAȚII

FUSTE SI PROTHATE CU MAXIMA RĂSPUNDERE!
-

Cînd privești cîmpul care primeș
te apa binefăcătoare de la sutele șl
miile de aspersoare așezate de-a lun
gul aripilor de ploaie, gindul te duce
la efortul material considerabil care
s-a făcut pentru amenajarea siste
melor de irigații, pentru producerea
unei mari cantități de echipamente
de udare, dar și la munca deloc
ușoară a celor care, de la primele
ore ale dimineții și pină a doua zi,
asigură mutarea și funcționarea in
stalațiilor. Un s.stem de irigații este
ca un mecan.sm de ceasornic, in
care fiecare angrenaj are un rol
bine definit in aducțiunea și distri
buirea apei. Dar poate mai mult ta
stațiile de baza de pompare, cana
lele sau conductele îngropate de
aducțiune, stațiile de punere sub
presiune a apei sau celelalte con
strucții hidrotehnice, echipamentele
propriu-zise de irigare au un rol
hotăritor, ele fiind acelea care pun
în valoare întregul efort de inves
tiții, flnalizînd in fapt scopul orică
rui sistem de irigații, prin îndepli
nirea ultimei verigi din acest com
plex și costisitor lanț al aducerii
apei, de ia Dunăre sau alte surse,
pînă la rădăcina plantelor. Rezultă
de aici importanța covirșitoare pe
care o prezintă folosirea, gospodări
rea și păstrarea cu maximă răspun
dere a echipamentelor de udare, de
care depind in ultimă instanță ex
ploatarea cu eficientă max mă a sis
temelor și irigarea culturilor pe toa
te terenurile amenajate.
Este clar că sistemul, metoda ac
tuală de administrare a apei de iri
gații cu echipamente din conducte
de aluminiu articulate, cu mutare
manuală, metodă aplicată in prezent
pe mai mult de 75 ia sută din supra
fața irigată, este greoaie și costisi
toare. în același timp. Da aceea, și
la noi in țară, ca de altfel și pe plan
mondial, există preocun Ti asidue
de a introduce în practică a’te teh
nologii, inclusiv noi tipuri de echi
pamente de udare. Dar. deocamdată,
t-ebu'e folos te c:t mai judicios si
comnlet echipamentele existente,
egre s-au produs do mulți rni Asu
pra persnoptive'or si a mo-lu'ui m
cn-e sînt materializate intențiile
pentru a face mai economice meto

dele de udare și, mai ales, pentru a
se înlocui aluminiul la fabricarea
echipamentelor, metal extrem de
costisitor și deficitar, totodată, vom
reveni după, ce vom căpăta răspuns
la întrebările : cum sînt folosite și
gospodărite actualele echipamente?;
ce posibilități există pentru asigura
rea lor in continuare ?
Dintr-un început trebuie accen
tuat că nu se pot asigura folosirea
jud.cioasă și gestionarea corectă a
echipamentelor de irigații, care sînt
proprietatea unităților agricole de
stat și cooperatiste, decit in măsura
in care acestea sint trecute în ges
tiunea fermelor și fac parte din in
ventarul mijloacelor de producție al
fermelor. în acest sens, incă din
anul 1934, in baza unui ordin al Mi
nisterului Agriculturii, s-a pus pro
blema predării echipamentelor de
irigații în gestiunea șefilor de fer
me, tocmai pentru a se stopa o serie
de neajunsuri ce se făceau simțite
in gospodărirea acestei avuții. Deși,
in ansamblu, s-a constatat o îmbu
nătățire a situației, totuși nu peste
tot s-a înțeles cerința aplicării și
respectării cu strictețe a măsurilor
privind buna gospodărire și folosire
a echipamentelor de irigații. Datori
tă deficiențelor manifestate în această privință, într-o serie de uni
tăți agricole s-a ajuns la situații
grave, inadmisibile, de degradare și
înstrăinare a multor instalații, care
au drept consecință diminuarea se
rioasă a capacității de irigare a cul
turilor pe toate suprafețele amena
jate. Citeva succinte relatări ale co
respondenților noștri județeni sînt
edifTetoare pentru amploarea și
efectele profund dăunătoare ale acestei stări de lucruri negative.

Mai nuțin cu un sfert
din capacitate
Mai bine de 94 la sută din supra
fața arabilă a județului CALARAȘI,
adică aproape 403 090 hectare, este
ameiri'aiă pentru irigații. Problema
care se pune acum, în plin sezon de
irigații, este în ce măsură sînt asi
gurate instalațiile de udare, pentru

folosirea la întreaga capacitate a
sistemelor ? Ne răspunde tovarășul
Eugen
Marinescu,
director
al
E.E.L.I.F. Călărași: „Unitățile agri
I.
cole cooperatiste dispun de 18 100 echipamente de udare, ceea ce în
seamnă, practic, posibilitatea irigării
a peste 20 000 hectare pe zi. Pînă în
prezent au fost scoase in cîmp cu
circa 5 000 instalații mai puțin decît
există în inventarul cooperativelor
agricole.
Așa stînd lucrurile, se pune firesc
întrebarea : unde sînt celelalte aripi
de ploaie, de ce nu sînt scoase în
cîmp și folosite în scopul pentru
care au fost create 1 Răspunsul vi
zează cel puțin două situații. Prima
se referă la o condamnabilă negli
jență a proprietarilor aripilor de
ploaie față de modul în care au fost
păstrate, reparate și folosite aceste
bunuri de mare valoare. Iată numai
citeva exemple : la C.A.P. Gălbinași,
peste 300 de conducte (o aripă de
ploaie are între 15 și 22 conducte)
au fost atît de „bine" întreținute,
îneît nu mai pot fi folosite, in timp
ce alte 400 de conducte stau stivuite
într-un loc mai „retras", imposibil
de stabilit cite mai sînt utilizabile
și cite nu. La cooperativele agricole
Fundeni, Budești, Rasa, Plevna, Roseți cantitățile de conducte din am
bele categorii — distruse sau nescoase în cîmp — depășesc 500 de
bucăți. O bună parte din aceste con
ducte au fost duse cu întîrziere la
centrele de reparat, abia după inter
venția energică a comitetului jude
țean de partid. La sistemul de iri
gații Dor Mărunt, bunăoară, au fost
aduse și „depozitate", claie peste gră
madă, peste 4 000 de asemenea con
ducte. Capacitatea de reparații este
de maximum 60 pe zi, ceea ce în
seamnă că aceste conducte vor pu
tea fi luate de posesorii lor și duse
în cîmp la... începutul toamnei.
Dintre conducte, ni s-a spus, peste
20 la sută nu mai pot fi reparate,
atît sînt de deteriorate, și vor fi tri
mise la retopit.
Cea de-a doua situație se referă
la existența unor instalații de udare
doar in scriptele unităților agricole,
în realitate, unde sînt nimeni nu
știe. Și totuși, cite ceva tot se mai

vede : la gardurile din sectoarele
zootehnice, citeva la unele gospodă
rii individuale, proptele la saivanele
de oi sau avînd cu totul și cu totul
alte intrebuințărl. Indiferent de jus
tificări, neglijența este evidentă și
condamnabilă. (Mihail Dumitrescu).

Neglijențe
păgubitoare
în județul TELEORMAN există
amenajate pentru irigații 274 000
hectare, pentru udarea culturilor
fiind utilizate numeroase echipa
mente mobile și instalații fixe: con
ducte, aspersoare, hidranți etc. Cum
se asigură respectarea întocmai a
normelor legale privind gestionarea
și folosirea lor ? Am reținut mai întii
de la ing. Cornel Nicolescu, șeful
serviciului exploatare din cadrul
I.E.E.L.I.F. Teleorman, că in pre
zent, in raport cu regulamentul de
exploatare a sistemelor de irigații,
există un deficit de peste 4 800 echi
pamente de udare. Aceasta impune
și mai mult ca echipamentele exis
tente să fie gospodărite cu maximă
răspundere. Numai că nu peste tot
se procedează astfel.
La C.A.P. Plosca, care are o su
prafață de 4 052 hectare amenajate
pentru irigații și echipamente de
udare cu o valoare de inventar de
11 milioane Iei, nu se prea cunosc
exact starea tehnică și numărul
acestora. „Am făcut noi o analiză —
ne spune Anghelina Vlad, contabilașefă a cooperativei. Am consemnat și
concluziile într-un proces-verbal care
cred că este la președinte". In curtea
unității aveam să vedem depozitate
în stivă conductele de aluminiu pen
tru — ni s-a precizat — 31 echipa
mente folosite la irigarea pe brazde.
„Le avem de circa 5 ani in dotare,
dar nu le-am utilizat încă, deși ni
velările făcute pe anumite suprafețe
ar permite o asemenea modalitate
de udare a culturilor. Poate la anul
specialiștii vor avea în atenție..."
Pină atunci s-au găsit alte între
buințări pentru conducte. Bunăoară,
sprijinirea unui gard „șubrezit" din
apropiere. Din controalele efectuate

Produsele care se realizează anul
acesta in secția de aparate de mă
sură și control dimensional și, in
stalații complexe la temă, din cadrul
întreprinderii de Mecanică Fină din
Capitală, deși sint de o mare diver
sitate. au două
însușiri comune :
caracterul de noutate al echipamen
telor fabricate și gradul înalt de
tehnicitate al acestora.
Intr-adevăr, produsele noi au o
pondere tot mai însemnată în no
menclatorul de fabricație al secției.
Cit privește nivelul de tehnici
tate al noilor echipamente, grăitor
este faptul că majoritatea nu mai
sînt simple instrumente de măsură,
cum se realizau pină nu de mult in
unitate, ci instalații complexe cu
performanțe superioare.
— Saltul înregistrat in cursa de
promovare a progresului tehnic este
rezultatul bunei colaborări cu spe
cialiștii institutului de profil, afirmă
ing. Florin Băriuță, șeful secției.
In esență, Secția în cauză este o
microuzină integrată, în care Spe
cialiștii Institutului de Cercetare
Științifică și Inginerie Tehnologică
pentru Mecanică Fină și Scule lu
crează alături
de colegii lor din
întreprinderea bucureșteană. Scopul
organizării acestui colectiv mixt in
tegrat de cercetare-producție îl con
stituie scurtarea timpului necesar
afirmării noilor soluții elaborate de
cercetare. Cit de eficient este noul
cadru organizatoric creat ? Răspun
sul cel mai bun la această întrebare
rezultă din compararea nivelului ac
tual al reînnoirii producției cu si
tuația de acum doi ani. nu mai mult,
adică dinainte de înființarea colec
tivului integrat, cind ritmul de
înnoire al produselor era încă foarte
lent. Această colaborare a început
cu realizarea unei complexe mașini
de măsurat in trei coordonate. Tre
cerea la fabricarea
altor echipa
mente complexe la temă, adică a
altor unicate, care să răspundă cit
mai bine cerințelor specifice ale be
neficiarului, s-a făcut rapid. Rapidă
a fost și implementarea în noile
echipamente de măsură și control a
unor noi tipuri de traductoare in
ductive, apoi a microelectronicii și,
cel mai iecent, a traductoarelor de
înaltă rezoluție.
O preocupare de bază a colecti
vului integrat a fost revizuirea pro
gramelor de modernizare.
— în prezent avem măsuri cu
bătaie lungă, vizînd reînnoirea com
pletă a producției, afirmă ing. Cristiărt Uțovirtlache
* In Saferâ tie asimilarea tiriiil măre
număr âe' prdduse noi, ’cbfeetfvul
integrat urmărește și utilizarea cit
mai eficientă a materialelor, înlo
cuirea celor energointensive și a
celor deficitare. Totodată, se preocuDă de implementarea unor teh
nologii și tratamente termice care
să ridice calitatea produselor reali
zate. Bunăoară, tehnologia de nitrurare ionică și cea de titanizare au
și fost introduse cu bune rezultate
la realizarea aparaturii de mecanică
fină.
In cadrul secției integrate, solu
țiile constructive teoretice, susținute
de tehnologii specifice adecvate, au
condus Ia
utilizarea în fabricația
unor aparate și echipamente com
plexe de mecanică fină a rocilor
vulcanice de tip andezit, ca înlo
cuitori ai fontei și oțelurilor înalt

în unitățile agricole din județ a re
zultat că in unele locuri conductelor
de aluminiu li se dau cele mai năs
trușnice întrebuințări’: burlane, co
șuri de fum, stîlpi de susținere etc.
La fermele legumicole de la C.A.P.
Crîngeni și C.A.P. Bragadiru se uti
lizau ca gard, iar in comuna Năsturelu, și nu numai aici, unii cetățeni
le foloseau la udarea legumelor din
gospodăriile proprii. Sigur, în ase
menea cazuri, ca și în altele, s-au
luat măsurile ce se impuneau, fiind
trași la răspundere cei vinovați.
Duoă cum, pentru cele 106 echipa
mente de udare (în valoare de 2,5
milioane lei) care nu s-au găsit la
inventariere (la C.A.P. Piatra — 31,
C.A.P. POroschia — 18. C.A.P. Suhaia — 10, C.A P. Plopii Slăvitești,
C.A.P. Izlaz etc.) au fost făcute acte
de imputare conducerilor unităților
agricole respective. Dar de ce trebuie
să se ajungă aici ? De ce sint to
lerate atitudinile de neglijență, de
nepăsare față de avutul obștesc, care
conduc la înstrăinarea și degradarea
acestor echipamente, cu consecințe
păgubitoare ? Iată, de pildă, cazul
hldranțiior. care sînt răspindiți pe
mari suprafețe, iar supravegherea
lor de către personalul întreprinde
rii de specialitate nu este posibilă.
Ca urmare a neatenției mecanizato
rilor, numai în anul trecut a fost
nevoie să fie reparați 3 200 hidranți.
Din aceleași motive au fost deterio
rate un mare număr de conducte de
aluminiu. Costul reparațiilor numai
la această categorie s-a ridicat la
3 000 000 lei. pe ansamblul județului.
(Stan Ștefan).

Metalul adunat
în totalitate
pentru noile instalații
Fabricarea țevilor din aluminiu
pentru echipamentele de irigații se
realizează la întreprinderea de Pre
lucrare a Aluminiului Slatina, iar
echiparea acestora cu accesoriile aferente se efectuează la întreprindeiea Mecanică pentru Agricultură
Balș. ambele din județul OLT. însă
producerea de conducte și echipa
mente noi este condiționată de re
cuperarea și livrarea
aluminiului
celor două unități industriale prin
întreprinderile județene de recupe
rare și valorificare a materialelor
refolosibile sau direct de către în
treprinderile de execuție și exploa
tare a lucrărilor de
îmbunătățiri
funciare din județele interesate.
Aceasta întrucît conductele și acce
soriile pentru programele de irigații
sînt confecționate doar din alumi

aliate, tendință de ultimă oră pe
plan mondial.
Rezultatele bune obținute într-un
timp scurt de acest colectiv nu în
seamnă nicidecum că el reunește un
mare număr de specialiști. De fapt,
nu colectivul de cercetare-producție
este numeros, ci competențele celor
ce-1 alcătuiesc rețin în mod special
atenția. întrucît aparatele realizate
încorporează nu numai mecanică
fină, ci și optică, electronică, auto
matică, informatică, specialiștii care
le realizează — atît cei din cerce
tare. cit și cei din întreprindere —
„acoperă" toate aceste domenii de
specializare.
Ceea ce constituie
cu adevărat
originalitatea acestui colectiv inte
grat de la întreprinderea de Meca
nică Fină este că el se implică ac
tiv. „de la A la Z“, în realizarea
noilor produse. Mai precis, de la

în confruntare
creatoare cu
cerințele economiei,
contractarea, cercetarea, proiectarea
tehnologică de repere și subansam
bluri, stabilirea metodelor de con
trol specifice și pînă la punerea în
funcțiune a produsului, școlarizarea
personalului beneficiarului, asigura
rea activității de service în perioada
de garanție și postgaranție. In
continuare, pe tot. parcursul rea
lizării echipamentului complex se
menține contactul cu beneficiarul,
care trebuie să-și realizeze unele
amenajări în vederea implementării
acestuia. Un specialist din colectivul
integrat se deplasează la beneficiar,
unde verifică dacă sint asigurate
toate condițiile tehnologice necesare
punerii în funcțiune a utilajului. Se
înlătură astfel situațiile în care apa
ratura de măsură și control stă în
„sala de așteptare" la beneficiar o
perioadă îndelungată, ceea ce atrage
după sine păgubitoare uzuri fizice
și morale. în fine, echipa integrată
participă la punerea efectivă în
funcțiune a noului echipament.
Fiind mereu împreună, și proiec
tantul, și tehnologul, se poate inter
veni creator și asupra proiectelor
acceptate de beneficiar, pornind dela id cea că orice proiect este per
fectibil. Prin îmbinarea experienței
teoretice a specialiștilor din cercetare-proiectare cu cea tehnologică a
celor din uzină,
proiectele noilor
echipamente —■ cuprinzînd tot mai
multe subansambluri tipizate — se
realizează mai rapid și sînt supe
rioare calitativ.
O imagine a devenit curentă în
secția de aparate de măsură și con
trol a întreprinderii de Mecanică
Fină. Cercetătorii din institutul de
profil, proiectanții și tehnologii din
uzină lucrează la planșete instalate
alături de standurile electroniștilor,
de mașinile-unelte și de montajul
final, toți acești specialiști făcînd
efectiv parte din echipa de lucru a
secției.
Bune rezultate înregistrează și un
alt colectiv integrat de cercetare-

niu recuperat» cu un adaos de alu
miniu primar de numai 20 la sută.
Tocmai de aceea, unitățile din agri
cultură au obligația să recupereze în
întregime toate cantitățile de alumi
niu refolosibil, pentru acest an fiind
stabilit un program de 3 000 tone de
aluminiu, întreaga cantitate trebuind
să fie livrată pină la sfîrșitul lunii
aprilie. Care este situația in momen
tul de față ? După cum ne-a infor
mat Marin Șerbănescu, directorul
întreprinderii Județene pentru Recu
perarea și Valorificarea Materialelor
Refolosibile Olt, pînă în prezent nu
s-a asigurat circa o treime din can
titatea prevăzută.
O succintă analiză relevă că unele
județe au depășit cantitățile stabi
lite prin program, cum sint Constan
ta, Dolj și Olt, cit și sectorul agricol
Ilfov, în timp ce marea majoritate
a județelor înregistrează restanțe,
unele, cum sint Arad, Timiș, Mureș,
Alba. Galați, Vaslui. Bihor ș„a., livrind cantități simbolice.
Or, sarcinile stabilite în acest do
meniu nu sînt facultative. Nerealizările conduc la imposibilitatea fa
bricării noilor echipamente de udare
necesare atît pentru dotarea unită
ților agricole din noile sisteme de
irigații date recent în funcțiune, cit
și pentru înlocuirea echipamentelor
care au depășit durata de utilizare.
Sint doar citeva argumente care ac
centuează cerința urgentării expe
dierii integrale a aluminiului refolo
sibil cu destinație pentru progra
mele de irigații, de către toate ju
dețele. in cantitățile prevăzute sau
chiar peste acestea. Cu atît mai
mult se impune acest lucru cu cit în
toate
județele
posibilitățile sînt
mult mai mari decit programele sta
bilite. (Mihai Grigoroșcuță).

★
Stările de lucruri negative semna
late, care, intr-o măsură mai mare
sau mai mică, s-au regăsit în toate
județele Cu suprafețe mari amenaja
te pentru irigații, au format obiectul
unor analize exigente pe toată filie
ra răspunderilor, de la minister nînă
la fermele de producție. In două
etape, colective de specialiști de la
Ministerul Aprovizionării TehnicoMateriale și Controlului Gospodăririi
Fondurilor Fixe. Ministerul Agricul
turii. Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Producție și Ban
ca pentru Agricultură și Industria
Alimentară, împreună cu factorii de
răspundere de la organele județene
de specialitate, au efectuat controale
amănunțite în 12 județe nrivind mo
dul de gestionare, întreținere si ex
ploatare a echipamentelor de irigații,
precum șl organizarea activității de

producție din cadrul întreprinderii
de Mecanică Fină. Este vorba de
cel de traductoare. Convinși că ope
rativitatea promovării în fabricație
a rezultatelor cercetării depinde de
capacitatea tehnologică a întreprin
derii producătoare, specialiștii aces
tui colectiv integrat sint preocupați,
în prezent, de integrarea, aici, a
întregii fabricații de traductoare. Ca
atare, in curind, in unitate se vor
efectua și prelucrările optice, și de
punerile de straturi metalice prin
evaporate în vid, și procesările fotolitografice.
întrucît s-a dovedit deosebit de
eficientă, noua formă de colaborare
dintre specialiștii din cercetare și
producție se află in curs de extin
dere. De curind, au și fost alcătuite
noi colective integrate în vederea
trecerii rapide la realizarea unor
complexe echipamente de măsură și
control pentru industria de micro
electronică, a unor noi instalații de
automatizare a controlului de cali
tate și a traductoarelor de înaltă
rezoluție.
Trecerea de la aparatura clasică
de măsură și control la complexe
echipamente electronizate a presu
pus reorganizarea întregului proces
de fabricație. Munca umăr la umăr
a specialiștilor din cercetare cu co
legii lor din producție a dat roade
bune. în prezent, se realizează cu
operativitate o gamă largă de echi
pamente specializate la temă, capa
bile să rezolve cele mai dificile pro
bleme ale producției, care in urmă
cu numai cițiva ani păreau de do
meniul imposibilului.
— De fiecare dată cînd se Ivesc
dificultăți, ne consultăm să vedem
ce este de făcut și găsim întotdeauna
împreună rezolvarea optimă, afirmă
cercetătorul Ion Vrăbioiu.
Formula constituirii colectivelor
integrate o practică
Institutul de
Mecanică Fină și Scule și în alte
unități ale centralei industriale de
profil. Peste tot se incepe cu orga
nizarea fluxurilor tehnologice de
fabricație și se continuă cu înnoirea
masivă a produselor realizate, cu un
grad sporit de valorificare a meta
lului. Merită reținut faptul că, anul
acesta, institutul participă la reali
zarea a 388 de măsuri cuprinse în
programele de modernizare, dintre
care 82 vizează realizări de produse
și puneri in funcțiune Ia beneficiari.
— Ne străduim ca programele de
modernizare din întreprinderi să se
- concretizeze prin măsuri cit mai reaJ liste, oar 0e Afâfe eficiență, evitindu-scj țiSipirgâ .forțelor prin aplica
rea unor măsuri de importanță mi
noră, afirmă dr. ing. Doru Paladp,
directorul institutului.
Eliminarea barierelor dintre spe
cialiștii din cercetarea științifică și
cei din proiectarea tehnologică din
întreprinderi
creează, într-adevăr,
premisele orientării atenției. în pri
mul rînd, asupra unor domeniicheie, cu amplă
deschidere spre
viitor. Tocmai de aceea, extinderea
în industrie, și nu numai in cea de
mecanici fină, a organizării de co
lective integrate de cercetare-pro
ducție se impune ca o cale sigură
de afirmare mai operativă a noului,
de scurtare semnificativă a ciclului
de asimilare a noilor produse.

Ioana DABU

colectare și valorificare a materiale
lor refolPsibile din casarea acestora.
Este de notat faptul că prin măsuri
le stabilite, nu doar în unitățile con
trolate. ci pe ansamblul județelor, a
crescut preocuparea conducerilor
unităților agricole pentru buna gos
podărire și păstrare a echipamente
lor de irigații. în majoritatea unită
ților, echipamentele respective au fost
inventariate faptic și puse de acord
cu evidența funciar-contabilă șl au
fost predate, așa cum prevede noul
ordin al Ministerului Agriculturii, cu
procese-verbale. in gestiunea șefilor
de ferme și a echipelor de udători.
care poartă răspunderea Integrității
lui pe toată perioada de funcționare.
O mare cantitate de conducte și com
ponente din aluminiu, cărora 11 s-au
dat alte folosințe sau erau degradate,
au fost recuperate, trimise la reDarat sau livrate întreprinderilor pen
tru recuperarea și valorificarea ma
terialelor refolosibile. Cit despre efi
ciența acestei acțiuni este suficient
să arătăm că, datorită măsurilor aplicate, suprafața irigată afectată de
lipsa echipamentelor de irigare Ia
începutul anului s-a redus la jumă
tate.
Desigur, toate acestea trebuie con
siderate doar ca un început. Orga
nele județene de partid și organiza
țiile de partid din unitățile agricole
trebuie să acționeze în continuare cu
fermitate, astfel îneît grija pentru
buna folosire și gospodărire a echiDamentelor de irigații să devină o preo
cupare permanentă și să nu se ma
nifeste doar în campanii, cînd s-a
ajuns la un punct critic. Totodată,
se desprinde cerința recuperării tutu
ror cantităților de aluminiu de la
echipamentele casate, fără de care
nu este posibilă fabricarea altora noi.
pentru înlocuire.
Fără îndoială, toate aceste acțiuni
și măsuri sînt de stringentă necesi
tate pentru a se asigura, cu actualele
echipamente de udare, folosirea la
întreaga capacitate a sistemelor de
irigații, pentru amenajarea cărora
s-au investit fonduri bănești și ma
teriale considerabile. Dar problema
realizării unei eficiențe economice
ridicate pe terenurile irigate, în strînsă concordanță cu imperativele re
ducerii consumurilor energetice, a
renunțării la materialele deficitare,
energointensive și diminuării forței
de muncă ocupate, este condiționată
de introducerea in perspectiva ime
diată a unor soluții, metode și tehno
logii noi. moderne de irigare a cul
turilor, aspecte asupra cărora vom
stărui intr-un număr viitor al zia
rului.

Aurel PAPADIUC
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LA ORZOAICĂ DE TOAMNĂ mari la hectar
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Județul fiîba — 6 031 kg Its hectar
Județul Constanța — 5 500 kg Ia hectar
Județul Giurgiu - 5 100 kg ta hectar
Județul Buzău — 5 08S kg ta hectar
Județul ârgeș — 5 035 kg ta hectar
Județul Brăila - 5 035 kg ta hectar
Județul Bihor — 5 032 kg ta hectar
Județul Neamț - 5 025 kg ta hectar
Județul Dolj — 5 005 kg ta hectar

în telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii
Socialiste România, Comitetul Ju
dețean Teleorman al P.C.R. rapor
tează terminarea recoltării inului
pentru ulei și realizarea unor pro
ducții medii de 2 540 kg sămînță
la hectar și 3 400 kg tulpini Ia hec
tar. De asemenea, comitetele ju
dețene de partid Alba, Constanța,
Giurgiu. Buzău, Argeș, Brăila,
Bihor, Neamț și Dolj raportează
încheierea recoltării orzoaicei de
toamnă și obținerea unor producții
medii de 6 031 kg. 5 500 kg. 5100
kg. 5 086 kg. 5 035 kg. 5 035 kg,
5 032 kg, 5 025 kg și, respectiv, 5 005
kg la hectar.
Aceste realizări deosebite — se
arată în telagrsțțne -4 iau fost oh-„
ținute datornă grijii- țferm«[rtente«\
partidului și., statului, personal, a
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al partidului, pen
tru continua dezvoltare și moder
nizare a agriculturii noastre socia

liste, pentru asigurarea unor con
diții tot mai bune de muncă și
viață celor care lucrează în acest
sector important al economiei na
ționale.
în prezent, eforturile sînt con
centrate la recoltarea legumelor și
fructelor, stringerea și depozitarea
furajelor, întreținerea culturilor
prășitoare, pregătirea campaniei de
recoltare a florii-soarelui, execu
tarea arăturilor de vară, pentru
efectuarea la timp și de bună cali
tate a tuturor lucrărilor agricole
do sezon.
Oamenii muncii din agricultura
acestor județe — cooperatori, me
canizatori, specialiști — se anga
jează să acționeze în continuare
cu toată răspunderea pentru obți
nerea unor producții vegetale și
animaliere cit mai; maiți„,in con
formitate cu cerințele Hiobiecti-I
vele noii revoluții agrare,, „intim-(
pinînd astfel cu rezultate de sea- I
mă în toate domeniile de activi
tate ziua de 23 August și Congre
sul al XIV-lea al Partidului Co
munist Român.

LA IN DE FUIOR
© Judstal Suceava — 7 350 kg ta hectar
După cum s-a anunțat în presa
de ieri. într-o telegramă adresată
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Comite

tul Județean de Partid Suceava
raportează încheierea recoltării
inului de fuior pe întreaga supra
față planificată, realizînd o pro
ducție medie de 7 350 kg la hectar,
cea mai bună recoltă obținută pînă
acum la această cultură.

Tovarășului JOAQUIM ALBERTO CHISSANO
Președintele Partidului FREL1MO,
Președintele Republicii Populare Mozambic

LA ORZOAICĂ
DE TOAMNĂ
ÎN JUDEȚUL SATU MARE :
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Acîș — 5 020 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Medieșu Aurit — 5 020
kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tătărești — 5 020 kg la
hectar.

LA ORZOAICĂ
DE PRIMĂVARĂ
ÎN JUDEȚUL BRĂILA :
® Stațiunea Centrală de Cerce
tare pentru Ameliorarea Solu
rilor Sărăturate — 5 150 kg la
hectar

★

In telegrame adresate tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
nerai al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, lucrătorii ogoarelor din unitățile agricole respec- ■
tive raportează terminarea recol
tării orzoaicei de toamnă, a or
zoaicei de primăvară și obținerea
unor producții mari la hectar, su
perioare celor planificate.
în această perioadă se acționează
cu toate forțele la eliberarea tere
nurilor. efectuarea arăturilor de
vară, irigarea și întreținerea cul
turilor. stringerea și depozitarea
furajelor.
Oamenii muncii din aceste uni
tăți iși exprimă hotărîrea de a nu
precupeți nici un efort pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor
de plan pe acest an și pe întregul
cincinal, pentru realizarea celor
mai mari producții agricole de
pînă acum, contribuind astfel la
coht'nua dezvoltare economico-socială a patriei noastre socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Cronica

zilei

Tovarășul Ștefan Andrei, viceprim-ministru al guvernului, a pri
mit, lunii după-amiază. pe TekezeShoa Aytenfisu. ministru minelor si
energiei al R.P.D. Etiopia, președin
tele părții tării sale in Comisia mix
tă guvernamentală româno-etiopiană de colaborare economică si teh
nică. ale cărei lucrări se desfășoară
la București.
Cu acest prilej, au fost abordate
probleme privind dezvoltarea coo
perării economice româno-etiopiene
în sectoare de interes reciproc, creș
terea schimburilor bilaterale de
mărfuri.
La București au început, luni, lu
crările celei de-a III-a sesiuni a
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-etiopiene de colaborare econo
mică și tehnică.
Cele două delegații, conduse de
Irimie Catargiu, ministrul minelor,
și Tekeze-Shoa Aytenfisu, ministrul

ÎNDEPLINIREA ÎNAINTE DE TERMEN A SARCINILOR DE PLAN
Colectivele de oameni ai muncii
din industrie întîmpină prin fapte
deosebite de muncă marile eveni
mente politice din viața tării — a
45-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă
și
antiimperialistă
și
Congresul al XIV-lea al partidului.
Răspunzînd chemărilor adresate de
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. aceste
realizări constituie angajamentul lor
muncitoresc de a îndeplini pină la
23 August planul pe 8 luni, iar pînă
la Congresul partidului, planul pe
întregul an.
în telegrame adresate tovară
șului
NICOLAE
CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, noi Uni
tăți industriale raportează că au
îndeplinit, inainte de termen, pre
vederile de plan. Astfel, au înde
plinit planul pe 3 ani și 8 luni în
treprinderea Minieră Barza-Brazi,
la producțla-marfă industriala ;
unitățile Consiliului Popular Ju

dețean Constanta, la producțiamarfă industrială. La rindul lor. au
raportat îndeplinirea in avans a
planului pe 3 ani și 7 luni între
prinderea de Piese de Schimb, Re
parații Utilaje
și Echipamente
Electrotehnice Miniere Petroșani,
la producția-marfă ; întreprinderea
Mecanică de Material Rulant Ro
șiori de Vede, județul Teleorman,
la producția-marfă industrială ;
Combinatul Petrochimic Pitești, la
export ; Antrepriza Energoconstrucția Brăila, la producția-marfă in
dustrială : întreprinderea Mecanică
pentru Agricultură Botoșani, la pro
ducția planificată. De asemenea, au
realizat mai devreme planul pe 7
luni întreprinderea de Alumină din
Oradea, la producția fizică și la
beneficii ; Centrala Industriei Cbnfecțiilor Sibiu, la producția-marfă
și de confecții textile, o contribuție
deosebită la obținerea acestor suc
cese ale centralei adueîndu-și co
lectivele de oameni ai muncii din
întreprinderile de confecții din
Marghita, Oradea, Sibiu. Timișoara.

Satu Mare. Sighișoara. Reșița și
Clu.i-Napoca ; întreprinderea, de
Rulmenți Birlad. la producția-marfă
Si la export.
Aceste rezultate deosebite, se arată în telegrame, se datorează aplicării cu prioritate a tuturor pro
gramelor de dezvoltare și moder
nizare a proceselor tehnologice,
ceea ce a contribuit nemijlocit la
creșterea productivității muncii, la
reducerea consumurilor specifice
de materii prime, materiale și energie.
Comuniștii, toți oamenii muncii
aparținînd acestor colective. în
suflețiți de orientările și indica
țiile conducătorului partidului și
statului, exprimă angajamentul lor
de a acționa în continuare pentru
înfăptuirea exemplară a sarcinilor
pe acest an și pe întregul cinci
nal. contribuind la continua dez
voltare economico-socială a pa
triei. la ridicarea ei pe noi trepte
de progres și civilizație.

A FOST PUSĂ IN FUNCȚIUNE BATERIA NR. 3 DE COCSIFICARE

DE LA COMBINATUL SIDERURGIC „VICTORIA" CĂLAN
într-o telegramă adresată tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de Co
mit tul Județean Hunedoara al
P.C.R. se arată :
în climatul înălțător al acestor
zile, cînd întregul partid și ponor
au sărbătorit, cu legitimă mindrie
patriotică. împlinirea a 24 de ani
de la istoricul Congres al IX-lea
al Partidului Comunist Român, vă
raportăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că la
Combinatul
Siderurgic
„Victo
ria" Călan, ctitorie
a Epocii
Nicolae Ceausescu, a fost pusă în
funcțiune bateria nr. 3 de cocsifi
care — obiectiv industrial de mare

însemnătate pentru economia na
țională.
Această nouă capacitate de pro
ducție — in care sint încorporate
mii de ore de muncă susținută, eforturile perseverente ale colecti
vului întreprinderii Antrepriză pen
tru Construcții și Reparații Siderur
gice Hunedoara, ale specialiștilor
din cadrul Centralei Industriale
Siderurgice Hunedoara și Combi
natului Siderurgic „Victoria" Călan
— ca beneficiari —, ale celor din
Institutul de Proiectări Metalurgi
ce și ale furnizorilor de materia
le și echipamente — va contribui
la sporirea cantității de cocs li
vrat siderurgiei românești cu peste
300 000 tone pe an. la obținerea
unor însemnate cantităti de pro
duse chimice și gaze combustibile

rezultate din procesele tehnologice.
Producerea cocsului în noua ba
terie nr. 3 constituie răspunsul pa
triotic. revoluționar al comuniști
lor. al tuturor oamenilor muncii
din Combinatul Siderurgic Călan
la vibrantele si înflăcăratele în
demnuri pe care ni le-ati adresat
dumneavoastră, mult Iubite si sti
mate tovarășe secretar general, cu
prilejul vizitei de lucru efectuate,
împreună cu mult stimata tovarășă
Elena Ceaușescu. in luna martie
a.c. în județul Hunedoara, la pre
țioasele indicații si orientări din
cuvintările rostite de dumneavoas
tră la plenarele C.C. al P.C.R. și
Consiliului National al Oamenilor
Muncii. Ia sarcinile din ProgramulDirectivă și Tezele pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului.

minelor și energiei al R.P.D. Etio
pia, analizează stadiul actual al rela
țiilor economice româno-etiopiene,
posibilitățile dezvoltării cooperării
bilaterale în domenii de interes co
mun, lărgirii și diversificării schim
burilor reciproce de mărfuri.
w
/
Cu ocazia celei de-a 62-a aniver
sări a infiintării Armatei Populare
Chineze de Eliberare, atașatul mili
tar. aero și naval al R.P. Chineze la
București. Ye Daheng, a oferit, luni,
o recepție.
Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Apărării Naționale.
Asociației de Prietenie RomânoChineze. reprezentanți ai unor in
stituții centrale, generali și ofițeri,
activiști de partid, alte persoane
oficiale.
Au luat parte atașat! militari,
aero și navali acreditați in tara
noastră.
(Agerpres)

Am primit cu mare plăcere și apreciere amabilele dumneavoastră feli
citări transmise cu ocazia aniversării glorioasei revoluții de la 23 iulie.
Mulțumindu-vă în modul cel mai sincer pentru nobilele sentimente șl
bunele urări adresate mie personal și poporului egiptean, vă urez, la rîndul
meu. sănătate și fericire, împreună cu progres continuu și măreție poporului
român prieten.
Cu inaltă considerație și apreciere.

MOHAMED HOSNI MUBARAK

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului din Republica Democrată Sao Tome și Principe,
precum și al meu personal, vă mulțumesc sincer pentru amabilul mesaj
de felicitare adresat cu ocazia sărbătorii naționale a țării mele.
Cu înaltă și frățească considerație.

MANUEL PINTO DA COSTA
Președintele Mișcării de Eliberare
din Sao Tome și Principe,
Președintele
Republicii Democrate Sao Tome și Principe

STABILIREA DE RELAȚII DIPLOMATICE LA NIVEL

DE AMBASADĂ INTRE REPUBLICA SOCIALISTĂ
ROMÂNIA Șl EMIRATELE ARABE UNITE
Republica Socialistă România și
Emiratele Arabe Unite, animate de
dorința comună de a întări și dez
volta legăturile de prietenie și coo

perare dintre ele, au hotărît să sta
bilească relații diplomatice la nivel
de ambasadă începind cu data de
1 august 1989.

Partidul - promotor permanent, determinant al perfecționării societății
(Urmare din pag. I)
de dezvoltare, a orientărilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu, perfecțio
narea muncii politico-organizatorice
se înfăptuiește prin afirmarea unor
realizări și, totodată, a unor princi
pii de mare însemnătate : întărirea
organizațiilor de partid în toate
sferele vieții sociale, în toate unită
țile socialiste și implicarea lor
profundă în rezolvareatuturor pro
blemelor : îmbinarea centralismului
democrâtic cu o largă, democrație ih-j
ternă de partid în conducerea uni
tară a societății ; repartizarea judi
cioasă a forțelor pentru cuprinderea
tuturor sarcinilor și sectoarelor de
activitate ; îmbinarea conducerii co
lective cu răspunderea personală în
muncă ; formarea cadrelor și buna
lor pregătire de specialitate și politico-ideologică ; exercitarea contro
lului de partid operativ, concret, efi
cient ; descoperirea și
înlăturarea
neajunsurilor, a contradicțiilor, pro
movarea hotărîtă.a noului, a spiritu
lui militant, revoluționar în muncă
și viață.
Procesul neîntrerupt de perfecțio
nare a stilului și metodelor de mun

că ale organelor și organizațiilor de
partid pune în evidență modalități
noi. ingenioase privind valorificarea
potențialului de inițiativă și acțiune
al activului de partid, funcționarea
cu bune rezultate a comisiilor pe
probleme, folosirea unui însemnat
număr de activiști-instructori care
lucrează direct în producție, mutarea
centrului de greutate al activității
politice în unități, acolo unde se
făuresc • bunurile materiale și. spiri
tuale. conducerea și îndrumarea or
ganizațiilor de-masă și obștești, întă
rirea necontenită a legăturii parti
dului cu masele. Discuțiile indivi
duale cu membrii de partid și pre
zentarea raportului comunist
de
activitate, analizele la fata locului
întreprinse de organele și organiza
țiile de partid, intilnirile cu colecti
vele de muncă
îmbină fructuos
prevederile statutare cu noi forme și
metode de muncă ce-și dovedesc efi
ciența.
Așa după cum s-a subliniat la
plenară, o etapă de mare însemnă
tate în amplul proces de perfecțio
nare a activității partidului și a în
tregii societăți o constituie dezba
terea dc către întregul partid și po

por a documentelor pentru Congresul
al XIV-lea. Exprimind in cel mai
înalt grad gîndul și voința comuniști
lor, ale întregii națiuni, aceste dezba
teri — manifestări ale profundului
democratism al orînduirii noastre,
ale participării poporului la făurirea
propriului său viitor — se consti
tuie, totodată. într-o imensă sursă
de perfecționare a muncii în toate
domeniile, pentru înfăptuirea în cele
mai bune Condiții a planurilor -și
programelor de dezvoltare economico-sbcială. pentru necontenitul
progres al patriei. Garanția cea mai
sigură a continuării operei vaste de
înnoire a societății, promovată cu
consecventă. începind, mai ales, de
la Congresul al IX-lea al partidu
lui. a perfecționării neîntrerupte, o
reprezintă propunerea de realegere a
tovarășului Nicolae Ceaușescu in
funcția supremă de secretar general
al partidului, opțiune fundamentală a
întregului partid, a întregului popor,
afirmată cu recunoștință, entuziasm
și nestrămutată încredere în aceste
zile în care în viata politică a țării
pulsează puternic ritmul înalt al is
toriei socialiste a patriei.
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LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor CEC ieșite cîștigătoare la tragerea la sorti lunari din
31 iulie 1989

Moștenire pentru viitor - orașul!
(Urmare din pag. I)

COLECTIVE DE OAMENI Al MUNCII DIN NUMEROASE ÎNTREPRINDERI RAPORTEAZĂ

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

MAPUTO

Stimate tovarășe Joaquim Alberto Chissano,
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al
Partidului FRELIMO la recentul Congres al partidului, vă transmit în
numele Partidului Comunist Român și al meu personal cele mai calde feli
citări, împreună cu urări de sănătate și succese tot mai mari in activitatea
consacrată consolidării cuceririlor revoluționare, independenței și unității
naționale, bunăstării și fericirii poporului mozambican.
îmi exprim și cu acest prilej încrederea că relațiile dintre partidele,
țările și popoarele noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare și întărire, pe
multiple planuri, spre binele poporului român și al poporului mozambican,
al cauzei păcii și colaborării internaționale.

Unități
cu producții

Președintele
Republicii Socialiste România

Secretar general
al Partidului Comunist Român
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@ Județul Teleorman — 2 543 kg sămînța Ia hectar
și 3 400 kg tulpini la hectar

NICOLAE CEAUȘESCU

NICOLAE CEAUȘESCU

!

LA IN PENTRU ULEI

TEHERAN

Cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Repu
blicii Islamice Iran, am deosebita plăcere de a vă adresa călduroase felici
tări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate, fericire și succes în acti
vitatea de înaltă răspundere ce vi s-a încredințat, de progres și prosperitate
poporului iranian prieten.
Exprim convingerea că relațiile dintre România și Iran se vor dezvolta
în continuare pe multiple planuri, în interesul celor două țări și popoare,
al înțelegerii și păcii în lume.

Numărul
curent
obligațiunii

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează
încheierea recoltării inului pentru ulei,
orzoaicei ăe toamna, orzoaicei de primăvară,
inului le fuior si realizarea unor producții
mari la hectar

Președintele Republicii Islamice Iran

Seria
obligațiunii

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate tovarășe Rakowski,
Cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, vă adresez în numele
Partidului Comunist Român și al meu personal cele mai calde felicitări.
Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că. acționind
împreună, relațiile de prietenie frățească și conlucrare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre România și
Polonia se vor dezvolta și în viitor, în interesul popoarelor român și polo
nez, al cauzei socialismului și păcii.
Vă urez, dragă tovarășe Rakowski. multă sănătate și succes deplin în
activitatea de mare răspundere pusă în slujba edificării socialismului în
Polonia, spre binele și fericirea poporului polonez prieten.

Domnului HOJATOLESLAM ALI AKBAR
HASHEMI RAFSANJANI

Numărul
cîștigurilor

IN T&JEG^ME^ĂDRESAȚE

Prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

stat — care, in treacăt fie spus, a
raportat în vara aceasta obține
rea unor recolte de 10 135 kg griu la
hectar și 8 526 kg de orz la ha —
cu 7 616 hectare, toate in sis
tem irigat ; o îngrășătorie de berbecuți, unități de industrie alimen
tară, un abator, un centru de vinificatie (cele aproape o mie de hec
tare plantate cu viță de vie situează
așezarea pe primul loc în județ, fiind
cel mai mare bazin viticol, iar vinu
rile de însurăței sînt cunoscute, re
cunoscute, apreciate, medaliate...).
Apoi : distilărie, fabrică de brînzeturi, autobaze de transport (I.T.A.
și I.T.S.A.I.A.), ateliere de industrie
mică, gospodăria de apă geotermală,
care asigură apa caldă menajeră în
locuințe, unități comerciale cu o su
prafață de 3 539 mp ; unități pres
tatoare de servicii pentru populație,
6 km drumuri asfaltate. 30 km con
ducte de apă potabilă. 2 km de ca
nalizare, o centrală telefonică care
servește 480 de abonați, precum și
importante unități social-culturale :
un liceu agroindustrial, trei școli
generale, centrul de cultură și crea
ție „Cintarea României", dispensar
medical multifuncțional, casă de
nașteri, Casa pionierilor...
La capitolul vor exista am trecut :
dezvoltarea sistemului centralizat de
aprovizionare cu apă, a stației de
epurare și a canalizării ; apoi noi
ansambluri de locuințe și dotări so
cial-culturale. o modernă bază spor
tivă, o fabrică de conserve pentru
valorificarea specificului de bazin
pomicol și legumicol, o cale ferată
— lungă de 12 km, care să lege sta
ția „Spicu", din comuna Bărăganu,
de Însurăței — și o gară, firește. Apoi, tocmai datorită apelor termale
aflătoare în subsolul zonei, crearea
unei stațiuni balneocuratlve... Așa
dar. la nomenclatorul deja bine di
versificat al profesiunilor, curind-curind, la însurăței se va mai adăuga
una : balneolog.
Notasem toate acestea, iar fața
primarului nu exprima nici o emo
ție. Lui — ne-am convins —, ca și
altora, i se pare normal să fie așa.
Ceea ce, să zicem, chiar în urmă cu
douăzeci de ani părea a fi o utopie
astăzi este o realitate. Imperativul
„vom construi un oraș!" avea pe
atunci tente mai mult alegorice decit categorice, primele blocuri con
struite păreau simple ifose urbane.
Am descoperit „actul de naștere" al
acestora : „Proces-verbal încheiat
astăzi 30 ianuarie 1973, în ședința
comună a Biroului comunal de
partid și Comitetului executiv al
Consiliului popular însurăței (...).
Scopul ședinței este acela de a pune
în discuție problema construirii
unui număr de trei blocuri cu 36 de

apartamente". Care blocuri, în tri
mestrul trei al aceluiași ăn, erau
gata ! „Febra" construcției s-a men
ținut constantă. Astăzi, în orașul în
surăței există peste 200 de aparta
mente, iar numărul lor sporește in
continuare. La edificarea lor au con
tribuit masiv și oamenii locului, ca,
de altfel, la tot ceea ce s-a realizat
pină acum.
Apropo de oameni. Mergeam pe
asfalt și discutam intre noi, repor
terii. Activitățile recente au impli
cat și oameni cu meserii specifice,
sosiți de prin alte părți. Nu-s multi
aceștia, dar sînt. Discutam despre
miile de pagini scrise de sociologii
români in încercarea lor de a de
scrie și soluționa fenomenul de străinare. Cine nu știe cum erau pri
miți și priviți veneticii intr-un sat,
intr-o comună ? E adevărat, pe vre
mea aceea satul încă fugea de oraș.
Și acum fug satele, dar invers, după
oraș. însă și aici se pot distinge două
faze, ori cel puțin asta a fost situa
ția la însurăței : 1. Orașul absorbea
forța de muncă devenită exceden
tară în urma introducerii mecani
zării, chimizării, irigațiilor. Atunci
au plecat din însurăței Ion Nico
lae, Gheorghe Bibicu, Chivu Pungă,
Valeriu Ciupercă, Gheorghe Pascu,
Alexandru Cercel, Viorel Moldoveanu... S-au dus la oraș, la Brăila, și
s-au calificat, fiecare ce a vrut.
2. Satul, comuna, acum orașul aces
ta aflat la kilometrul zero al exis
tenței sale și-a readus oamenii la
matcă, dar nu la cea veche, ci la
cea nouă, abia clădită. Ion Nicolae
se calificase ca mecanic la șantie
rul naval ; tot mecanic e și la însu
răței, acum, dar la C.A.P. ; ca și
Gheorghe Bibicu, Chivu Pungă și
Alexandru Cercel ; Valeriu Ciupercă
a revenit ca electrician la industria
mică, Viorel Moldoveanu ca hidrotehnician... ,
S-au întors (și continuă) să se în
toarcă plecatii. Cei mai fericiți sint
părinții ai căror copii, o dată ajunși
la școli inalte, păreau pierduți pen
tru ai lor. Maria Burghiu, Ion Corâie, Elena și Ionel Gheorghe s-au
întors ca ingineri și profesori. Ște
fan Caragață ca medic... Nu de
..străinare" ar putea să vorbească
sociologii la însurăței (și nu numai
aici), ci de presiune integrativă. Ni
s-a spus cu cel mai detașat ton din
lume că dintre cei peste o sută de
intelectuali ai actualului oraș nu
face naveta nici măcar unul. Șl de
ce ar face-o ? La parterul noilor
blocuri sînt deschise spatii comer
ciale gîndite să satisfacă orice pre
tenții. Chiar o simplă înșiruire a comodităților urbane — da, este ter
menul potrivit, statutul de oraș nou
a fost pentru însurăței o recunoaș
tere a unor atribute urbane deja existente — o considerăm superfluă.

A vorbi la însurăței despre aparta
mente, mobilă scumpă, aragazuri, fri
gidere, televizoare, aspiratoare etc.
etc. e ca și cînd ne-am apuca să
demonstrăm că laptele este alb, za
hărul este dulce și bradul verde...
Poate că următoarea informație vă
spune mai mult : există acum la în
surăței 142 autoturisme, 25 motoci
clete și 85 de motorete...
Ceea ce ne-a contrariat, repetăm,
a fost tonul discuțiilor, nonșalanța
lor. Profesorului Costică Jora i se
pare normal ca, și în continuare, li
ceul pe care-I conduce să se dez
volte (de reținut : unul din patru
locuitori din însurăței învață ; iar
un test aplicat nu de mult de pro
fesoara de limba română Elefteria
Muha pe un eșantion de 36 de „su
biecți" demonstrează că elevii cu
nosc la fel de bine sfera și conți
nutul unor ryațiuni precum spală,
vîrtelniță, arie, imblăciu și altele asemenea, dar și quasar, tiristor, mi
croprocesor...). Dirigintelui poștei i
se pare normal ca cererile de in
stalare a posturilor telefonice să
crească de la an la ah, librarului
să-și îndeplinească planul lunar la
„cărți vîndute" cu mult peste sută
la sută, deși în bibliotecile din oraș
se mai găsesc peste 30 000 de volu
me. unor cooperatori li se pare nor
mal să-și petreacă timpul liber pe
terenul de tenis... Lui Vasile Avram,
secretarul adjunct cu propaganda al
comitetului orășenesc de partid, i
se pare normal ca urbea Iui să se
mindrească cu peste 200 de artiști
amatori, cu grupul vocal cameral
ori cu echipa de teatru și cu suita
de dansuri bătrînești promovate in
faza republicană a Festivalului Na
țional „Cintarea României"...
— Vedeți, am strîns două carnete
cu însemnări... normale, i-am spus
profesorului Petrea Corneliu, și el
coautor la monografia „însurăței".
— Dacă mai doriți vă furnizez eu
și altele. Și ce-i cu asta ? E nor
mal, e firesc, e bine că oamenii vor
besc pe tonul ăsta.
— De acord, dar știți ce ne spu
nea Cristea Brăileanu, om de 73 de
ani ? îl cunoașteți, a fost oficiant
sanitar o viață, aici, la însurăței.
Zicea așa : „Pînă prin '45 locuitorii
abia puteau să lase moștenire urma
șilor o pereche de ghete, și acelea
numai «ca să meargă cu ele în pe
tit» copiii ajunși la vîrsta căsăto
riei". Nu sint decît două luni de cind
Comuna v-a lăsat moștenire un
Oraș. Spuneți, e chiar atît de fi
resc ?
— Este. Pentru că noul oraș este
rodul muncii locuitorilor săi. Și
pentru că asta este politica parti
dului.

Mircea BUNEA
Candiano PR1CEPUTU
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175
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18
69

3 000
2 000
2 000
1 000
800
800
800
800
800 .
800

TOTAL lei 7 345 000

Cîștigurile întregi revin obliga
țiunilor de 200 de lei. în valoarea
cîștigurilor este cuprinsă și valoa
rea nominală a obligațiunilor ieși
te ciștigătoare.
Plata ciștlgurilor se efectuează
prin sucursalele, filialele și agen
țiile C.E.C.
La obligațiunile C.E.C. din se
riile 000001—099999 care au nu
merele curente cuprinse între
81—225 la confruntarea cu lista ofi
cială, primul zero de la serie nu
se ia în considerare.

flMare nmratoare, in spiritul cimceptiei științifice
a tnwrM Nicolae Ceausescu, a problemelor contemporaneității
Pentru o Europa unită,
a națiunilor libere și independente

1f""*’

Țara noastră va acționa cu toată hotărirea pentru realizarea
cooperării și dezarmării în Europa, pentru realizarea unor relații
noi, de deplină egalitate, care să asigure progresul economic și so
cial al fiecărui popor, să ducă la întărirea colaborării, unității și
securității tuturor națiunilor din Europa. Este necesar să facem totul
pentru depășirea diferitelor obstacole și pentru realizarea unei Eu
rope unite, a popoarelor libere și independente. Numai pe aceas
tă bază, Europa va putea să-și asigure progresul economico-social, să
aibă un rol mai important în soluționarea marilor probleme ale vie
ții contemporane.
NICOLAE CEAUȘESCU

în ansamblul eforturilor perma
nente ale României socialiste, ale
președintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru asigurarea condițiilor externe de
pace necesare operei de construire
a societății socialiste multilateral
dezvoltate, un Ioc de prim ordin il
ocupă acțiunile și demersurile în
dreptate spre dezvoltarea colabo
rării și întărirea securității pe con
tinentul european. Finalitatea aces
tor acțiuni, în concordanță cu cerin
țele noului mod de gîndire și acțiu
ne politică, o constituie făurirea unei
Europe unite, prin respectarea orinduirilor sociale, a independenței și
suveranității fiecărei națiuni de pe
continent. Este aspirația profundă a
poporului român, ca și a celorlalte
popoare europene, este dezideratul
de decisivă însemnătate pentru vii
torul întregii umanități.
Retrospectiva celor 14 ani care au
trecut de la semnarea, la cel mai
înalt nivel, la 1 august 1975, a Actu
lui final de Ia Helsinki pune in
evidență cu pregnantă rolul mar
cant pe care și l-a asumat Româ
nia în această evoluție, în inițierea
procesului de normalizare a rela
țiilor intereuropene, in promovarea
cauzei securității și păcii, în afirma
rea spiritului de înțelegere și co
laborare pe continent. Analeje eu
ropene consemnează în acest sens
contribuția de largă recunoaștere in
ternațională
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu la cristalizarea a
însuși conceptului de securitate eu
ropeană — o securitate reală, con
cepută ca un sistem de angajamen
te ferme din partea tuturor statelor,
precum și de măsuri concrete care
să ducă la excluderea forței și ame
nințării cu folosirea forței, să ofere
tuturor țărilor garanția că se află la
adăpost de orice act de agresiune, să
favorizeze colaborarea rodnică, reci
proc avantajoasă între toate
po
poarele continentului.
. Rememorînd conținutul acestui do
cument de mare însenină taie — Ac
tul final de Ia Helsinki — apreciat pe bună dreptate ca o
veritabilă „Cartă a Europei", se cu
vin reliefate numeroasele contribu
ții românești. Noile principii de re
lații între state, ce stau la baza
acestuia, principii pentru a că
ror intronare și generalizare inter
națională țara noastră a desfășurat și
desfășoară o vastă activitate —
deplina
egalitate
în
drepturi,
respectul independenței și suvera
nității naționale, neamestecul in
treburile interne, nefolosirea forței
și amenințării cu forța, avanta
jul reciproc, respectarea drep
tului fiecărei națiuni de a-și alege
calea dezvoltării economico-sociale
— se cer a fi aplicate consecvent,
neabătut și în ansamblul lor. In lu
mina acestora, țara noastră a depus
eforturi constante pentru înaintarea
pe drumul deschis la Helsinki, pen
tru dezvoltarea procesului de secu
ritate, colaborare și înțelegere pe
continent, aducînd multiple contri
buții constructive la reuniunile general-europene ulterioare.
Așa cum arăta președintele Româ
niei in interviul acordat recent zia
rului spaniol „AHO", dacă, pe an
samblu. s-au realizat anumiți pași in
ce privește aplicarea de către statele
semnatare a Actului final, mai sint
' încă multe de făcut pentru înfăptui
rea prevederilor de bază privind
securitatea, dezarmarea și colabora
rea economică și tehnico-științifică
— acestea constituind cerințe de
bază ale documentelor de la Hel
sinki.
Pe primul plan se află, desigur,
problema înlăturării pericolului de
război nuclear și convențional, în
făptuirea dezarmării, fără de care nu
poate fi concepută o securitate reală
și durabilă pentru statele continen
tului. Tocmai de aceea. Româ
nia
socialistă,
președintele
Nicolae Ceaușescu au avansat in toți
acești ani numeroase propuneri și
inițiative, au depus și depun eforturi
susținute pentru realizarea acestui
important obiectiv, de care depind
înseși supraviețuirea și progresul
omenirii. Documentele de la Bucu
rești. adoptate cu prilejul Consfă

tuirii Comitetului Politic Consultativ
al statelor participante la Tratatul
de Ia Varșovia și, îndeosebi,
cel intitulat „Pentru o Europă
stabilă și în securitate, fără arme
nucleare și chimice, pentru re
ducerea substanțială a forțelor ar
mate, armamentelor și cheltuielilor
militare" pun în evidență hotărîrea
țărilor socialiste membre ale trata
tului de a acționa cu fermitate pen
tru realizarea dezarmării, în primul
rînd a dezarmării nucleare, pentru
asigurarea păcii în Europa și în
lume. în acest spirit, așa cum re
afirma secretarul general al parti
dului în cuvîntarea rostită Ia marea
adunare populară din municipiul
Constanța, România se pronunță pen
tru realizarea în cel mai scurt timp,
la Viena, a unor acorduri în privința
reducerii armamentelor convențio
nale, pentru trecerea la reducerea
cheltuielilor militare cu cel puțin 50
la sută, astfel ineît să se creeze con
diții pentru alocarea unor sume co
respunzătoare soluționării multor
probleme sociale din diferite țări și.
în același timp, pentru ajutorarea
țărilor în curs de dezvoltare.
Readucerea în atenție a principii
lor și prevederilor Actului final de
la Helsinki apare cu atit mai nece
sară, cu cit în ultimul timp se în
registrează anumite tendințe de de
naturare a sensului și spiritului acestui document. In această privință,
se poate spune că, față de Actul fi
nal de la Helsinki, care a însemnat
un moment important în viața poli
tică a Europei, ultima reuniune general-europeană, de la Viena, a
marcat un pas înapoi, prin încercări
le unor state de a modifica și răstăl
măci principiile statuate de Confe
rința la nivel înalt din 1975. Aceasta
s-a vădit îndeosebi în tentativa de
a folosi problematica umanitară în
scopuri de diversiune, unele state
arogîndu-și dreptul de a da lecții și
a emite judecăți asupra situației
dintr-o țară sau alta, în condițiile în
care în documentul reuniunii nu au
fost înscrise in mod corespunzător,
ca angajamente ferme ale statelor,
unele propuneri privind o serie de
probleme umanitare reale, cum sînt:
asigurarea de locuri de muncă pen
tru toți cetățenii și, în primul rînd,
pentru tineret, lichidarea șomajului,
formarea profesională și ridicarea
nivelului de pregătire al tineretului,
satisfacerea necesarului de locuințe
pentru toți membrii societății, eli
minarea inegalităților dintre bărbați
și femei pe plan economic și social,
în schimb, sub pretextul așa-ziselor
preocupări pentru drepturile omului
și libertăților religioase, in document
au fost incluse prevederi care con
travin principiilor și spiritului Actu
lui final, sînt în contradicție cu rea
litățile epocii în care trăim, fiind
de natură să deschidă calea ameste
cului în treburile interne ale altor
state, încălcării independenței și su
veranității naționale. De asemenea,
au fost introduse prevederi care, în
fapt, stimulează emigrarea și încu
rajează furtul de inteligență, lovind
în interesele economico-sociale ale
popoarelor, în primul rînd ale celor
mai puțin dezvoltate.
Nu pot fi trecute, în același timp,
cu vederea nici tentativele, ce se
manifestă cu intensitate sporită
în ultimul timp, de amestec în tre
burile interne ale țărilor socialiste,
cu scopul vădit de a destabiliza si
tuația din aceste țări, de a învenina
climatul politic din Europa și din
restul lumii. încercările de destabi
lizare a situației din unele țări
socialiste. îndemnurile ce li se
adresează de a se îndrepta spre
anumite forme capitaliste sînt in
flagrantă contradicție cu politica de
destindere și colaborare. De aceea
țara noastră a evidențiat consecvent
cerința imperioasă de a se înțelege
necesitatea renunțării Ia vechea po
litică de amestec, sub diferite forme,
în treburile altor state, de subversiu
ne și diversiune. Acele cercuri care
își arogă dreptul de a stabili ce este
bine și ce nu este bine într-o țară
sau alta ar trebui să aibă în vedere
că in înseși țările lor sînt multe pro
bleme de soluționat, că prima înda

torire a statelor este asigurarea
unei vieți demne și libere pentru
popoarele respective.
Edificiul unic al Europei, așa cum
a fost el prefigurat prin Actul final
de la Helsinki, urmează a se clădi în
egală măsură pe securitate și coo
perare, care reprezintă „pilonii de
rezistență" ai unei asemenea con
strucții- de importanță istorică pentru
popoarele continentului. In spiritul
unei asemenea concepții, România a
militat și militează cu consecvență
pentru dezvoltarea amplă a colabo
rării pe cele mai diverse planuri —
economic, tehnico-științific, cultural,
în domeniul apărării mediului am
biant. Viața arată că înfăptuirea obiectivelor securității în Europa se
pot realiza numai pornindu-se de la
realitatea existenței pe continent a
unor state de o mare diversitate —
socialiste și capitaliste, mari, mij
locii și mici, aflate in diverse stadii
de dezvoltare, state participante la
cele două blocuri militare, state
neutre și nealiniate. Se știe că în
ultimul timp se discută tot mai in
tens despre diverse proiecte de inte
grare. în această privință, țara
noastră consideră că existența unor
organisme supranaționale, așa cum
se preconizează de către diferite
cercuri, nu este de natură să asigure
o Europă a popoarelor libere și in
dependente, ci, dimpotrivă, ar con
tribui, mai devreme sau mai tîrziu,
la pierderea independenței și liber
tății acestora. în concepția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, o Europă
unită nu trebuie să însemne o Euro
pă înregimentată într-un anumit sis
tem cazon, unde politica continentu
lui să se hotărască într-o capitală
sau alta, ci să fie hotărită de po
poarele Europei, care să decidă, îm
preună, indiferent dacă sint mari sau
mici, indiferent de orinduirea socială,
în această concepție, România mili
tează pentru unitatea Europei in
diversitatea orinduirilor^i saâe...ou
păstrarea statelor libețe și indepepdente — o Europă unită în dezvol
tarea economico-socială, a științei și
culturii, a păcii și colaborării egale
cu alte națiuni ale lumii .
Militind cu consecvență pentru
făurirea unui sistem trainic de secu
ritate pe continent, partidul și sta
tul -nostru relevă in permanentă ne
cesitatea de a nu se uita in nici un
moment învățămintele istoriei și de
a se da o replică fermă recrudescen
ței forțelor neofasciste, revanșarde.
Popoarele europene, care au dat
cele mai grele jertfe în cursul celui
de-al doilea război mondial, de la a
cărui declanșare se împlinesc anul
acesta 50 de ani, nu pot și nu au
dreptul să uite că atitudinea de în
găduință, concesiile, atitudinea de
capitulare manifestate față de fas
cism au încurajat ascensiunea aces
tuia, permițîndu-i declanșarea celui
mai teribil măcel cunoscut in isto
ria omenirii. Nu există popor in Eu
ropa care, înțr-o măsură sau alta, să
nu fi plătit scump această îngăduin
ță față de fascism, care să nu fi plă
tit scump lipsa de unitate in lupta
împotriva fascismului și războiului.
De aceea, România consideră că
trebuie să se manifeste o atitudine
fermă împotriva reactivizârii diferi
telor forțe neofasciste, antisemite,
naționaList-șovine. învățămintele is
toriei, sublinia secretarul general al
partidului, obligă Ia intensificarea
luptei popoarelor pentru a respinge
fascismul și toate formele de asupri
re a omului, pentru b politică de
colaborare egală intre toate națiuni
le europene și între toate națiunile
lumii, obligă la intensificarea luptei
pentru dezarmare generală. în pri
mul rind pentru lichidarea armelor
nucleare.
Consecventă poziției sale de prin
cipiu, România socialistă, așa cum
evidenția secretarul general al parti
dului. președintele Republicii, va
acționa și în viitor pentru o conlu
crare constructivă între statele sem
natare ale Actului final de la Hel
sinki, cu sentimentul unei înalte răs
punderi pentru viitorul continentului
european — un viitor de pace, de
plină securitate, înțelegere și coope
rare.

AGENȚIILE DE PRESA

mat real și durabil de pace, secu
ritate și cooperare în America Cen
trală. El a criticat planul propus
de președintele S.U.A., George
Bush. — apărut în „The Washing
ton Post" — potrivit căruia forțe
le contras staționate in Honduras
nu trebuie să fie demobilizate decit după alegerile prezidențiale din
Nicaragua, de la 25 februarie anul
viitor, arătînd că această poziție
contravine prevederilor acordului
în speță realizat in regiune și sem
nat de președinții statelor centroamericane.

- pe scurt_____
A 10-A REUNIUNE A CONSI
LIULUI
INTERGUVERNAMENTAL AL MIȘCĂRII DE NEALI
NIERE și-a început luni lucrările
la Harare. Participanții urmează
să elaboreze ordinea de zi a Con
ferinței miniștrilor informațiilor
din țările nealiniate, prevăzută să
se desfășoare în acest an. la Ha
vana. Sint analizate, de asemenea,
rezultatele activității depuse în ca
drul acestui organism in perioada
care a trecut de la ultima sa reu
niune pînă in prezent.

țările în curs de dezvoltare mem
bre ale Grupului „celor 77". în cuvintul adresat participanților la
sesiune, reprezentantul Malayeziei.
care deține președinția acestui or
ganism. Abu Hassan Omar, minis
tru al afacerilor externe, a evi
dențiat necesitatea adaptării rela
țiilor comerciale ale țărilor în curs
de dezvoltare la noile realități de
pe glob, in special pentru a face
față măsurilor protectioniste sau
de bloc practicate de statele dez
voltate industrial.

COOPERARE. în capitala Mala
yeziei au început, luni, lucrările
sesiunii Comitetului interguvernamental de coordonare în proble|____ mele cooperării economice dintre

DECLARAȚIE. Președintele Nicaraguei. Daniel Ortega Saavedra,
s-a pronunțat pentru înlăturarea
tuturor obstacolelor din calea pro
cesului de instaurare a unui cli

,

Radu BOGDAN

GRECIA ȘI S.U.A. VOR ÎNGHE
ȚA NEGOCIERILE CU PRIVIRE
LA VIITORUL BAZELOR AMERI
CANE de pe teritoriul elen pină
la alegerile parlamentare progra
mate în această țară pentru pri
ma jumătate a lunii octombrie.
Oficial s-a confirmat că guvernul
de coaliție nu va lua în discuție
această problemă în următoarele
trei luni, cît a anunțat că își va
exercita atribuțiile, la preluarea
mandatului guvernamental, actua

Schimb de mesaje la nivel inalt
româno-congolez
BRAZZAVILLE
(Agerpres).
—
Din partea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, președintele, Republicii
Socialiste
Românii și a tovarășei Elena
Ceaușescu. s-a transmis tovarășului
Denis Sassou Nguesso. președintele
Comitetului Central al Partidului
Congolez al Muncii, președintele Re
publicii Populare Congo, și tova
rășei Antoinette Sassou Nguesso un
cald salut prietenesc și cele mai
bune urări de sănătate, iar poporu
lui congolez succes în procesul de
transformări înnoitoare spre progres
și prosperitate. Mulțumind pentru
salutul și urările adresate, tovarășul
Denis Sassou Nguesso a rugat
să se transmită
tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu. în numele său și
al tovarășei Antoinette Sassou
Nguesso. expresia sentimentelor de
stimă și gratitudine, cordiale salu
tări prietenești si cele mai sincere

urări de succese în activitate, iar
poporului român progres și pros
peritate. Totodată, președintele Re
publicii Populare Congo a ex
primat urarea ca tovarășul
Nicolae Ceaușescu să fie reales
in funcția
de secretar
general
la cel de-al XIV-Iea Congres al
Partidului Comunist Român, pentru
a conduce partidul si poporul ro
mân spre înfăptuirea programului
de făurire a societății socialiste in
România.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
ocazia primirii de către președintele
Denis Sassou Nguesso a tovarășului
Ion Stoian. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R.. care a reprezen
tat partidul nostru la cel de-al IVlea Congres al Partidului Congolez
al Muncii.
In spiritul acordurilor si înțelege
rilor stabilite la nivel înalt, au fost
discutate posibilitățile și căile de
dezvoltare a relațiilor românocongoleze.

încheierea lucrărilor plenarei C.C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA (Agerpres). — La
Varșovia s-au încheiat lucrările ple
narei Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez,
care a examinat situația actuală din
țară și rolul partidului în societate.
A fost adoptată o hotărîre prin care
se confirmă justețea deciziilor celei
de-a 10-a plenare a partidului. S-a
relevat că sarcina cea mai impor
tantă este îmbunătățirea situației
economice și s-au stabilit mijloacele
necesare pentru transpunerea în via
ță a acestui țel. C.C. al P.M.U.P. a
hotărît să se înceapă pregătirile
pentru convocarea anticipată a celui
de-al XI-lea Congres al P.M.U.P.
După cum s-a mai relatat, ple
nara l-a ales pe Mieczyslaw Rakowski în funcția de prim-secretar
al C.C. al P.M.U.P., Wojciech Jaru
zelski a fost eliberat din funcțiile
de prim-secretar al C.C. al P.M.U..P,
membru al Biroului Politic și mem
bru al C.C., în legătură cu alegerea
sa în funcția de președinte al Re
publicii Populare Polone.
Plenara a aprobat, de asemenea,
cererile de eliberare din funcție,
formulate de Kazimierz Barcikowski
și Alfred Miodowicz — din funcțiile
de membri ai Biroului Politic : Sta
nislaw Ciosek și Josef Czyrek —
din funcțiile de membri ai Biroului
Politic și secretari ai C.C. ; Wladyslaw Baka, Zygmunt Czarzasty și
Marian Orzechowski — din func
țiile de secretari ai C.C., Wladyslaw
Baka și Marian Orzechowski rămîn

membri ai Biroului Politic al C.C.
al P.M.U.P., Manfred Gorywoda. Ja
nusz Kubasiewicz și Leszek Miller
au fost aleși membri ai Biroului
Politic, iar Marek Krol. Wlodzimierz
Natorf, Marcin Swiecicki și Slawomir Wiatr — secretari ai Comite
tului Central.
In încheierea lucrărilor plenarei
a luat cuvîntul Mieczyslaw Rakowski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.
★

Tovarășul Mieczyslaw Rakowski
s-a născut la 1 decembrie 1926 în
satul Kowalewko, voievodatul Byd
goszcz, într-o familie de țărani. în
timpul ocupației naziste a lucrat ca
strungar la uzina de reparat vagoane
din Poznan. După eliberare a acti
vat în cadrul Armatei populare
poloneze. Din 1943 este membru al
P.M.U.P. în 1964 a fost ales mem
bru supleant al C.C., iar din 1975,
membru al Comitetului Central. In
1937 a fost ales membru al Biroului
Politic, iar în 1988 — secretar al Co
mitetului Central. A fost deputat al
Seimului în perioada 1972—1989. Din
1952 pînă in 1980 a îndeplinit sar
cini de răspundere în domeniul pre
sei. In 1981 a fost numit în funcția
de vicepreședinte al Consiliului de
Miniștri, iar în anul 1985 a fost ales
vicemareșal al Seimului, funcție pe
care a îndeplinit-o pină în iunie
1988, cînd a fost desemnat in funcția
de președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone.

„Să eliberăm planeta de armele nucleare!"
TOKIO 31 (Agerpres). — Sub de
viza „Să eliberăm planeta de arme
le nucleare, să acționăm
pentru
dezarmare și pace !“, la Tokio s-au
deschis luni lucrările unei confe
rințe
internaționale
Consacrate
marcării a 44 de ani de la bombar
damentele atomice asupra orașelor
japoneze Hiroshima și Nagasaki.
Forumul de la Tokio se desfășoară
din inițiativa Congresului național

japonez pentru interzicerea armelor
nucleare. Cu începere de la 1 au
gust. conferința se va desfășura în
ședințe pe comisii de lucru, orga
nisme ce vor dezbate probleme ale
tnișcării pentru dezarmarea nuclea
ră și pentru transformarea regiunii
Asiei și Pacificului într-o zonă
denuclearizată.
Conferința va fi continuată apoi,
succesiv, la Hiroshima și Nagasaki.

PARIS

Conferința internațională cu priv.'re la CamMgia
PARIS 31 (Agerpres). — Confe
rința internațională cu privire la
Cambodgia. de la Paris, își continuă
lucrările, informează agențiile T.A.S.S
și China Nouă. In cadrul interven
țiilor unor participanți a fost sub
liniată necesitatea unei soluționări
politice cuprinzătoare a problemei
cambodgiene, care să garanteze res
pectarea statutului Cambodgiei de
țară independentă', suverană, neutră
și nealiniată. A fost relevat rolul
decisiv pe care trebuie să-l joace
părțile cambodgiene în soluționarea
problemelor țării lor, arătîndu-se că
nici un stat nu poate impune din
afară termenii reglementării acestei
probleme.
Prințul Norodom Sihanouk și-a re
înnoit apelul privind crearea unui
guvern cvadripartit, subliniind că
obiectivul final trebuie să-l consti

tuie dobîndirea independenței de
pline a Cambodgiei și integrității
sale teritoriale, in cadrul frontiere
lor legale, recunoscute pe plan in
ternațional.
In luările de cuvînt s-a eviden
țiat că O.N.U. poate juca un rol
important în procesul soluționării
problemei cambodgiene. In interven
ția sa, secretarul general al organi
zației, Javier Perez de Cuellar, a
arătat că Națiunile Unite sînt gata
să-și asume acest rol pentru reali
zarea unei reglementări politice glo
bale a problemei cambodgiene. El a
lansat părților implicate apelul de a
acționa pentru reconciliere națio
nală și de a utiliza posibilitățile ofe
rite în acest sens de actuala con
ferință, relatează agențiile T.A.S.S.
și China Nouă.

Profundă îngrijorare in legătură cu avansul neonazismului
în R. F. Germania
Declarația președintelui Confederației Sindicatelor din R.F.G.
BONN 31 (Agerpres). — Președin
tele Confederației Sindicatelor din
R.F. Germania, Ernst Breit, și-a ex
primat profunda îngrijorare în le
gătură cu întărirea crescîndă a
neonazismului în Republica Federală
Germania — relatează agenția A.D.N.
Intr-un interviu acordat ziarului
„Westphaelische Rundschau". el a
declarat că semnalele de alarmă nu
pot fi trecute cu vederea, de aceea

este nevoie de acțiuni hotărîte. Breit
a făcut apel la confruntări politice
cu „republicanii", partidul fostului
ofițer SS Franz Schoenhuber. De
clarația făcută de Theodor Waigel,
președintele Uniunii Creștin-Sociale,
în sensul că Reichul german ar con
tinua să existe în limitele frontiere
lor din 1937, a fost calificată de
Breit drept o încercare de a și-i atrage pe neonaziști.

lul premier, Tzannis Tzannetakis.
Bazele ar urma să fie evacuate la
mijlocul anului 1990 în cazul că
între timp nu se ajunge la un
acord care să permită rămînerea
lor mai departe pe teritoriul Gre
ciei. S.U.A. au patru mari baze și
20 de instalații militare mai mici
pe teritoriul elen.

mente armate ale opoziției afgane
au bombardat din nou, in cursul
zilei de luni, orașul Kabul cu ra
chete „sol-sol".
S-au înregistrat
victime in rîndul populației civile,
ca și importante pagube materiale.

PARLAMENTUL JAPONIEI se
va întruni la 7 august, intr-o se
siune extraordinară, care va dura
șase zile.
Urmează să fie aleși
președintele și vicepreședintele și
să fie alcătuite organele de lucru
ale Camerei Consilierilor, în noua
componență rezultată în urma ale
gerilor de la 23 iulie. La 10 au
gust, parlamentul va numi, de asemenea, pe noul șef al guvernu
lui, dat fiind faptul că actualul
premier Sousuke Uno și-a anunțat
demisia, asumîndu-și responsabili
tatea pentru infringerea suferită
de partidul său la recentul scrutin.

BOMBARDAMENTE. După cum
transmite agenția T.A.S.S.,
ele

ORGANIZAȚIA CONFERINȚEI
ISLAMICE (I.C.O.) a cerut Consi
liului de Securitate al O.N.U. să
pună capăt vărsării de singe in te
ritoriile arabe ocupate de Israel șl
să acționeze in favoarea convocării
unei
conferințe de pace asupra
Orientului Mijlociu. într-o declara
ție prezentată la Tunis, secretarul
general al I.C.O., Hamed Al Gabid,
solicită Consiliului de Securitate
„să intervină direct în această
problemă urgentă", subliniind că
„a sosit momentul ca Israelul să
fie obligat să respecte principiile
celei de-a IV-a Convenții de la
Geneva referitoare la protecția ci
vililor aflați sub ocupație străină
și să ia măsurile necesare pentru
a asigura Ta nivel internațional
dreptul poporului palestinian la
autodeterminare".

ZIUA NAȚIONALĂ A CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE
Domnului JEAN-PASCAL DELAMURAZ
Președintele Confederației Elvețiene

BERNA
Cu prilejul Zilei naționale a Confederației Elvețiene, îmi face o deose
bită plăcere să vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări da
fericire personală, de prosperitate și pace pentru poporul elvețian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Poporul elvețian sărbătorește as
tăzi împlinirea a 698 de ani de
cînd în inima Alpilor, mai precis
în masivul St. Gothard, reprezen
tanții a trei dintre cele mai vechi
cantoane — Uri, Schwyz și Midwald — au hotărît să se unească,
printr-o „eternă alianță", spre a-și
apăra libertatea împotriva expan
siunii habsburgice. Statul creat prin
aderarea, de-a lungul vremii, a noi
cantoane se numește și astăzi Con
federația Elvețiană.
Elveția este o țară a biruinței
omului asupra vitregiei naturii
dat fiind că, dispunînd de resurse
naturale modeste, sîrguința și te
nacitatea locuitorilor ei au contri
buit la transformarea țării intr-un
stat dezvoltat, cu o industrie pu
ternică: Concentrindu-și atenția
spre ramuri competitive, care ne
cesită un consum redus de materii
prime și o înaltă calificare profe
sională, Confederația a înregistrat
o deosebită dezvoltare in domeniul
industriei mașinilor și aparatelor

de precizie (Elveția este de fapt
recunoscută ca „patrie a ceasuri
lor"), al industriei chimice și far
maceutice, industriei electronice și
electrotehnice.
Acestor preocupări li se alătură,
în mod firesc, dorința de pace și
colaborare a poporului elvețian,
care găzduiește numeroase reu
niuni internaționale. La Geneva,
odinioară reședința Ligii Națiuni
lor, se află sediul european al
O.N.U., precum și sediile a peste
200 de organizații și organisme
internaționale.
Legăturile
tradiționale dintre
România și Elveția au înregistrat,
în ultimii ani, o dezvoltare apre
ciabilă, în toate domeniile de acti
vitate, deschizind
perspectivele
urie'i colaborări și mai rodnice
pe viitor. De asemenea. România
și Elveția- conlucrează strins și pe
plan internațional tp vederea în
făptuirii securității pe continentul
nostru, a extinderii colaborării și
consolidării păcii in lume.

Congresul Partidului Frontul de Eliberare
din Mozambic — FRELIMO
Joaquim Alberto Chissano reales în funcția
de președinte al FRELIMO
MAPUTO 31 (Agerpres). — La
Maputo s-au încheiat lucrările celui
de-al V-lea Congres al Partidului
Frontul de Eliberare din Mozambic
— FRELIMO. Delegații, reprezentînd membrii partidului din toate
provinciile țării, au analizat situa
ția politică și economico-socială din
Mozambic și au adoptat o serie de
rezoluții cu privire la politica in

ternă și externă a FRELIMO, Ia
dezvoltarea in perioada următoare
a țării. Au fost adoptate noul Pro
gram și Statutul partidului.
In ultima zi a lucrărilor au fost
alese organele de conducere. întru
nit in prima sa plenară, noul Co
mitet Central l-a reales pe Joaquim
Alberto Chissano in funcția de pre
ședinte al FRELIMO.

Lucrările Congresului Partidului
Congolez al Muncii
Denis Sassou Nguesso reales președinte
al Comitetului Central al partidului
BRAZZAVILLE (Agerpres). — La
Brazzaville continuă lucrările ce
lui de-al IV-lea Congres al Partidu
lui Congolez al Muncii. în cursul zi
lei de duminică, delegații l-au
reales în funcția de președinte al

Comitetului Central al partidului pe
Denis Sassou Nguesso. In conformi
tate cu prevederile constituționale,
aceasta îi conferă dreptul să rămînă
in continuare în funcția de preșe
dinte al Republicii Populare Congo.

Intîlnire a miniștrilor de externe
ai U.R.S.S. și R. P. Chineze
PARIS 31 (Agerpres). La Paris a
avut-loc o întilnire între miniștrii
afacerilor .externe ai U.R.S.S. și
R.P. Chineze — Eduard Șevardnadze
și Qian Qichen — informează agen
țiile T.A.S.S. și China Nouă. Păr
țile au convenit ca în luna noiem
brie. la Moscova, să aibă loc prima
intîlnire a experților diplomatici și

militari care să examineze proble
mele legate de -reducerea forțelor
armate in zonele de la frontiera ăfii’
vieto-chineză și de întărire a în
crederii pe plan militar. S-a conve
nit. totodată, ca în luna octombrie,
la Beijing, să se desfășoare cea de-a
patra rundă de negocieri bilaterale
in problemele de frontieră.

Precizări privind retragerea unor efective militare
și armamente sovietice din O.G., R.P.IL, R.S.C.,
R.P.P. și R.P.M.
MOSCOVA 31 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat agenției
T. A.S.S., adjunctul șefului Marelui
Stat Major al Forțelor Armate ale
U. R.S.S., general-colonel Bronislav
Omelicev, a menționat că pînă la
1 august 1989, de pe teritoriile R.D.
Germane, R. P. Ungare. R. S. Cehoslavace și R. P. Polone au fost

retrași 21 000 de militari sovietici.
Totodată, a precizat el. au fost re
trase peste 3 100 de tancuri. 383 de
piese de artilerie. 81 avioane. Pînă
la aceeași dată, de pe teritoriul R. P.
Mongole au fost retrași 7 325 mi
litari. 404 tancuri. 307 piese de ar
tilerie și 41 de avioane.

Alegerile prezidențiale din Iran
In funcția de președinte
a fost ales Aii Akbar Hashemi Rafsanjani
TEHERAN (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe de presă orga
nizate la Teheran, ministrul iranian
de interne a anunțat că actualul
președinte al parlamentului. Aii
Akbar Hashemi Rafsanjani, a fost
ales, cu majoritatea absolută de vo
turi. in funcția de președinte al Re
publicii Islamice Iran. La alegerile
prezidențiale, a precizat vorbitorul,
au participat 16 439 247 alegători, a-

dică peste 70 la sută diin populația
adultă a țării.
Dintre aceștia
15 537 394, adică 94,51 la sută, și-au
dat votul in favoarea lui Rafsanjani.
în cadrul conferinței de presă s-a
subliniat, totodată, că la referendu
mul cu privire la amendamentele la
Constituție au participat 16.456 771
de alegători, dintre care 97,38 Ia
sută s-au pronunțat in favoarea mo
dificărilor legii supreme.

Reuniune consacrată eliminării apartheidului
din Africa de Sud
HARARE 31 (Agerpres). — Șefii
de stat din cele 12 țări africane
membre ale Comitetului ad-hoc al
O.U.A. pentru Africa australă se vor
reuni, la 21 august, la Harare, pen
tru a elabora un plan comun de
acțiune in scopul eliminării apar
theidului din Africa de Sud — rela

Întrevedere. Președintele irakului. Saddam Hussein, a avut
convorbiri cu președintele Statu
lui Palestina, Yasser Arafat, aflat
în vizită la Bagdad. în cadrul în
trevederii au fost discutate ulti
mele evoluții ale situației din teri
toriile arabe ocupate si din Liban,
precum și alte probleme arabe.

tează. din capitala Zimbabwe, agen
ția China Nouă. Comitetul este for
mat din Algeria. Angola. Botswana,
Capul Verde. Egipt. Etiopia. Libia.
Mozambic. Nigeria. Tanzania. Zam
bia și Zimbabwe. Reuniunea va fi
condusă de șeful statului egiptean.
Hosni Mubarak. în calitatea sa de
președinte în exercițiu al O.U.A,

de pe continent în lupta împotri
va politicii de discriminare și de
apartheid, necesitatea creșterii ro
lului femeii în viata economică si
socială a țărilor africane.

490 STUDENȚI NAMIBIENI aflați în exil în Tanzania au pă
răsit Dar Es Salaam-ul, îndreptîndu-se spre patrie. Ei se repatriază pentru a putea participa Ia alegerile preconizate în Namibia în
toamna acestui an.

PUTERNICE PLOI TORENȚIA
LE s-au abătut în ultimele zile
asupra Crimeei. transmite agenția
T.A.S.S. Ploile au generat in
munți torente de noroi si pietre
care au avariat sistemul de cana
lizare al orașului Yalta, au spart
un rezervor cu motorină ce s-a
vărsat pe plajă și în mare. Autori
tățile au fost nevoite să . închidă
plajele. Nu s-au înregistrat victime.

„UNITATE DE ACȚIUNE în
lupta împotriva colonialismului,
neocolonialismului. imperialismu
lui și apartheidului" — aceasta
este deviza sub care s-a deschis în
capitala Zambiei conferința Orga
nizației panafricane a femeilor.
Pe ordinea de zi a acestui forum
se află probleme vizînd intensifi
carea eforturilor in vederea creș
terii rolului organizațiilor de femei

EXPLOZIA UNEI BOMBE a
produs avarierea unei clădiri anartinind Congresului National Afri
can (A.N.C.). în suburbia Kamanga. din nord-estul capitalei zambiene Lusaka. După cum a decla
rat o oficialitate a A.N.C.. explo
zia. operă a agentilor regimului
rasist de la Pretoria, nu a provo
cat victime omenești.
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