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ANUL 40 AL LIBERTĂȚII 
NOASTRE, ANUL UNOR 
IMPORTANTE ÎNFĂPTUIRI

Zilnic primim la redacție zeci și zeci de știri din Industrie și agri
cultură, de pe șantierele de construcții și din institutele de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică, știri care înfățișează noi și remar
cabile izbinzi pe frontul muncii și creației tehnice. Ele atestă dă
ruirea, pasiunea și înalta răspundere cu care acționează în aceste zile 
oamenii muncii de pe întreg cuprinsul patriei, pentru a intîmpina cea 
dc-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIII-lea Congres al parti
dului cu' rezultate cit mai bune în îndeplinirea planului pe acest an.

Consfătuirea ancă la nivel înalt
a Mor mata ale Consiliului

de Ajinor Economic Reciproc

Suplimentar, 90 milioa
ne kWh energie electrică. 
Prin aplicarea unui amplu pro
gram de măsuri tehnico-organiza- 
torice menite să asigure folosirea 
cu randamente superioare a agre
gatelor și instalațiilor, creșterea si
guranței în exploatare a acestora 
si executarea la timp și de foarte 
bună calitate a reparațiilor, ener- 
geticienii orădeni au pulsat supli
mentar, în sistemul energetic na
tional. în perioada care a trecut de 
la începutul anului și pînă la fi
nele primei decade din iunie, pes
te 90 milioane' kWh energie elec
trică pe bază de cărbune. Semni
ficativ este faptul că acest spor de 
producție, a fost obținut în condi
țiile în.care harnicul colectiv de la 
întreprinderea electrocentrale Ora
dea a diminuat consumurile spe
cifice planificate cu 900 tone com
bustibil convențional și 830 000 kWh 
energie electrică. (Ioan I.aza, co
respondentul „Scînteii").

Un nou tip de buldozer 
de mare capacitate. In ca* 
drul sarcinilor ce-i revin din pro
gramul național de hidroameliora
ții, colectivul de oameni ai muncii 
de, la întreprinderea mefcanică 
Mîrșa a realizat in premieră un 
nou și important produs din fa
milia utilajelor tic mare capaeita- 
te : buldozerul de 360 CP, destinat, 
îndeosebi, marilor ' șantiere de îm
bunătățiri funciare. Ca și buldoze
rul de 550 CP, care împreună cu 
autobasculantele grele de la Mîrșa 
au avut un însemnat aport la con
strucția Canalului Dunăre — Marea 
Neagră, buldozerul de 360 CP se 
distinge atît prin complexitatea sa 
tehnică, cit și prin performanțele 
deosebite privind productivitatea si 
consumul redus de combustibil. 
(Nicolae Brujan, corespondentul 
„Scînteii").

Cu forțe proprii, prin 
autoutilare. Valoarea potenția
lului tehnic creat. în perioada 
care a trecut de la începutul a- 
cestui an. în cadrul procesului de 
autoutilare de colectivul întreprin
derii de rulmenți dțn Bîrlad se ri
dică la peste 30 milioane lei. Pen
tru necesitățile proprii, ca și pen
tru cele ale altor unități cu profil 
similar, aici sînt realizate în mod 
curent strunguri hidraulice monoax 
automate și semiautomate, mașini

O zonă puternic trezită la viață, o importantă resursă energetică pusă

in valoare in perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului

BAZINUL CARBONIFER GORJ
în ținutul Gorjului. odinioară 

bintuit de sărăcie cruntă, 'oamenii 
ședeau pe o comoară și nici prin 
minte nu le-ar fi trecut că de-acolo, 
de dedesubt, le-ar putea izvorî 
bunăstarea. Trudeau pămîntul cu 
indirjire, un pămînt nu atît de dar
nic ca prin alte locuri, dar pe care-1 
îmbunau și-l făceau să rodească to
tuși. Aveau probleme și cu apa dă
tătoare de viață, apa vie, că nu 
știau țăranii din Gorj cum e cu 
apele din pliocen, atrase spre 
adîncuri... Căutau izvoare pentru 
mult visatele fintini, care ar fi pu
tut să-și reverse răcoarea peste 
ogorul' trudit... Virstnicii își mai* 
aduc aminte și acum de zarzavagiii 
gorjeni încovoiați sub greutatea co- 
bilițelor, ajunși pe străzile Bucu
reștilor.

„Lung e drumul Gorjului, / Dar 
mai lung i-al dorului ; / De la Gorj 
te duci și vii, / Dorul n-are căpătii", 
cîntau de alean urmașii lui Tudor 
Vladimirescu, atunci cînd dorul 
de-o viață mai bună își făcea din 
nou și din nou loc în inimile lor 
pătimașe.

Abia în anii socialismului, ai li
bertății și demnității, Gorjul și-a 
Ostoit dorul vechi de dreptate și 
bunăstare. Au fost anii trezirii sale 
la viață. Prin actuala sa structură 
economică, județul renăscut deține 
astăzi un rol de primă importanță 
în efortul general de dobindire a 
independenței energetice a țării. 
Punerea în valoare a bogatelor ză
căminte de cărbune energetic a 
atras după sine transformări la 
care nici nu visau odinioară locui
torii săi.

„Gorjule, iar am venit / Să-ți văd 
plaiul înflorit", sună astăzi cîntecul 
nou. Și ai ce vedea în Gorj. Au 
înflorit așezările. Au răsărit, pe pă
mînt altădată sterp, orașe tinere, 
moderne. Dinspre acest pămînt, 
cindva îndărătnic, avea să .vină și 
bunăstarea, fiindcă e căptușit cu 
„aur negru", provenit din trunchiu
rile uriașilor arbori carbonizați, din

de superfinisat căi de rulare la 1- 
nelele de rulmenți, standuri de 
testare a rulmenților, linii tehno
logice pentru spălarea rulmenților 
montați, mașini automate de debi
tat de mare productivitate, lami
noare pentru inele de rulmenți și 
multe altele. Se cuvine precizat că 
aceste mașini și instalații sint 
realizate cu materiale și compo
nente produse în tară, funcționea
ză cu consumuri energetice dimi
nuate ș'i contribuie la reducerea și 
eliminarea importurilor de astfel 
de mașini și utilaje. (Agerpres).

Noi sonde în producție. 
Petroliștii de la Schela de foraj 
Boldești au ca principal obiectiv 
în întrecerea socialistă scurtarea 
termenelor planificate de săpare a 
noilor sonde de producție. în acest 
sens, s-au luat o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice care au de
terminat in ultimul timp mărirea 
vitezelor de foraj, mai ales în zo
nele Păcureți. Chițorani și Bol
dești. Aflăm de la directorul sche
lei, ing. Iulian Balaban. că intr-un 
timp redus de forare s-au termi
nat și predat producției 3 noi 
sonde în sectorul Păcureți. iar alte 
6 sonde se află intr-un stadiu 
avansat de săpare și vor intra in 
producție cu citeva zile înainte de 
termen. Noile sonde asigură sche
lei., de .extracție „din. localitate po
sibilitatea de a scoate din adîncuri 
zilnic zeci de tone de țiței în plus. 
(Constantin Căpraru, coresponden
tul „Scînteii").

Peste plan, însemnate 
cantități de produse utile 
economiei naționale. De 13 
începutul anului și pină în prezent 
unitățile economice ialomițene au 
reușit să obțină o proclucție-marfă 
suplimentară in valoare de aproa
pe 250 milioane lei. De menționat 
că la producția fizică planul a fost 
îndeplinit și depășit la majorita
tea sortimentelor. realizîndu-se 
peste prevederi 2100 metri cubi 
prefabricate din beton armat, 543 
metri cubi cherestea, 50 000 bucăți 
tricotaje, confecții textile în valoa
re de 27 milioane lei. 955 000 tone 
ulei comestibil. 94 tone lapte praf, 
183 tone unt. 50 tone fire bumbac 
ș.a. Totodată. întreprinderile ialo- 
mițene au livrat suplimentar parte
nerilor externi mărfuri în valoare 
de aproape 100 milioane lei. (Mi
hai Vișoiu, corespondentul „Scîn
teii").

dacian. O comparație privind am
ploarea acestui proces este elocven
tă : in 1950 în România se realizau 
811 000 tone de lignit. Anul trecut, 
numai în Gorj s-a extras o canti
tate de peste 30 de. ori mai mare. 
Dealtfel, bazinul Gorjului reali
zează aproape 74 la sută din pro
ducția de lignit a țării. Lignit pen
tru termocentralele uriașe ale Olte
niei — Rovinari, Turceni și lșalnița 
— dar și pentru numeroase alte ter
mocentrale din întreaga țară. Căr
bune de Gorj. Energie. „Aurul ne
gru" a‘schimbat fața locului și via
ța oamenilor.

Anii ce au urmat Congresului al 
IX-lea al partidului, anii cei mai 
rodnici pentru aceste locuri, ca 
pentru întreaga țară, au făcut din 
Gorjul lipsit altădată de orice per
spectivă industrială principalul fur
nizor de cărbune și de energie elec
trică al țării. Putem spune că desti

Minerii Gorjului asigură aproape trei sferturi din producția de cărbune energetic a țării. In fotografie — mineri 
de la Lupoaia, înaintea intrării în șut Foto : Eugen Dichiseanu

Două cargouri lansate. 
Realizări de seamă în pro.duc- 
ție a obținut și colectivul' de 
muncitori, ingineri și tehnicieni de 
la Șantierul naval din Brăila. Ast
fel. acest harnic colectiv raportea
ză lansarea a două noi cargouri 
pe parcursul ultimelor patru 
zile. Este vorba de cargoul Telega, 
de 4 800 tdw. a 48-a navă din se
rie. și de cargoul Costinești, de 
7 500 tdw, al 20-lea. din serie. în 
prezent, navaliștii brăileni depun 
eforturi susținute la montajul pri
mei nave pentru transportat ulei 
vegetal fabricată în țara noastră, 
precum și pentru finalizarea lu
crărilor la un alt cargou de 7 500 
tdw. (Corncliu Ifrim, coresponden
tul „Scînteii").

In fabricație — produse 
moderne, competitive. Co‘ 
lectivul celei mai mari unităti eco
nomice din ramura electrotehnicii 
românești, cel al întreprinderii 
„Electroputere" din Craiova, a asi
milat in fabricație noi produse cu 
performante tehnico-funcționale 
superioare, competitive pe piețele 
externe. Astfel, de la începutul 
acestui an au fost introduse in fa
bricație 105 astfel de produse, prin
tre care : transformatoare de 40 
kVA pentru export în U.R.S.S., 
transformatoare de 1 000 kVA pen
tru hidrocentrala Porțile de Fier II. 
celule pentru excavator electric în
construcție tropicalizat arid, reos- 
tate de pornire, 
tanță, motoare 
cale protejate
și altele. în acest an. peste 60 la 
sută din totalul producției între
prinderii „Electroputere" se reali-

. zează .p.e. seama, .produselor-„noi ,sL 
modernizate. (Nicolae Băhălău. co
respondentul „Scînteii").

bobine de reac- 
electrice verti- 
la intemperii

Ritm susținut la con
strucția obiectivelor de in
vestiții ^‘n cac^rul Combinatului 
petrochimic Midia-Năvodan. Tra- 
ducînd în viață sarcinile trasate 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul recentei vizite de lucru 
efectuate pe acest mare șantier, 
de a finaliza și pune în funcțiune 
in cursul acestui an toate insta
lațiile din cadrul platformei pe
trochimice Midia-Năvodari. colec
tivele de constructori, montori și 
instalatori care edifică acest im
portant obiectiv industrial și-au 
depășit, pe primele 5 luni ale anu
lui, planul de construcții-montaj cu 
28 la sută. în fotografia alăturată: 
un aspect de pe șantierul instala
ției de piroliză, aflată într-un a- 
vansat stadiu de execuție. (George 
Mihăescu, corespondentul „Scîn
teii").

nul nou al acestui județ este sculp
tat, de minerii săi, în lignit, ca o 
nouă coloană a infinitului.

Este urmarea firească a politicii 
partidului nostru de dezvoltare ar
monioasă a tuturor județelor 
patriei, a numeroaselor vizite 
de lucru ale secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in mijlocul minerilor 
gorjeni. Alături de ei,, de la început 
de drum, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a revenit mereu printre 
ei, îndrumîndu-i, ajutîndu-i, stimu- 
lindu-le ambiția și elanul de a da 
viață unei idei rodnice. O idee de
venită astăzi realitate socialistă, in
tegrată în peisajul socialist al țării. 
„Mai avem încă un drum lung de

în pagina a lll-a : un reportaj despre dezvoltarea 
acestui mare bazin carbonifer al țării

9 Ploile din ultima perioadă fac ne* 
cesară efectuarea neîntîrziată a lucră
rilor de întreținere a culturilor, spre a 
se asigura distrugerea buruienilor și 
afînarea solului.

® Termenele optime de executare a 
prașilelor stabilite pe zone trebuie să fie 
respectate riguros în toate unitățile 
agricole.

• Concomitent cu folosirea mai in
tensă a mijloacelor mecanice, la prășit 
să fie mobilizați toți locuitorii satelor.

® 0 atenție deosebită trebuie să se 
acorde întreținerii culturilor intensive.

• Cadrele de conducere și specia
liștii din unități să acționeze permanent 
în cîmp pentru buna organizare și des
fășurare a lucrărilor.

© Peste tot să se asigure menținerea 
densității optime de plante la fiecare 
cultură, astfel ca rezervele bune de umi
ditate din sol să fie pe deplin folosite 
în vederea realizării de recolte record.

străbătut — spunea, cu prilejul 
unei întilniri cu minerii gorjeni, to
varășul Nicolae Ceaușescu. După 
cum vedeți, trebuie să mutăm mun
ții din loc ca să scoatem cărbune, 
trebuie să coborîm tot mai adine 
sub pămînt pentru a scoate căr
bune, trebuie să forăm tot mai 
adine pentru a găsi petrol, trebuie, 
în general, să intensificăm eforturi
le și muîica pentru a putea asigura 
creșterea avuției naționale și ridi
carea bunăstării poporului". Che
mării secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
toți minerii Gorjului, prezenți, clipă 
de clipă, pe frontul energiei, îi răs
pund prin fapte, prin munca lor 
plină de eroism și abnegație.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 12 
iunie. Ia Moscova au început lucră
rile Consfătuirii economice la nivel 
înalt a țărilor membre ale Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc. 
Consfătuirea a fost deschisă prin- 
tr-un cuvînt de salut rostit de 
Konstantin Cernenko. secretar gene
rai al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

La consfătuire participă urmă
toarele delegații :

Din partea Republicii Populare 
Bulgaria — Todor Jivkov, secretar 
general al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Bul
garia (conducătorul delegației) ; Gri- 
șa Filipov. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P.B. ; 
Ognian Doinov. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B.. secretar al 
C.C. al P.C.B. ; Andrei Lukanov, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P.B., 
reprezentantul permanent al R.P.B. 
la C.A.E.R. : Stanis Bonev, membru 
sunleant al Biroului Politic al C C. al 
P.C.B.. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P.B., președintele 
Comitetului do Stat al Planificării al 
R.P.B. ; Dimităr Stanisev. secretar 
al C.C. al P.C.B. : Kiril Zarev. secre
tar al C.C. al P.C.B. : Dimităr Julev, 
membru al C.C. al P.C.B.. ambasa
dorul R.P.B. in U.R.S.S.

Din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace — Gustav Husak, secre
tar general al C.C. al. Partidului-.Co
munist din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Socialiste Cehoslovace 
(conducătorul delegației) ; Lubomir 
Strougal. membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.C.. președintele Guvernului 
R.S.C. : Milos Jakes, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C.. secretar al 
C.C. al P.C.C. : Joscf Lenart, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.C.. 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Slovacia ; Josef Haman, membru su
pleant al Prezidiului C C. al P.C.C.. 
secretar al C.C. al P.C.C. : Rudolf 
Rohlicek. membru al C C. al P.C.C.. 
vicepreședinte al Guvernului R.S.C., 
reprezentantul permanent al R.S.C. 
la C.A.E.R. ; Svatopluk Potac. mem
bru al C.C. al P.C.C.. vicenreședinte 
al Guvernului R.S.C.. nresedintele 
Comisiei de Stat a Planificării a 
R.S.C. ; Zbihek Sojak. șeful Secției 
economice a C.C. al P.C.C.

Din partea Republicii Cuba — 
Carlos Rafael Rodriguez. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Cuba, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat și al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba, reprezentantul 
permanent al Cubei la C.A.E.R. (con
ducătorul delegației) ; Humberto Pe
rez Gonzalez, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele Juntei centrale 
de planificare ; Lionel Soto Prieto, 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C. din Cuba, ambasadorul Republi
cii Cuba în U.R.S.S. ; Antonio 
Esquivel Yedra, membru al C.C. al 
P.C. din Cuba, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Cuba ; Hector Rodriguez Llompart, 
membru al C.C. al P.C. din Cuba, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Colaborare Economică : Ri- 
chardo Cabrisas Ruiz. ministrul co
merțului exterior ; Jose Acosta San
tana. șeful Secției economice a C.C. 
al P.C. din Cuba.

Din partea Republicii Democrate 
Germane — Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al Partidului So
cialist Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Democrate Germane (conducă
torul delegației); Willi Stoph, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 

La întreținerea culturilor 
ritm intens de lucru, maximă grijă 

pentru calitatea lucrărilor!

Miniștri al R.D.G.; Hermann Axen. 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., secretai-' al C.C. al 
P.S.U.G. ; Egon Krqxft. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
secretar al C.C al P.S.U.G.. Giinter 
Mittag, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., secretar al C.C. 
al P.S.U.G.; Gerhard Schiirer, mem
bru 1 supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
președintele Comisiei de Stat a Pla
nificării a R.D.G.; Gerhard Weiss, 
membru al C.C. al P.S.U.G., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., reprezentantul permanent al 
R.D.G. la C.A.E.R.; Giinter Sieber, 
membru al C.C. al P.S.U.G., șeful 
Secției relații internaționale a C.C. 
al P.S.U.G.; Egon Winkelmann, 
membru al C.C. al P.S.U.G., amba
sadorul R.D.G. în U.R.S.S.

Din partea Republicii Populare 
Mongole — Yumjaaghiin Țedenbal, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Prezidiului Marelui Hu
ral Popular al Republicii Populare 
Mongole (conducătorul delegației); 
Jambin Batmunh, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.M.; Demcighiin Molomjamț, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.P.R.M., secretar al C.C. al 
P.P.R.M.; Damdinghiin Gombojav, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.P.R.M., secretar al C.C. al 
P.P.R.M.; Miatavîn Peljee, membru 
al C.C. ai P.P.R.M,, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P.M., 
•reprezentantul ' permanent al- R.B.M. 
Ia C.A.E.R.; Dumaaghiin Sodnom, 
membru al C.C. al P.P.R.M., vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R.P.M., președintele Comisiei de 
Stat a Planificării a R.P.M.

Din partea Republicii Populare 
Polone — Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone (conducătorul dele
gației) ; Kazimierz Barcikowski, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., secretar al C.C. al P.M.U.P.; 
Jozef Czyrek, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P.. secretar 
al C.C. al P.M.U.P.; Zbigniew Mes
sner. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P.P. ; 
Manfred Gorywoda. membru al C.C. 
al P.M.U.P.. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P.P.. pre
ședintele Comisiei de Planificare a 
R.P.P. ; Janusz Obodowski, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.P.P., reprezentantul permanent al 
R.P.P. la C.A.E.R.

Din partea Republicii Socialiste 
România — Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România (conducătorul 
delegației); Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România ; Emil Bobu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R. ; Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.; Ion 
Stoian. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.; loan Totu. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, reprezentan
tul permanent al Republicii Socia
liste România la C.A.E.R. ; Ștefan 
Bîrlea. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului de 
Stat al Planificării ; Traian Dudaș, 
membru al C.C. al P.C.R.. ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
în U.R.S.S.

Din partea Republicii Populare 
Ungare — Janos Radar, prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar (conducătorul 
delegației) ; Gyorgy Lazar, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P.U. ; Ferenc Ha- 
vasi, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., secretar al C.C. al 
P.M.S.U. ; Matyas Szuros, secretar 
al C.C. al P.M.S.U. ; Jozsef Marjai, 
membru al C.C. al P.M.S.U., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al R.P.U., reprezentantul perma
nent al R.P.U. la C.A.E.R. : Lajos 
Faluvegi, membru al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P.U., pre
ședintele Oficiului Național de Pla
nificare al R.P.U.

Din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — K. U. Cer- 
nenko, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste (condu
cătorul delegației) ; N. A. Tihonov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. ; M. S. Gor- 
baciov, membru al Biroului Politic, 
al C.C. al P.C.U.S., secretar al C.Cj 
al P.C.U.S. ; A. A. Gromîko, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S. ; 
G. V. Romanov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., secretar 
al C.C. al P.C.U.S. ; D. F. Ustinov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul apărării aj 
U.R.S.S. ; V. I. Dolghih, membrii 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S. ; K. V. Rusakov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S. ; N. I. Rîjkov. 
secretar al C.C. al P.C.U.S. ; N. K. 
Baibakov, membru ‘ al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării al 
U.R.S.S. ; N. V. Talîzin, membru al 
C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
reprezentantul permanent al U.R.S.S. 
la C.A.E.R.

u.

r

!

Din partea Republicii Socialiste 
Vietnam — Le Duan, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Comunist 
din Vietnam (conducătorul delegați
ei) ; Fam Van Dong, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.V., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.S.V. ; Vo Chi Cong, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.CiV., 
secretar al C.C. al P.C.V. ; Tran 
Quynh. membru al C.C. al P.C.V., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.S.V., reprezentantul per
manent al R.S.V. la C.A.E.R. ; Dinh 
Nho Liem, membru al C.C. al P.C.V., 
ambasadorul R.S.V. în U.R.S.S.

La lucrările consfătuirii participă 
secretarul. C.A.E.R., V. V. Sîciov.

Ședința de dimineață a consfătuiri? 
a fost prezidată de tovarășul Todor 
Jivkov, iar cea de după-amiază — 
de tovarășul Janos Kadar.

La consfătuire se dezbat cele mal 
importante probleme ale dezvoltării 
economice și ale colaborării țărilor 
frățești.

La ședințe au luat cuvîntul tova
rășii K. U. Cernenko, Todor Jivkov, 
Janos Kadar, Le Duan, Erich Ho
necker, C. R. Rodriguez.

Consfătuirea economică își conti
nuă lucrările.

★
La începutul ședinței, participan

ta la consfătuire au păstrat un mo
ment de reculegere în memoria lui 
Enrico Berlinguer, secretar general 
al Partidului Comunist Italian, per
sonalitate remarcabilă a mișcării 
comuniste și muncitorești italiene și 
internaționale.
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PENTRU ASIGURAREA SEMINȚELOR
PREGĂTIRILE PENTRU SECERIȘ

CU VALOARE BIOLOGICĂ SUPERIOARĂ TREBUIE GRABNIC ÎNCHEIATE

Înaltă exigență și răspundere
comunista pentru bunul mers

al producfiei

■■

să precizez 
s-a trecut 
a produce- 
de coneen-

If

Loturile semincere
— întreținute exemplar!

Este bine cunoscut că sămînță constituie un factor de cea mai mare 
importantă pentru sporirea producției agricole vegetale. O sămînță 
de calitate superioară din punct de vedere biologic, al valorii cultu
rale și apartinind unui soi sau hibrid de înaltă productivitate, cu în
sușiri calitative corespunzătoare și rezistent la acțiunea factorilor 
nefavorabili, aduce importante sporuri de producție fără a se efectua 
alte cheltuieli. Din acest motiv, asigurarea agriculturii din tara noas
tră cu semințe și material săditor din cele mai valoroase soiuri și 
hibrizi a fost și este ta permanență' ta atenția conducerii partidului 
și statului.

Pentru satisfacerea ta mai bune condiții a agriculturii cu semin
țele necesare și crearea unor disponibilități pentru export. în lumina 
sarcinilor si indicațiilor formulate de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea de lucru pe problemele 
agriculturii de la C.C. alP.C.R. din luna decembrie anul trecut. Mi
nisterul Agriculturii, impreună cu. Academia de științe agricole și 
silvice au întocmit un program special de producere a semințelor și 
materialului săditor pe o perioadă de mai multi ani. prin care se 
urmărește o îmbunătățire substanțială a. structurii categoriilor biolo-

. gice, prin creșterea cantităților,, de semințe pu valoare .biologică ridi
cată. Obiectivul central al acestui program îl constituie generalizarea 
în producție, incepînd cil anul 1986, a semințelor din categoriile biolo
gice superioare — elită și înmulțirea I — renunțindu-se complet la

• -•» -semințele din> categoriile biologice inferioare..........................................,
în această privință, anul 1984 are un . rol hotărîțor pentru produ

cerea cantităților de semințe potrivit structurii de calitate stabilite prin 
programul amintit. De aceea am solicitat tovarășului Matei GEOR
GESCU, adjunct al ministrului agriculturii și ..industriei alimentare, 
să se refere la măsurile luate pină acum pentru înfăptuirea acestui 
program, la lucrările specifice etapei actuale de dezvoltare a culturilor 
semincere. care trebuie executate neîntîrziat în unitățile specializate 
spre a exista certitudinea realizării de semințe valoroase.

— De la început țin 
că încă din anul 1933 
la mui buna organizare 
rii de semințe, acțiunea
trare a acestei activități in unități 
și terme specializate continuind și 
in acest an, pentru a se ajunge la 
un număr mai redus de asemenea 
unități, dar care să fie dotate cu 
o bază materială corespunzătoare, 
spre a putea aplica in cele mai 
bune condiții tehnologiile specifice 
culLurilor semincere. De asemenea, 
s-a acționat și se acționează in 
continuare pentru dezvoltarea ca
pacității de condiționare. și depozi- 
tifre a semințelor in" întreprinderile 
specializate care prelucrează și Păs
trează fondul de semințe al statu
lui. aceasta fiind una din căile 
obligatorii de îmbunătățire și men
ținere a indicilor calitativi ai se
mințelor. La toate acestea ar trebui 
adăugat că institutele de speciali
tate ale Academiei de științe agri
cole și silvice au revizuit și com
pletat tehnologiile specifice de pro
ducere a seminței cu cele mai re
cente rezultate ale cercetării știin
țifice. Totodată, au fost organizate 
instruiri cu șefii de fermă din uni
tățile specializate, la care au fost 
angrenați cei mai buni specialiști 
pe problemele producției de se
mințe. Toate acestea sint in mă
sură să creeze un cadru corespun
zător transpunerii exemplare in 
practică a programului de produ
cere a semințelor. Dealtfel, o pri
mă concretizare a prevederilor din 
program o constituie realizarea în
tocmai a loturilor semincere și de 
hibridare pe suprafețele și in struc
turile prevăzute in plan.

— Este acesta, desigur, un as
pect important, dar nu suficient 
pentru a exista garanția că se vor 
asigura semințe in cantitatea și de 
calitatea stabilite la fiecare cultură. 
Prin această prismă uă rugăm să 
vă referiți la lucrările specifice ce 
trebuie executate acum in unitățile 
specializate in producerea semin
țelor.

— Evident, lucrările specifice 
prevăzute in tehnologii, care tre
buie executate în titapul vegetației 
culturilor, au un rol decisiv pentru 
asigurarea semințelor, atît cantita
tiv, cît și calitativ. In prezent, ac
tivitatea în domeniul producerii de 
semințe se desfășoară exclusiv în 
cimp. La unele culturi, cum sint 
griul, orzul, orzoaica, răpită etc., se 
efectuează una din importantele lu
crări specifice, și anume purifica
rea biologică. Este necesar ca uni
tățile specializate, care produc se
mințe pe bază, de contract, să acor
de toată atenția \ acestei lu- 

' crări, astfel' ca toate loturile ‘se
mincere să se încadreze in limitele 
prevăzute de normele de certifi
care pentru specia și categoria bio
logică respectivă. Cerința esențială 
este ca specialiștii nominalizați .să 
efectueze purificarea biologică să 
manifeste răspundere și exigentă 
sporite, incit să nu se mai repete 
situațiile, destul de dese din anii 
trecuți, ctad au fost trecute cu ve
derea o serie de nereguli, cu toate 
consecințele ce-au decurs din 
aceasta asupra producției. Toc
mai pentru a se preintimpina ase
menea situații a fost luată măsu
ra ca o bună parte din culturile 
pentru sămință să fie supuse post- 
controlului. Orice abatere de Ia li
mitele prevăzute în normele de 
certificare va fi aspru sancționată. 
Nu vom admite nici un fel de ra
bat in privința purității biologice 
a culturilor, tocmai pentru a se 
produce numai semințe cu calitate 
biologică înaltă.

Tot in această perioadă se des
fășoară larg acțiunea de certificare 
a semințelor ta cîmp, în special, a 
celor de cereale păioase. La sfir
șitul iernii au avut loc in toate ju
dețele instruiri cu specialiștii care 
fac in acest an certificarea cultu
rilor. Acum este necesar ca ei să 
controleze cu atenție fiecare lot de 
producere a semințelor pe care îl 
au in plan, manifestind exigență 
maximă pentru incadrarea fiecă
rei culturi și categorii biologice in 
normele stabilite.

Este cît se poate de evident că 
pentru realizarea sarcinilor de asi
gurare a semințelor atît sub aspect 
cantitativ, cit și calitativ, toți fac
torii care participă la producerea 
lor — din direcțiile agricole, din 
inspectoratele de semințe, din sta
țiunile de cercetări, din consiliile 
agroindustriale și unitățile agricole

• să .se, Implice cu toatj 
răspunderea in executarea la 
timpul optim și la un nivel calita
tiv superior a tuturor lucrărilor în 
loturile de sămînță. Nu intîmnlător 
am accentuat des aspectul calității. 
Aceasta întrucît realizarea sarcini
lor mari ce ne revin din progra
mul de producere a semințelor nu 
este de conceput fără o preocupare 
corespunzătoare pentru executarea 
la un înalt nivel calitativ a tutu
ror lucrărilor prevăzute in tehno
logii.

— In curînd va începe recoltarea 
cerealelor păioase. In ce condiții 
trebuie să se efectueze această lu
crare pe loturile semincere ?

— Este o lucrare care poate in- 
^cununa cu succes sau, dimpotrivă.

poate compromite munca de un an 
de zile. De aceea, din timp au fost 
luate măsuri care să ne ferească 
de unele greșeli și neajunsuri ce 
S-au manifestat în anii trecuți. Voi 
începe prin a menționa pe cele care 
privesc pregătirea și verificarea 
ațentă a combinelor ce.fvdr fi uti
lizate la recoltarea loturilor de să- 
mință. Trebuie înlăturate: orice 
cauze care pot genera pierderi la 
recoltare, întrucît orice pierdere de 
sămînță valoroasă poate afecta pro
ducția viitoare. Combineril trebuie 
instruițl în mod special să lucreze 
cu maximum de operativitate și a- 
tenție' pentru recoltarea la timp și 
fără pierderi a loturilor semincere. 
Totodată, este nevoie să se asigu
re o programare judicioasă a com
binelor la recoltare, astfel incit să 
nu se producă impurificări meca
nice cu ocazia trecerii de la o spe
cie la alta, de la un soi la altul sau 
de la o categorie biologică la alta. 
Nu este admis ca la recoltare să 
se piardă sămînță prin impurifi- 
care mecanică.

în mod deosebit accentuez fap
tul că recoltarea la o umiditate prea 
ridicată poate duce la greutăți mari 
în păstrarea seminței, la pierderea 
germinației, după cum la fel de 
păgubitoare poate fi și întîrzierea 
recoltării, cînd se pot înregistra 
pierderi mari prin scuturarea boa
belor. Deci, supravegherea perma
nentă a coacerii culturilor de să
mînță de către specialiștii din uni
tățile producătoare constituie o 
sarcină obligatorie pentru a se pu
tea stahjli momentul optim de re
coltare a loturilor semincere. prin 
aceasta asigurîndu-se, pe de o par
te, evitarea pierderilor, iar pe de 
altă parte, obținerea unor semin
țe cu germinație corespunzătoare. 
De asemenea, circulația întregii 
cantități de semințe trebuie să se 
facă respectîndu-se' strict. normele 
stabilite in acest sens.

Sarcini deosebite revin șl centre
lor de semințe, care au de preluat 
în acest an un volum mare de se
mințe de cereale dintr-o gamă de 
categorii biologice îmbunătățită 
față de anul trecut. Ele trebuie să 
acorde o atenție sporită întregu
lui proces de preluare, prelucrare, 
condiționare și depozitare a semin
țelor. în acest scop, spațiile de 
depozitare trebuie să fie pregătite 
din timp, din toate punctele de ve
dere, iar utilajele de condiționare 
— verificate și reparate, astfel incit 
să se poată realiza parametrii fizici 
ai semințelor. Totodată, in toate 
centrele de semințe este nevoie ca 
întreaga activitate să fie astfel or
ganizată îpcît să se asigure prelua
rea semințelor în mod operativ, iar 
prelucrarea lor să inCeapă-imediat, 
cuhoscînd că orice tatîrziere poa
te determina diminuarea indicildr 
de calitate.

M-am referit mai mult la semin
țele de cereale păioase, al căror 
ciclu de producție se apropie de 
sfîrșit. La celelalte culturi însă — 
porumb, soia, floarea-soarelui, 
sfecla de zahăr, in etc. — lucrările 
specifice sint in plină desfășurare. 
Șl aici sînt dO . rezolvat probleme 
privind executarea prașilelor pen
tru menținerea culturilor curate în 
tot timpul vegetației, combaterea 
bolilor și a dăunătorilor, fertiliza
rea fazială, purificarea biologică — 
lucrare deosebit de importantă — 
precum și efectuarea altor lucrări 
prevăzute în tehnologie. Urmărim 
permanent executarea tuturor aces
tor lucrări la timp și de cea mai 
bună calitate.

Se știe că Semințele se obțin de 
pe o suprafață limitată. De aceea 
se pune cu acuitate problema men
ținerii integrității, culturilor .semin
cere împotriva bolilor și dăunăto
rilor, spre a nu se diminua cu ni
mic producția. în această privință 
întimpinăm greutăți serioase. Uni
tățile producătoare din industria 
chimică înregistrează restante mari 
la livrarea substanțelor irtsectofun- 
gicide. Or, în condițiile acestui an, 
deosebit de favorabil apariției bo
lilor și dăunătorilor, solicităm să 
se asigure unităților agricole cel 
puțin cantitățile de astfel de sub
stanțe prevăzute în plan.

în încheiere, doresc să revin asu
pra necesității de a respecta întru 
totul tehnologiile- specifice de pro
ducere a semințelor, toate preve
derile legate de normele de certi
ficare a acestora, de a șe lua 
toate măsurile Organizatorice, pen
tru buna organizare a recoltării, 
preluării.-..și condiționării, semințe- .- 
lor. în acest an dispunem de un 
fond biologic considerabil îmbună
tățit față de anii precedenți și 
deci manipulăm o valoare generală 
mai mare a fondului de sărutată, 
în special la cerealele păioase.
Orice fisură în organizare. orice 
neglijentă in execuție, orice întîr
ziere in executarea lucrărilor se 
poate solda cu pierderi mari.'fiind 
vorba in mai .mare măsură decît in 
trecut de sămînță elită și înmul
țirea I. Se înțelege prin aceasta 
că aoropiata campanie de recoltare 
a loturilor semincere de cereale pă
ioase trebuie să fie organizată te
meinic și să decurgă exemplar.

Aurel PAPADIUC

C

EXIGENTĂ SPORITĂ LA 
RECEPTIONAREA COMBI
NELOR. Din analiza stadiului pre
gătirilor pentru campania agricolă de 
vară in județul Bihor rezultă că re
pararea utilajelor s-a încheiat. Co
respund acestea normelor stabilite 
pentru a se evita pierderile de recol
tă ? Iată un test făcut la secția de 
mecanizare Borș a S.M.A. Oradea. 
La fiecare dintre cele 12 combine 
ale secției, un combiner verifica 
funcționarea subansamblelor ta miș
care. Este prezent și inginerul-șef al 
cooperativei agricole. Se introduce 
grîu pe transportorul central al com
binei. urmărindu-se depistarea unor 
eventuale surse de pierdere a boabe
lor. Pe prelata așezată sub combină 
nu cade nici măcar un bob. Toate 
combinele primesc calificativul 
„foarte bine". Există însă si situații 
contrastante. La secția de mecanic 
zare Tulea I, din consiliul agroindus
trial Mădăras. deși combinele au fost 
reparate, se ponstată multe deficien
țe : bătăi ,1a aparatele de tăiere, echi
pamentele pentru colectarea plevei 
nu au fost montate, încălziri la rul
menți din pricina reglajelor efectuate 
»ecpres.punzătQr. hederele, nu .răs
pund perfect la comenzi, iar probele 
cu boabe s-au efectuat doar parțial. 
Mai aflăm că șeful de fermă al coo
perativei agricole ri-a dat deloc prin 
secția de mecanizare în această pe
rioadă. Oare nu l-o fi interesind sta
rea tehnică a utilajelor ce vor fi fo
losite în curînd Ia recoltarea cereale
lor păioase 7 Comisia de recepție din 
partea trustului județean al S.M.A. 
a inventariat toate deficientele. în 
prezenta mecanizatorilor și a unui in
giner de la S.M.A. Salonta. stabilind 
termene \ precise pentru înlăturarea 
neîntîrziată a acestora. (loan Laza, 
corespondentul „Scînteii").

FORMAȚIILE DE MECA
NIZATORI AU FOST ORGA
NIZATE ÎN TABERE DE 
CÎMP. In unitățile agricole din 
județul Timiș, momentul trecerii la 
stringerea cerealelor păioase este 
foarte aproape. în ce stadiu se află 
pregătirile pentru seceriș 7 Din cele 
1 737 combine repartizate să recolte
ze in cooperativele agricole, 37 nu 
sînt încă în stare de funcționare de
oarece le lipsesc cîteva piese pe care 
uzina „Semănătoarea" din București 
s-a angajat să le trimită in cursul 
acestei săptămîni. în schimb, toate

cele 931 de prese de balotat paie 
fost reparate și verificate. Este 
menționat că anul acesta, odată 
afișarea obligatorie pe fiecare com
bină și presă de balotat a compo
nenței comisiilor de recepție și a ca
lificativului dat de acestea, exigența 
la controlul calității reparațiilor efec
tuate a crescut. Așa se și explică 
măsurile luate de aceste comisii la 
stațiunile de mecanizare Periam, Fi- 
biș, Topolovățu Mare, Sacoșu Tur
cesc sau Gătaia pentru înlăturarea 
operativă a unor deficiente socotite 
minore de comisiile locale de re
cepție.

De luni, 11 iunie, formațiile com
plexe de mecanizare din județul Ti
miș au și ieșit la marginea solelor 
de orz, care sint în stadiu avansat 
de coacere. (Cezar Ioana, corespon
dentul „Scînteii").

au 
de 
cu

TOATE UTILAJELE SÎNT 
GATA SĂ INTRE ÎN LANURI 
în județul Constanța, pregătirea ce
lor 2 447 combine, 1 255 prese de ba- 

. • lotat .paie și» a celorlalte mașini și 
utilaje care vor fi folosite in apro
piata campanie de recoltare a cerea
lelor păioase s-a încheiat. Pentru a 

1 se preveni însă c&r'taaf taică "pierde* 
re de recoltă, la indicația comitetului 
județean de partid, înainte de scoa
terea combinelor în taberele de 
cimp, acestea au fost controlate de 
către echipe speciale, organizate în 
fiecare S.M.A., care au făcut probe 
cu boabe.

Săptămina aceasta, pregătirea cam
paniei a ‘ ’ 
rală. La 
cadrelor 
I.A.S. și 
delul de .
140 de tabere de cîmp, dotată cu va
gon de dormit, atelier mobil, cisterne 
de aprovizionare cu carburanți și 
apă, întregul set de mașini și uti
laje, precum și piesele de schimb 
necesare, pentru executarea întregu
lui flux tehnologic : recoltat, elibe
rat terenul, arat și însămînțarea ce
lei de-a doua culturi. Această de
monstrație va fi făcută in zilele ur
mătoare ta fiecare unitate agricolă. 
Pentru bunul mers al campaniei de 
seceriș, comitetul județean de partid 
a luat măsura de a suplimenta nu
mărul mecanizatorilor in această pe
rioadă cu circa 800 de oameni ai 
muncii din alte unități economice, 
care au fost repartizați la stațiunile 
care au nevoie de forță suplimentară 
de muncă. (George Mihăescu, cores
pondentul „Scînteii").

debutat cu o repetiție gene- 
S.M.A. 23 August, în fața 
de conducere din S.M.A., 

C.A.P. a fost prezentat mo- 
organizare a uneia din cele

în spiritul indicațiilor cuprinse în 
cuvintarea secretarului general al 
partidului la plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, în orga
nizațiile de bază din unitățile econo
mice ale municipiului Rîmnicu Vîl
cea — ca dealtfel în toată țara — au 
avut loc, în ultimele săptămîni, adu
nări generale de partid ce au ana
lizat modul în care acționează comu
niștii, toți oamenii muncii pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor da 
producție pe 'acest an. pentru crește
rea eficienței întregii activități eco
nomice.

Cum s-au desfășurat aceste anali
ze ? Spre ce direcții prioritare și-au 
îndreptat atenția organizațiile de 
partid în cadrul dezbaterilor consa
crate acestor probleme atît de’împor- 
tante 1 Ce finalitate asigură proble
melor analizate hotărîrile adoptate 
cu acest prilej de comuniști 7

Prezenți la cîteva adunări, prezenți 
în zilele următoare desfășurării lor 
în mai multe organizații de bază din 
municipiul de pe malul Oltului, ne 
propunem să răspundem la aceste 
întrebări.

Secretarul comitetului de partid al 
Combinatului pentru prelucrarea 
lemnului, tovarășul- Ion Nieolaescu, 
ține să ne prezinte de la bun început 
cîteva cifre. Primele 5 luni ale anu
lui au fost marcate, în această uni
tate,1' de’ răzultâte’"*bu^h ft ’pro-® 
ducția-marfă. „Raportate însă la 
exigențele desprinse din plena
ra Consiliului Național al Oa
menilor Muncii — ne spune el în con
tinuare — aceste realizări sînt depar
te de a ne satisface. Prevederile pla
nului la producția fizică nu au fost 
realizate. La unele sortimente, cum 
este cazul elementelor mulate din aș
chii și furnire, scaune, diferite obiecte 
de mobilier, s-au înregistrat restanțe 
care 
tate 
luni 
tea 
nara 
lor Muncii și am înțeles mai bine ca 
oricînd cît de greșită era optica noas
tră, tendința de a comensura activi
tatea productivă prin indicatori valo
rici. neglijind producția fizică. Apă
ruse în optica unor cadre de con
ducere, a unor secretari ai birourilor 
organizațiilor de bază mentalitatea că 
dacă pe „ansamblu", din punct de 
vedere valoric s-a făcut planul, e mai 
puțin grav dacă la unul sau altul 
dintre sortimente se înregistrează a- 
riumlte restanțe; Or, noi, comitetul 
de partid a trebuit să combatem a- 
cest sistem de evaluare a calității și 
eficienței muncii și să cerem tuturor 
comuniștilor, celorlalți oameni ai 
muncii să pună pe primul plan reali
zarea. producției fizice, a fiecărui 
produs, a fiecărui indicator al pla
nului in parte".

Sublinierile secretarului comitetului 
de partid au avut un puternic ecou și 
în calitatea și profunzimea dezbateri
lor din adunările generale care au avut 
loc in secțiile combinatului. Așa s-au 
petrecut lucrurile, bunăoară, în orga
nizațiile de bază din secțiile placaj, 
mobilier și îmbinat furnire. In adu
narea generală de la secția îmbinat 
furnire, spre exemplu, spiritul critic 
și autocritic a fost de la început bine 
orientat de raportul biroului organi
zației de bază, care a pus cu deose
bire accentul pe lacunele care mai 
persistă în activitatea colectivului 
secției, a. comuniștilor privind reali
zarea planului pe sortimente, orga
nizarea muncii, folosirea timpului de 
lucru și perfecționarea pregătirii pro
fesionale.

„Calitatea produselor noastre — a- 
precia in cadrul adunării generale 
comunistul subinginer Gheorghe Ior- 
dache — nu corespunde întotdeauna 
exigențelor tot mai mari și firești ale 
beneficiarilor. Cauza principală re
zidă în faptul că anumiți muncitori 
din secția noastră, printre care și 
unii comuniști, incă nu stăpinesc bine
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dezvăluie neajunsurile manifes
ta,, activitatea noastră în primele 
ale anului. Vă spun toate aces- 
pentru că am participat la pie- 
Consiliului Național,al Oameni-

O ultimă verificare a combinelor la S.M.A. Petrești, județul Dîmbovița
Foto : N. Constantinescu

în repetate rinduri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, a insistat ca organele 
și organizațiile de partid, consiliile 
oamenilor muncii să acționeze cu 
fermitate pentru, valorificarea- supe
rioară a resurselor materiale, in ve
derea creșterii eficienței economice. 
Amintim în acest sens că în ziarul 
nostru, în suita de anchete publicate 
pe această temă, a fost inlățișată, 
printre altele, o soluție originală pri
vind utilizarea metanolului la între
prinderea de autoturisme „Dacia" — 
Pitești.

De la Brăila ne-a sosit știrea 
că un alt colectiv de cercetare 
a reușit să elaboreze și să testeze un 
nou amestec — bazat pe miscibilita- 
tea dintre metanol și benzină — care 
însă nu este folosit în practică decit 
parțial.

Ne-am deplasat la Brăila. Scopul : 
6ă aflăm cauzele care fac ca o expe
riență valoroasă, de mare eficiență 
economică, să intirzie a fi generali
zată. Este vorba de utilizarea meta
nolului in amestec cu benzina pen
tru motoarele termice cu aprindere 
prin sointeie. Surprinzător, dar a- 
ceastă valoroasă experiență nu este 
cunoscută nici la nivelul multor fac
tori de răspundere interesați din ca
drul municipiului și județului.

...Conștienți de resursele impor
tante ce se pierd anual la combinatul 
de celuloză și hirtie in urma produ
cerii furfurolului — peste 280 tone de 
metanol pină m 1983, iar din 1934 
circa 580 tone — cercetători ai insti
tutului de specialitate de pe lingă 
combinatul brăilean și-au propus ca 
temă de cercetare obținerea metano
lului ca produs secundar. Nimic nou 
pină aici. Noutatea apare in mo
mentul ctad chimista Maria Leu, șefa 
acestui colectiv de cercetare, rși pune 
întrebarea dacă nu cumva acest' 

u. «.solvent"^.—i qe se obține Jn final și, . 
care conține 92 la sută metanol — 
ar putea fi întrebuințat în amestec 
cu benzină. Iată, așadar, de ce 
I.C.P.C.H.-Brăila a încheiat un con
tract cu Institutul național de mo
toare termice-București pentru o 
fază din această cercetare. Trebuia 
însă găsit un beneficiar.

...în septembrie 1982, la sediul în
treprinderii de - transport local din 
Brăila s-a prezentat un colectiv de 
cercetători din partea celor două in
stitute. Experiențele incep imediat. 
Cu un autoturism Dacia 1 300. cu mo
tor tip 810—99, sint parcurși 15 409 km 
cu un amestec de 46 la sută benzină, 
46 la sută „solvent C.C.H." și 8 la 
sută aditivi de miscibilitate. „Avan
tajele constau în faptul că se elimi
nă tetraetilul de plumb ca aditiv an

tidetonant (n.r. — și sursă de polua
re). se reduce cu 54 la sută consu
mul de combustibil petrolier C.O. 90, 
iar prețul de cost al amestecului sca
de in mod sensibil. Avind un pro
nunțat caracter antidetonant, utili
zarea amestecului permite ridicarea 
performantelor motorului" — se men
ționează în raportul I.N.M.T.-Bucu- 
rești. De fapt, amestecul are o cifră 
octanică ridicată, respectiv C.O. 95.

Modificările tehnice ale motorului 
sînț minore : diametrul jiglerelor și 
preîncălzirea amestecului. Marea

treprinderea de utilaj chimic Și forjă, 
comuniștii au analizat îndeosebi cau
zele care au generat anumite depă
șiri la consumul de metal in unele 
secții, măsurile politico-organizatori- 
ce ce se cer aplicate pentru introdu
cerea unui sever regim de economii, 
realizarea ritmică, exemplară, a pro
ducției fizice și, pe această bază, a 
planului producției-marfă și a ex
portului. In fabricile și secțiile Com
binatului chimic, accentul a fost pus, 
în cadrul adunărilor generale, asupra 
întăririi disciplinei de producție — 
condiție esențială atît pentru crește
rea productivității muncii, cit și pen
tru reducerea Consumurilor de ener
gie și combustibil. La întreprinderea 
de piele și încălțăminte „Vîlceana", 
comuniștii au analizat cu precădere 
problemele legate de organizarea 
producției, creșterea productivității 
muncii și îmbunătățirea calității pro
duselor. în unitățile și șantierele în
treprinderii de antrepriză construc- 
ții-montaj au fost analizate cu 
prioritate aspectele legate de rea
lizarea la timp și intrarea în 
prbducțiq cu întreaga capacitate 
a obiectivelor de investiții. în 
legătură cu aceste aspecte, cu sar-

- ctaile . și îndatoririle ce. revin c.omu,-. 
niștllor, organizațiilor de bază, adu
nările generale au adoptat hotărîri 
taenite să determine îmbunătățirea

1 :Jmur>ctt, «oBținCrea-^Uftof • rSzhltate su
perioare pină Ia sfirșitul anului. A- 
ceste măsuri vizează — ținînd seama 
de specificul fiecărei unități t- in
tensificarea muncii politico-educative 
și organizatorice desfășurate în for- 

, me variate și convingătoare de către 
' organizațiile de partid în vederea 

sporirii contribuției fiecărui comu
nist, a fiecărui om al muncii la rea
lizarea sarcinii fundamentale stabi
lite de secretarul general al partidu
lui : îndeplinirea integrală, la toți in
dicatorii, a planului pe primul semes
tru, pe întregul an 1984.

„Un numitor comun al dezbaterilor 
care au. avut loc în organizațiile da 
partid din Unitățile noastre, economi
ce — ne spunea tovarășul Ion Udres- 
eu, secretar al Comitetului municipal 
de partid Rîmnicu Vîlcea — l-a con
stituit hotărîrea tuturor comuniștilor 
de a asigura în primul rînd. prin 
eforturi proprii, prin exemplul 
personal, mobilizarea tuturor for
țelor la îndeplinirea exemplară a 
sarcinii stabilite de secretarul ge
neral a! partidului. Se poate spune 
că aceste,adunări au dovedit pe de
plin capacitatea comuniștilor de a 
analiza și rezolva problemele econo
mice prin înalta exigență și răspun
dere în care au avut loc dezbaterile, 
prin profundul spirit critic și auto
critic, prin lipsurile și neajunsurile 
semnalate, prin fluxul de idei și pro
puneri enunțate, ca și prin amplele 
programe de măsuri concrete stabi
lite în vederea sporirii contribuției 
tuturor oamenilor muncii la îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de plan, 
la recuperarea neîntîrziată a restan
țelor, acolo unde ele mai există, la 
creșterea calității și Eficienței pro
ducției". »

într-adevăr, se poate aprecia c& 
adunările generale ale organizațiilor 
de bază care au avut loc în ultimele 
săptămîni în întreprinderile munici
piului Rîmnicu Vîlcea s-au constituit 
într-un veritabil examen de conștiin
ță și responsabilitate comunistă, 
muncitorească, dezbaterile acestora 
oferind un bun cadru de afirmare a 
inițiativei creatoare, a spiritului or
ganizatoric și politic ce trebuie să 
caracterizeze de fapt întreaga activi
tate desfășurată de organele și orga
nizațiile de partid. Ele au exprimat 
hotărîrea fermă a comuniștilor de 
a acționa cu dăruire și abnega
ție revoluționară pentru a cinsti 
cu noi și importante fapte de 
muncă, cu împliniri tot mai rod
nice. cele două evenimente de 
seamă ale acestui an —* a 40-a ani
versare a victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului.

At. PINTEA 
Ion STANCIU 
corespondentul „Scînteii"

tehnologia de lucru la îmbinarea fur-
■ nirelor, ceea ce se răsfringe — după 
1 cum este lesne de înțeles — asupra

calității produselor, ca și a creșterii 
productivității muncii. De asemenea, 

1 o serie de deficiențe persistă și în sis
temul de lansare în lucru a comen- 

! zilor, operație deosebit de importan
tă, dar care se realizează uneori peste 
noapte fără a da posibilitatea pregă
tirii temeinice a fabricației. Probie- 

1 ma ar putea să pară de natură strict 
tehnică. Dar eu cred că ea are și un 
conținut politic. De ce 7 Pentru că și 
la desfășurarea acestei activități iau 

' parte numeroși comuniști, unii avind 
chiar muncă de răspundere. De aceea 
consider ca binevenită măsura inte- 

1 grării în sistemul acordului global și 
1 a personalului tehnic din serviciile 

funcționale".
1 Alți vorbitori, printre care comu

nistele Maria Comănici, Ana Eftimie
1 și Lucia Iordache, s-au referit în 
; spirit critic și autocritic la unele cau- 
1 ze subiective care au împiedicat rea-
■ Iizarea planului pe sortimente, la di- 
‘ ferite probletae legate de îndeplini- 
; rea normelor de producție, de redis- 
i tribuirea forțelor din cadrul secției.

Opinia comunistei Filofieia Albu este 
edificatoare în acest sens : „Stat 
multe probleme care influențează în
deplinirea planului — spunea ea. Ștat 
și cauze care țin de organizarea mun
cii, a producției,' a activității maiș
trilor, dar stat și cauze legate de res
pectarea disciplinei .muncii, de folo
sirea din plin a timpului de lucru de 
către fiecare muncitor. Iată de ce 
consider că biroul organizației de 
bază nu a făcut totul pentru educa
rea în spiritul răspunderii față de 
muncă, față de soarta producției ă 
tuturor membrilor colectivului . sec
ției. Trebuie să crească exigența și 
răspunderea noastră, a comuniștilor, 
nu numai pentru propria muncă, ci 
pentru felul în care iși îndeplinesc 
sarcinile de producție fiecare mun
citor, secția în ansamblul său".

Am stăruit asupra acestor aspecte 
analizate în adunarea generală a res
pectivei organizații de bază în ideea 
de a releva, ca un exemplu, înalta 
responsabilitate cu care comuniștii 
din cadrul combinatului de prelucra
re a lemnului au abordat cele mai 
stringente probleme ale activității lor 
în strinsă concordanță cu sarcinile și 
obiectivele desprinse din indicațiile și 
orientările secretarului general al 
partidului la plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii. De fapt, 
în acest spirit s-a discutat în 
cele mai multe adunări gene
rale ale organizațiilor de bază 
din unitățile economice ale mu
nicipiului Rîmnicu Vîlcea. La în-

puțin la întregul parc de mașini al 
întreprinderii de transport brăilene.

...Dar oamenii muncii din Între
prindere nu s-au împăcat cu această 
situație. Sub îndrumarea organizației 
de partid, activitatea de cercetare și, 
implicit, de extindere a soluției teh
nice găsite de I.N.M.T. a fost conti
nuată cu forțe proprii. în scurt timp 
a fost adoptată soluția elaborată de 
comunistul Neicu Gheorghe, maistru, 
în plus, prin experimentări Îndelun
gate, a fost mărit procentul de utili
zare a metanolului și, ca atare, în

■
. .. .

brăileană de transport către Combi
natul chimic Victoria și nu către 
C.C.H.-Brăila 7 — l-am întrebat pe 
tovarășul Dumitru Duțu, directorul 
întreprinderii. >

— Trebuie să știți că deși C.C.H. 
dispune de o instalație provizorie de 
obținere a „solventului C.C.H." (me
tanol), totuși, din luna februarie 1983 
noi nu am mai primit nici un litru 
de la această unitate. De aceea 
ne-am orientat către alți furnizori, 
care, lucru deloc de neglijat, il li
vrează și la preturi mai mici.

STRlNSĂ CORELAREA EFORTURILOR UNITĂȚILOR COLABORATOARE PENTRU
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WînteiL
Valorificarea eficientă

a unei importante soluții tehnice 
de utilizare a metanolului

tanol. Realitatea este că beneficiarul 
cercetării noastre — C.C.H. — a ezi
tat să-și însușească soluția tehnică 
găsită de noi. Referitor la noua in
stalație, capabilă să distileze întrea
ga cantitate de metanol din rezi
duurile de ta furfurol, putem să 
spunem că nota de comandă a fost 
elaborată din luna martie 1983, iar 
proiectul de execuție este gata din 
luna mai 1983,

Dar acest proiect nu a fost finali
zat nici pină la această dată. în fapt, 
această tărăgănare în luarea unei 
decizii și ta finalizarea ei trădează 
o mentalitate profund dăunătoare : 
de risipitori ai unor importante re
surse materiale secundare. Care nu 
trebuie să fie aruncate atit timp cit 
există soluții tehnice de obținere și 
întrebuințare a produselor obținute.

O precizare : atît I.J.T.L., cit și 
C.C.H., I.C.P.C.H. și Centrala indus
trială pentru celuloză și hirtie sint 
situate in același municipiu — Brăila. 
Iată de ce Comitetul municipal de 
partid. Comitetul județean de partid 
Brăila trebuie să intervină energic 
pentru a pune față în față factorii 
de răspundere din aceste unități în 
vederea stabilirii unor măsuri și ter
mene concrete, astfel îneît experien
ța valoroasă verificată în practică la 
întreprinderea județeană de transport 
să poată fi generalizată in cît mai 
multe intreprinderi și instituții în cel mai scurt timp.

noutate — și meritul in acest sens 
revine ta întregime colectivului de 
cercetare brăilean — o constituie 
utilizarea aditivilor, ce permite ames
tecul dintre metanol și bezină, făcind 
inutil cel de-al doilea rezervor 
— pentru metanol — așa cum se 
practică in "alte Soluții tehnice adop
tate in țară.

> .„Dar .’Odată ’terminate «probele» da 
către I.N.M.T.-București pe 1 Da
cia 1 300, întreprinderea a dorit, cum 
era și firesc, să extindă utilizarea 
metanolului și la celelalte tipuri de 
mașini. Numai că...

Numai că I.N.M.T. a cerut între
prinderii de transport local din 
Brăila o anumită sumă — 200 000 
lei — pentru această etapă nouă de 
cercetare. Firesc 1 Dar l.J.T.L.-ul, cu 
toate străduințele și demersurile sale 
la forurile in drept, nu reușește să 
obțină fondurile necesare. Și aceasta 
în condițiile in care unitatea reali
zase circa 20 milioane lei beneficii.

Acesta a fost „hopul" peste care 
nu s-a putut trece din punct de ve
dere financiar. I.N.M.T.-ul s-a retras. 
Soluția tehnică .găsită risca, prin ut^- 
mare, să nu poată fi extinsă nici cel

x

amestec benzina C.O. 90 a fost folo
sită numai in proporție de 42 la sută. 
Ce a însemnat aplicarea in practică 
a acestor rezultate 7 Față de un con
sum, in anul' 1981, de 100 tone ben
zină intr-o lună de zile, în anul 1983 
s-au consumat doar 14 tone benzină 
în același răstim’fj. S-'au rulat cu' au
tovehiculele întreprinderii 1,4 miiioa- 

■ rte kilometri, rfă#ă ți'koblSms» teWnică 
sau de protecție a muncii. In anul 
1983 s-au utilizat in schimb 140 tone 
de metanol. Sursa de obținere a. aces
tui metanol 7 Aici e aici I

...In anul 1984, întreprinderea de 
transport este pusă in situația de a 
nu mai aplica acest amestec de com
bustibil decît la un număr redus de 
autovehicule (față de 90 la sută din 
parcul de autovehicule utilizat in 
anul 1983). Șl asta deoarece reparti
țiile de metanol în loc să crească 
au scăzut Ia numai... 10 tone pe 
an (! 7 !). Sursa furnizoare 7 Nu, nu 
este C.C.H.-Brăila, cum era de aș
teptat. ci Combinatul chimic Victo
ria, unde solicitările la exoort — pen
tru metanol — in anul 1984 au cres
cut..

— De ce s-a orientat întreprinderea

...Discuția avută la C.C.H.-Brăila, 
în prezența directorului I.J.T.L., cti 
tovarășii Ion Bordea, șef serviciu 
producție, Ion Bulică, șef atelier ce
luloză chimică II, și Cristian Mormo- 
cea, șef instalație furfurol, a contu- 

7,rat alt argument „care a frinat gene
ralizarea utilizării metanolului. Iată 
un fragment relevant al discuției':

x. De «ce ftu-.' 4t-ai’pt'od&S -4feetfen61 
pină acum cu instalația provizorie 7

— Pentru că nu am avut benefi
ciari. Nici nu avem unde să-1 depo
zităm (17 1).

Realitatea este alta : este vorba în 
primul rînd de o lipsă crasă de răs
pundere din partea cadrelor de con
ducere din C.C.H. Pentru că, proba
bil, și-au spus dînșil, e mai ușor să 
arunci sute de mii de litri de me
tanol, decît să iei măsuri ca să-i va-' 
lorifici prin distilare, din reziduurile 
ce rezultă de la fabricarea furfuro
lului. Că este așa ne-au dovedit-o 
discuțiile purtate cu tovarășii Maria 
Leu, chimist, și Gheorghe Borhan, 
director al I.C.P.C.H.

— Cu instalația provizorie. In con
diții- de deplină-srguranță.-se'-pot-ob- 
ține anual intre 80—100 tone de me-

Virgil GHEORGHIȚA
Nota redacției : In discuția avută 

ta C.C.H.-Brăila, în luna decembrie 
1983, se ajunsese la concluzia-anga- 
jament prin care urma ca din luna 
ianuarie 1984 combinatul să livreze 

.lunar l.J.T.L.-ului .cite,5 (ojțe de me- 
tăhol, 'urmlnd~!ca la intrarea In func
țiune a noii instalații de distilare să 

iSstf^rătidă ta dtiftn*r9a;’/întrt,git' canti
tăți de metanol din reziduuri. Am 
revenit, în aceste zile, cu un telefon 
adresat directorului I.J.T.L. pentru a 
vedea in ce măsură angajamentul a 
fost onorat. Redăm răspunsul : 
„După ce in prima lună a anului 
1984 C.C.H. Brăila ne-a furnizat circa 
2 tone de metanol, am fost informați ( 
că, in continuare, in acest an nu mai 
putem conta pe această sursă de 
combustibil. Demersurile noastre pe 
lingă Ministerul Aprovizionării pen
tru a ne suplimenta cota de 10 tone 
metanol din anul 1984 au rămas deo
camdată fără rezultat. In concluzie, 
o mare parte din parcul nostru de 
mașini nu mai poate fi pus in cir-' 
jculațig.".............. .. ...........

Vom reveni 1

I ,9• • > * *
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„Pînă în 1985 și 1990, trebuie să sporim substanțial pro
ducția de cărbune. Numai bazinul Gorjului trebuie să dea circa 50 
milioane de tone - ceea ce va face ca el să ocupe primul loc în 
țară din punct de vedere al producției de cărbune. Desigur, sarci
nile nu sînt ușoare; ele sînt însă pe măsura urmașilor lui Tudor 
Vladimirescu, a revoluționarilor care au știut să lupte pentru in
dependența și progresul țării, pe măsura urmașilor Ecaterinei Teo- 
doroiu. întotdeauna, oltenii, cînd și-au propus să-și îndeplinească 
îndatorirea față de patrie, au făcut-o cu toată dăruirea!“

NICOLAE CEAUȘESCU

*

I
__

Dacă s-ar putea vedea, la 
un loc. tot cărbunele pe 
care bazinul carboni
fer al Gorjului l-a dat 

tării de cind s-a pus in va
loare zăcămîntul — peste 226 de 
milioane de tone, am avea ima
ginea unui munte scos din 
adîncuri ; dacă sterilul de des- 
copertă s-ar vedea la un loc, în 
vagoane de 20 tone, puse cap 
la cap. acestea ar înconjura de 
aproape 11 ori Pămîntul pe la

Ecuator. Un chimir uriaș în 
jurul Pămintului. Munți mișcati 
din loc. „coperișuri" îndepărtate 
de om în căutarea miezului de 
lignit, apoi plombe de rocă- 
mamă în locul minereului extras, 
iar deasupra — iarba și pomii, 
plantați ca o mărturie a dra
gostei de viată, iată, pe scurt, 
ritualul mineritului în Gorj. Un 
minerit cu o tradiție tînără, dar 
cu o dinamică spectaculoasă.

In I960, întreg bazinul carbonifer al Olteniei pro
ducea un milion de tone de lignit. In 1983, bazinul 
Gorjului a extras peste 27 milioane tone cărbune. 
Anul acesta, planul prevede extragerea a peste 40 
de milioane tone, -urmînd ca în 1990 să depășească 
60 milioane. Aceste creșteri impresionante sînt efec
tul unui uriaș efort de investiții, îndeosebi în anii ce 
au urmat celui de-al IX-lea Congres al partidului. 
An de an s-au alocat fonduri de miliarde de lei, 
astfel îneît, ia nivelul anului 1983, se înregistrau 
aproape nouăsprezece miliarde și jumătate lei in
vestiții în fonduri fixe. Peste o jumătate de milion de 
lei fonduri fixe — proprietatea unui singur miner I

Combinatul de articole tehnice 
din cauciuc Pitești, „Unio“ — 
Satu Mare și, bineințeles, între
prinderile de profil din județ. 
Prin eforturile conjugate ale 
tuturor acestor întreprinderi — 
și nu numai ale lor ! — se rea
lizează două tipuri de excava
toare pentru mineritul de su
prafață — dintre care unul s-a 
asimilat, iar altul este de con
cepție originală, românească — 
instalații de haldare, complexe 
mecanizate pentru exploatarea 
in abataj. O contribuție însem
nată in rezolvarea problemelor 
legate de transportul minereului 
revine cercetării și industriei 
chimice, care au ■ asimilat. in
tr-un timp record benzile trans
portoare. .

jăx- 
•oa- 

in

Contribuția întregii tari la 
dezvoltarea celui mai 
mare bazin carbonifer 
al tării a fost și este 

pe măsura importantei lui în 
ansamblul Programului ener
getic national. De-a lungul ul
timelor două decenii s-au scurs 
încoace fluvii de energie uma
nă și tehnică menite să dislo
ce mai mult, mereu mai mult 
din cărbunele aducător de 
energie. Peste 19 miliarde de 
lei investiții, utilaje de mare 
randament, comparabile cu tot 
ce există mai modern și mai 
eficient în materie. Au venit 
oameni de pe tot cuprinsul țării 
să răstoarne munții, în căuta- 

,rea filoanelor de aur negru; 
utilaje nemaivăzute la noi pînă

/ 'aici, s-au înscris firesc în pei- .. ..Dar efortul , tării'nja^feagi 
ț saj, (iintiu-i modernitate și di- ginit Iă atît, Țara 

namism. ■ ' menii, mii și mii de k&nttem, u>
Partidul, personal secretarul Gorj', pe frontul' erîef’gieî.''’ Două 

său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au inițiat acest 
uriaș program pentru ca Gorjul 
să-și ridice mindru fruntea și 
să privească spre lumină. Cei 
care au prins începutul mine
ritului in Gorj povestesc tineri-

jinul acestui tînăr eșalon mi- Ai spune că întreaga 
neresc. și-a dat întilnire în Gorj.

tară

® In 1960 lucrau în bazin aproape 2 000 de 
oameni ai muncii. La sfîrșitul anului trecut erau 
peste 36 500.

® De-a lungul anului 1960 un om extrăgea, în 
medie, 273 tone de lignit ; anul trecut, datorită creș
terii gradului de mecanizare și calificării sporite, 
s-a ajuns la 1 307 tone.

® în perioada 1960—1984, retribuția medie a 
crescut de peste trei ori.

© Anual, aproape 5 000 de tineri urmează cursu
lui de profil. Alți 5 000 de oameni ai 

anual, în cursuri de perfecțio*-

care face ca secundele să se mă
soare aici în tone de cărbune... 
Dar, în primul rind, despre oa
meni.

Oamenii. Ei, acești bravi cău
tători de energie în ascunzișu
rile pămintului. Ei, care nu lasă 
în urma lor un ținut pustiu, lu
nar, ci acoperă pămînturile cu 
vegetație, dîndu-le rodnicie, 
viată. Pretutindeni, începînd de 
la Balta Unchiașului, prima ex
ploatare din zonă, pînă la Ci- 
cani și Beterega, de la Tismana 
I și II pînă la Gîrla, Roșia de 
Jiu, Peșteana, Jilț... Alături de 
cei de la suprafață, pe un alt 
front al lignitului, luptă și cei 
din adîncuri, din minele Motru
lui, de la Horăști, de la Leurda 
și jPloștinaij de la Jilț șiudaMa

aștept, zic, vin să-l construim 
împreună. M-am întors acasă 
cam îngîndurat. Nevasta — cu
rioasă, să-i spun cum arată Mo- 
trul. Zic : No, cum să fie ? Un 
oraș ce nu există de frumos. 
Știți, eu mi-s ardelean și la noi, 
la ardeleni, vorba are, totdea
una, două înțelesuri și omul îl 
alege pe cel care-i convine. 
Atunci, înțelesul era că Motrul 
nu există. Acum, după 20 de 
ani, e valabil sensul celălalt : nu 
există oraș mai frumos ca Mo
trul. Aici am muncit și muncim, 
ne-am crescut pruncii și ne-am 
crescut orașul.

șantiere naționale ale tinere
tului. unul la Rovinari și altul 
la Motru, luau ființă în 1978 și, 
respectiv, 1982, Șantiere ale 
muncii și educației patriotice, 
revoluționare, care au format, 
de-a lungul anilor, mii și mii de

de specializare.

întem în zona Combina
tului minier Rovinari și 
primul popas îl facem 
la întreprinderea cu a- 
nume. fruntașă pe ra-' 
în întrecerea socialistă

celași 
mură 
pe anul • trecut. De aici pornea

Este cariera fruntașă a între
prinderii : de Ia începutul anu
lui a dat peste 250 000 tone 
de lignit.

Șeful de sector, inginerul Ion 
Viezure, ne prezintă utilajul pe 
care lucrează cea mai bună

od iKrt.eMi)ne»ii:inoștri,
• -■gereretartrl1 comitetului 

■ al minei, :.Lupoaia,

Toate aceste transformări 
spectaculoase și-au pus pecetea 
pe destinele oamenilor și ale 
locurilor. Sînt anii în care țara 
întreagă a cunoscut o înflorire 
fără precedent.

Exploatarea cărbunelui a a- 
tras după sine o întreagă in
dustrie. Prezența cărbunelui a 
determinat construirea unor 
mari termocentrale — Rovinari, 
cea mai mare din țară Ia ora 
actuală, și. Turceni, parțial in
trată în funcțiune și care, în 
final, va fi ea cea mai mare 
din țară. Numai spre Turceni 
și Rovinari, minerii Gorjului 
trimit zilnic 70 000 tone de căr
bune. Care se transformă în 
energie, cam 15 la sută din 
producția de energie a țării. 
Plus avantajul de a valorifica 
pe loc, cu cheltuieli de trans
port minime, cărbunele extras. 
Prezența cărbunelui a însemnat 
locuri de muncă pentru zeci de 
mii de oameni.

— începuturile au fost mo
deste, ne povestește tovarășul 
Emil Huidti, directorul Combi
natului minier Rovinari. Se ex- 
trăgeau cantități mici de lignit, 
după tehnologii vechi, cu mij
loace de mică productivitate. 
Excavatoarele cu cupa erau o 
raritate. Cărbunele era încărcat 

• și transportat în autobasculan
te. Acum avem excavatoare cu 
rotor de 1 400 metri cubi pe oră 
și chiar de 2 000 de metri cubi, 
adevărați coloși, concurînd cu 
tot ce este mai modern în lume 
în materie. Cărbunele se trans
portă pe bandă. Toate aceste 
dotări extraordinare au determi
nat, bineînțeles, creșteri do pro
ducție spectaculoase. La Balta 
Unchiașului — prima exploatare 
minieră din zonă — producția 
anuală ’ se raporta în mii de 
tone. Milionul era de neconce
put. Acum, la nivelul anului 
1984, combinatul va da peste 21 
milioane tone de lignit, iar în 
1990 — peste 30 milioane. Sint 
cifre care vorbesc de la sine 
despre saltul înregistrat de in
dustria extractivă în acești ani.

într-adevăr, cifre care 
besc de la sine. La Combinatul 
minier Motru, de asemenea, 
anul acesta, oamenii muncii 
și-au asumat un plan de 20 mi
lioane tone. Și ei își propun să 
depășească 30 milioane de tone 
în 1990.

— Hotărîrea minerilor de a 
da cărbune mai mult și de ca
litate —. ne spune în continuare 
tovarășul Huidu — este răspun
sul firesc la condițiile tot mai 
bune de muncă și de viață ce 
le-au fost create. Este răspun
sul nostru la chemarea parti
dului, a secretarului general, 
de a da tării mereu mai mult 
cărbune. Este răspunsul la im
presionantul efort de investiții 
din Gorjul acestor ani. Produ
cător de cărbune, de lumină și 
energie, muncitorul din Gorj 
este, în același timp, proprieta
rul care gîndește în fiecare clipă 

4 să producă eficient. Și este în

vor-

folosul lui, și este în folosul 
țării.

Cu prilejul 
din iulie 
ral al 
Nicolae 
„Județul 
dezvoltat 
vedere industrial, dar ocupă in 
unele ramuri, cum este cărbune
le, primul loc pe țară, un Ioc im
portant în producția de energie 
— și în cincinalul acesta tre
buie să cunoască o dezvoltare 
și mai grandioasă în toate sec
toarele". Cărbunele și industria, 
industria și cărbunele — iată 
cele două elemente pe care se 
sprijină Gorjul în mersul său 
înainte. Da, Gorjul nu e numai 
furnizor de cărbune și energie, 
ci dispune, la ora actuală, de o 
industrie puternică, modernă, 
orientată, în principal, spre*pro- 
blemele legate de minerit : ast
fel. întilnim in Tîrgu Jiu un com
binat. de articole tehnice din 
cauciuc, o întreprindere de utilaj 
minier și alta de reparații, în
treprinderi de constructii-montaj 
pentru utilaj minier in Motru și 
Rovinari. Toate aceste întreprin
deri. inexistente înainte de Con
gresul al IX-lea, concentrează 
astăzi o tînără și viguroasă for
ță de muncă și fac să se vor
bească de meserii pînă ieri ne
cunoscute în Gorj.

Astfel, mii și mii de oameni, 
în frunte cu comuniștii, se află 
antrenați în bătălia pentru mai 
mult cărbune, pentru indepen
dența energetică a țării. O mun
că de. înaltă răspundere, nu 
lipsită de greutăți, coordonată 
și sprijinită în permanență de 
comitetul județean de partid, 
menită să catalizeze impresio
nantele energii umane și teh
nice ale Gorjului ; fie că acțio
nează în cariere, fie în subte
ran, fie în uzină. Adică acolo 
unde Gorjul, unde țara au ne
voie.

vizitei de lucru 
1981, secretarul gene- 
partidului, 
Ceaușescu,
Gorj nu numai că s-a 
puternic din punct de

tovarășul 
sublinia :

Tînăra și viguroasa forță a industrializării
își spune cuvântul
Oameni și tehnică din țara întreagă 

noi tradiții minereștiSe nasc

v

Trainice și luisiiiioa^e fundații pe cărbune

•ne>spunea 
de paidiil 

Constantin 
Dondera, n-au tradiția de secole 
a ortacilor din Valea Jiului. Dar 
au mîndria de a deschide drum 
spre lumină unui 
pre care nici nu 
pînă mai ieri. Și 
vital pentru bunul 
nomiei naționale. Și va fi. încă 
multă vreme de aici înainte, cea 
mai importantă sursă de ener
gie.

Aceștia sint minerii Gorjului. 
Conștienți de datoria lor față 
de țară, fată de partid. Iar cînd 
te afli printre ei, printre repre
zentanții primei generații de 
mineri gorjeni, cînd îi vezi la 
lucru, ai sentimentul că. în po
fida. tinereții acestui bazin car
bonifer, se dezvoltă și se conso
lidează o nouă și puternică tra
diție muncitorească.

cărbune des- 
se pomenea 

care, azi, e 
mers al eco-

Și-au crescut pruncii și ora
șul. Și l-au clădit din temelii, și 
fiecare colțișor păstrează ur
mei# mîinilbr ,harnice de mU 
neri. Nu-i lociiitor1 care să nii,n* 

uWc,“-,ar,luî. ' Da£''a 
,flprîle'f,tNiîn!enîn.ii'trl^i mai a-!* 
rtiifttfește’ exact ' cînd a țîșnit' 
inițiativa : o floare pentru fie
care cetățean al țării. An de an, 
peste 20 de milioane de lujere 
fragile bucură ochii minerilor 
din Motru. „Bazinul Motrului 
are o perspectivă îndelungată și 
trebuie să ne așezăm gospodă
rește aici : nu pentru doi-trei 
ani, ci pentru zeci și chiar sute 
de ani" — le spunea primilor 
locuitori ai Motrului, în 1966, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Și ei 
s-au așezat gospodărește, și-au 
durat un oraș modern, nou, un 
oraș cu peste 25 000 de locuitori, 
a căror viață gravitează in jurul 
cărbunelui.

lor neîncrezători că uneltele de 
bază erau pe atunci tîr.năcopul 
și lopata. Mai tîrziu a urmat 
excavatorul clasic și abia de 15 
ani încoace se poate vorbi de 
excavatoarele cu rotor și com- 

"plexele mecanizate.
Economia și știința româ

nească și-au dat mina pentru a 
asigura minerilor gorjeni teh
nica necesară, astfel incit toate 
lucrările să se efectueze meca
nizat și cu maximum de randa
ment. Toate acestea s-au făcut 
cu eforturi proprii, sînt rodul 
priceperii și hărniciei oamenilor 
noștri. Astfel, la Timișoara s-a 
înființat o centrală industrială 
profilată pe utilaj minier, care 
a coordonat aceste eforturi, in
cit, în 
fer al 
bază 
nică, 
ce-i revin din Programul ener
getic național. Iată doar citeva 
din întreprinderile care au co
laborat și colaborează la reali
zarea 
cipali 
Gorj : 
— Ploiești, 
construcții de mașini 
întreprinderea 
„Neptun" — Cîmpina, 
derea mecanică 
treprinderea de 
talice și utilaj greu

prezent, bazinul carboni- 
Gorjului dispune de o 
tehnico-materială puter- 

la înălțimea sarcinilor

utilajelor miniere, prin- 
furnizori ai bazinului 
întreprinderea „1 Mai“ 

întreprinderea de 
Reșița, 
Bocșa,

Nu departe de aici se află Ro
vinari, un alt oraș mineresc mo
dern. Răsărit de mult mai puțin 
timp decît Motrul pe harta țării 
— in decembrie 1981 — noul
oraș, Rovinari, vine din urmă 
cu graba de a se înălța, parcă, 
dintr-o răsuflare. S-au construit 
blocuri de locuințe, grădinițe, 
școli, creșă. Și se mai toarnă 
cite o nouă fundație... Ritmul 
trepidant în care se construiește, 
îngemănat cu dragostea de fru
mos a minerilor, schimbă de la 
o zi la alta fața locului. Unde 
vedeai ieri un cartier în con
strucție, astăzi vezi un bulevard 
străjuit de arbori, cu asfalt și 
indicatoare, cu jardiniere în bal
coane, răsfățîndu-se în bătaia 
soarelui. Ai impresia că totul e 
aici de cînd lumea. Numai în 
această primăvară, zestrea ver
de a orașului s-a îmbogățit cu 
patru mii de castani, două mii 
de frasini, șase mii de pini, sute 
de tei și arbuști de liliac, o mie 
de plopi canadieni, trandafiri...

Datorită grijii permanente a 
partidului și statului față de 
condițiile de viață ale minerilor, 
bazinul carbonifer al Gorjului 
cunoaște un intens ritm de ur
banizare. întîi a fost Motrul, cu 
două decenii in urmă. Apoi — 
Rovinari, cu doi ani și jumătate 
în urmă. Acum își pregătesc 
apariția noi centre urbane : 
Mătăsari și Turceni — ale 
căror temelii se sprijină, de 
asemenea, pe cărbune, apoi 
Drăgotești, Bilteni, apoi Stoi- 
na, cu petroliștii ei... Pretu
tindeni unde omul, in încleșta
rea sa cu natura, reușește să gă
sească și să pună în valoare iz
voare de energie, fața locului se 
schimbă ca prin farmec.

— Cu patru ani în urmă, ne 
povestește comunista Elena Dri- 
Iea, soțul meu a fost detașat 
pentru șase luni aici, la Rovi
nari, și eu l-am urmat. Aveam 
de gind să ne întoarcem degrabă 
acasă, Ia Focșani. După șase 
luni nu ne-am mai indurat să 
plecăm. Soțul meu e buldoze
rist, brigadier pe Șantierul na
țional al tineretului, eu lucrez 
la creșă, aici, la doi pași de blo
cul în care am primit aparta
ment. Ne place aici, în Rovinari, 
și ne-am stabilit aici. Cînd am 
venit, erau numai rovine și no
roaie. Acum — vedeți și dum
neavoastră : e o frumusețe !

...Sînt trainice fundațiile pe 
cărbune ale Gorjului. Fiindcă se 
cuprind în ele muncă și inimă 
de miner, dragoste fierbinte de 
Țară.

Ajuns pe aleea Crinului, 
in orașul Motru, nu-ti 
va fi greu să afli unde 
locuiește familia Almă- 

șan. Pe Gheorghe Almășan 
îl cunosc toți minerii ca pe un 
ortac de nădejde, il cunosc fa
miliile minerilor ca pe un bun 
gospodar.' îl cunosc copiii școlii 
din apropiere, fiindcă, deși are 
el însuși casa plină de copii și 
nepoți, se oprește deseori cu ei 
și le spune istorioare cu tîlc. Cel 
mai mult le place copiilor să-l 
asculte povestind despre orașul 
lor. Ei au deschis ochii pe 
blocuri și pe flori și li se pare 
că așa a fost de cind lumea. N-a 
fost însă așa.

— După armată m-au chemat 
la regiune și mi-au spus scurt : 
„Te duci în orașul Motru, la mi
neri, că ești neam de miner" — 
ne povestește el. Zic, mă duc, 
dar înainte de a-mi duce și fa
milia, ia să dau o raită singur, 
pină acolo, așa, în recunoaștere. 
M-am urcat pe motocicletă 
și-am pornit dinspre Severin în
coace. Nu cunoșteam locurile. 
Am ținut... asfaltul. Unde se ter
mină asfaltul, îmi ziceam, tre
buie să fie orașul Motru. Și-am 
ținut asfaltul pină am ajuns la
mina Lupoaia. 
rătăcit drumul, 
și-n 
buni, 
„în... 
umor,

tineri; aceștia au plecat de aici 
cu meserii învățate și, mai mult 
decît atît, au devenit oameni 
puternici, căliți la școala băr
băției minerești. Unii n-au 
mai plecat. S-au permanentizat 
in zonă, hotărind să rămină 
neri pentru toată viața.

în 1980, o altă acțiune 
mare anvergură. inițiată 
indicația secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, aduna in Gorj 7000 
de oameni din întreaga țară : 
mecanici auto, constructori, mi
neri, tineri dornici să învețe o 
nouă meserie, militari. I s-a 
spus „Acțiunea 7 000“. în pri
mii ani, acțiunea începea în 
primăvară și se încheia în 
octombrie. in cadru fesțiv. 
Dar multi dintre cei veniți pen
tru trei sau șase luni doreau 
să mai rămină, să prelungească 
detașarea. Acțiunea a căpătat un 
caracter permanent. Cei „7 000“ 
sînt acum peste 9 500. Ei 
sînt cei ce deschid front de 
lucru minerilor. Un sprijin pre
țios pentru minerii Gorjului, o 
adevărată infuzie de elan și 
nerețe. Și pentru ca elanul 
tinerețea celor peste 9 500 
majoritatea lor tineri) să 
valorificate pe deplin. Valea 
Jiului asigură, an de an, 400 de 
specialiști cu bogată experien
ță, mineri de nădejde în spri-

mi-

ti- 
si 

(în 
fie

la începutul anului 1983 chema
rea la întrecere către toate în
treprinderile de profil din tară. 
Și tot aici poposeau, nu de mult, 
ca o încununare a bunelor re
zultate din anul trecut, „Steagul 
roșu" de fruntaș și „Ordinul 
Muncii" clasa I. Acum, în intîm- 
pinarea Augustului jubiliar și a 
celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului, minerii de aici tind 
să obțină rezultate superioare, 
să .se auțodepășească. Și, in
tr-adevăr, întreprinderea minie
ră Rovinari dă, zilnic, cărbune 
peste plan. Cărbunele atît de 
necesar țării, cărbunele aștep
tat ca pîinea caldă in termocen
trale.

De aici, de pe teritoriul Ro- 
vinarilor, se zăresc coșurile ter
mocentralei cu același nume. 
Aflăm că..«ește alimentată pre
ponderent de’, această întreprin
dere, ba-, mai puțin decît atît, de 
numai două cariere ale sale, de 
cele două Tismane. Urcăm dru
mul de-a lungul benzii magis
trale. Kilometri de covor de 
cauciuc, alunecînd grăbit către 
termocentrală.

— „înghite" 35 000 de tone pe 
zi centrala Rovinari, ne spune 
un brigadier. O foame pe care 
sintem datori 
de clipă.

Ajungem la 
trăm într-un 
dominat de excavatoare-gigani.

brigadă — excavatorul de 1 400 
metri cubi pe oră, pe care lu
crează brigadierul fruntaș Con
stantin Căldărușe. Un om mă
runtei, brigadierul, cu trăsături 
lipsite de asprimea aceea pe 
care reporterul s-a obișnuit 
'să o surprindă pe chipul 
omului din minerit. Țăran din 
tată-n fiu, pină cînd cărbu
nele a modificat tradiția. Gindul 
te poartă la versurile lui Tudor 
Arghezi, de fel de pe-aici, de 
prin Cărbuneștii Gorjului. El 
era primul dintr-un neam de 
slujitori ai gliei care schimbau 
„sapa-n condei și brazda-n căli
mară". Pe aceste meleaguri, în 
anii din urmă, mii de localnici 
au schimbat săpa și coarnele 
plugului pentru a urca pe ex
cavator. pentru a intra in mă
runtaiele pămintului, pentru a 
da țării energie. Oameni multi 
din Rogojelu, din Albeni și Dră- 
gotești, din Jilt și din întreg 
Gorjul, atrași spre Motru și Ro
vinari, au întemeiat prima ge
nerație de mineri din neamul 
lor. Mineri destoinici, gata 
să înfrunte gerul iernii și 
arșița verii și nesfîrșitele ploi 
de toamnă și de primăva
ră... Constantin Căldărușe di
rijează cu gesturi scurte, sigu
re. înaintarea colosului de 
1 400. Ne vorbește despre per
formantele excavatorului, un 
utilaj de mare productivitate.

Gîndind că am 
întreb în stingă 

„Măi, oameni 
orașul Motru ?“ 
mi-a spus, cu

dreapta : 
unde e 
viitor", 

uulu,, unul. „Probabil vrei să 
știi unde va fi — m-a descusut 
altul. Aici va fi. Da, acu’, mai 
așteaptă o țiră, că nu ne-am 
apucat să-l construim". Ce să

Tismana II. In- 
peisaj... selenar,

s-o potolim clipă
în- 

me- 
Giurgiu,

Anîca FLORESCU 
Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteii"

Fotografii :
EUGEN DICHISEANU
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Activitatea consiliilor de educație politică 
și cultură socialistă - in sprijinul mobilizării 
’■ forțelor creatoare ale fiecărui colectiv

J

Concluziile unui schimb de experiență organizat în județul Teleorman

UNIVERSUL MUNCII 
mieros izvor de inspirație 

generații
l PLASTICĂ A TINERETULUINAȚIONALA DE A]

La sfîrșitul schimbului de expe
riență pe tema „Perfecționarea sti
lului și metodelor de muncă ale con
siliilor dc educație politică și cultură 
socialistă în organizarea și îndruma
rea unitară a întregii activități ideo
logice", organizat de secția de pro
pagandă a Comitetului Central al 
P.C.R. în județul Teleorman — parti- 
cipanții aveau toate motivele să fie 
satisfăcuți. Explicația ? Poate mai 
mult decit la alte acțiuni de acest 
gen, acum timpul afectat dezbaterilor 
propriu-zise a fost mai judicios îmbi
nat cu vizitarea unor unități, cu cu
noașterea activității concrete desfășu
rate de consiliile de educație politică 
și cultură socialistă din cadrul lor — 
ceea ce a fost de natură să stimuleze 
înseși dezbaterile. Pe de altă parte, 
dezbaterile nu au mai fost comasate 
intr-o zi sau o jumătate de zi, fapt 
care genera o anumită oboseală. S-a 
vizitat întreprinderea de rulmenți din 
Alexandria, imediat s-a discutat acti
vitatea consiliului din întreprinderea 
respectivă, accentuindu-se specificul 
acestei activități într-o unitate in
dustrială. La Drăgănești-Vlașca s-a 
dezbătut, în principal, specificul ac
tivității consiliilor de educație poli
tică și cultură socialistă în agricultu
ră. Organizatorii de partid din Dră- 
gănești și din consiliile apropiate, 
secretarii adjuncti cu problemele de 
propagandă din comunele reședință 
de consilii au informat despre acti
vitatea concretă pe care o desfășoa
ră, au prezentat planuri de muncă 
pe diferite perioade.

în felul acesta, discuțiile finale — 
și aici consemnăm încă un factor care 
a sporit utilitatea schimbului de ex
periență — s-au putut concentra pe 
problemele mari ale stilului de mun
că, cele care condiționează hotărîtor 
eficiența activității consiliilor.

în fine, trebuie menționată șl ac
tualitatea temei supuse dezbaterii. 
Organisme investite cu răspunderea 
de a coordona și îndruma, sub con
ducerea organelor și organizațiilor de 
partid, întreaga activitate de educare 
comunistă a oamenilor muncii, con
siliile de educație politică și cultură 
socialistă trebuie mai întîi să-și de
finească un stil de muncă.

urgent la cerința pieței externe, să 
satisfaci cit mai prompt comenzile 
partenerilor. Nu demult am fost so
licitați să facem un tip de rulment 
pentru care nu aveam dotare. Am în
ființat un colectiv alcătuit din cadre 
bine pregătite. Pînă la urmă, am 
găsit soluția. La fel s-au întimplat 
lucrurile și cu rulmentul biconic pen
tru cutia de viteze. Ceea ce nici nu 
era de conceput acum cițiva ani — 
asimilarea unor tipuri noi de. rulmenți 
prin valorificarea capacității de crea
ție a oamenilor — acum a devenit 
fapt obișnuit. Cum am reușit acest 
lucru ? Antrenind pe mai fiecare 
muncitor, la îmbunătățiri tehnice 
poate de mai mică' anvergură, dar 
care stimulează spiritul de inventi
vitate. Cu alte cuvinte creind o 
atmosferă propice unor realizări mai 
mari. Mișcarea de creație și inovație 
din întreprinderea .noastră este cea 
mai bună dovadă, cred eu, că sîn- 
tem un colectiv sudat, matur, pe care 
intr-adevăr se poate conta".

Firește, creația tehnică poate urr 
mări obiective diferite în funcție de 
specificul unităților, de forțele teh
nice existente : „în județul nostru, 
releva tovarășa Aurica Petrescu, pre
ședintele Consiliului județean Argeș 
de educație politică și cultură socia
listă, organizăm in ultimul timp ex
poziții anuale de creație tehnico-știin- 
țifică. Scopul : pe de o parte să adu
cem la cunoștința cadrelor tehnice, 
factorilor de conducere creații teh
nice reprezentative, pe de alta să su
punem atenției problemele cu care 
ne confruntăm. în expoziție, de pil
dă, prezentăm piese, repere care tre
buie asimilate. Invităm specialiști de 
la marile unități. Se organizează dez
bateri. se formează echipe de cerce
tare care cuprind specialiști de la 
diferite întreprinderi, se caută 
Iutii noi. eficiente. Pentru noi. 
lorificarea competentei cadrelor 
care dispunem este esențială în 
deplinirea sarcinilor mari care 
revin".

so- 
va- 
de 
in- 
ne

GENERALIZAREA EXPE
RIENȚEI ÎNAINTATE

ORIENTAREA FORȚELOR 
CĂTRE OBIECTIVE PRIO

RITARE

în activitatea consiliilor, generali
zarea experienței înaintate trebuie 
să ocupe un loc prioritar. Chemate 
să îndrume în mod unitar activita
tea politico-ideologică, ele trebuie să 
depisteze la timp experiența Valoroa
să, ■ să creeze condiții ca ea să fie 
cunoscută și răspindită cit mai larg. 
Deosebit de interesantă în acest 
sens ni s-a părut experiența din ju-

Dar ce definește în primul rînd un 
stil de muncă ? Printre cele mai im
portante elemente se numără stabi
lirea unor priorități clare, eșalona- . dețul Ialomița- 
rea, ,.lor, organizarea forțelor, incit ,' J 
obiectivele prot>usg să fi,§ realizate secretarilor adjip-_,.,,„ 
întocmai. Firește, obiectivele ecdno- - Propagandă cu prfei 
mice ale unei unități- industriale din ■■ ->- ■ .
Pitești sau. Alexandria sint, in mare, 
aceleași.. Dar modalitățile de înfăp- 
tiure a lor îmbracă forme specifice. 
Răspunderea principală a consiliilor 
este de a coordona în mod unitar 
activitatea desfășurată de toți facto
rii educaționali, cu scopul de a eli
mina paralelismele și suprapunerile, 
de a îmbogăți și diversifica acțiunile, 
de a le orienta către problemele e- 
gențiale ale colectivelor de muucă.

Este îmbucurător faptul că majori
tatea consiliilor și-au conceput pro
gramele unitare în lumina acestor 
exigențe, concentrîndu-și cu precă
dere atenția asupra acelor probleme 
in măsură să hotărască succesul ac
tivității- econojnioe, să asigure pre
misele unei reale perfecționări a 
muncii. Un exemplu concludent jl 
oferă insuși consiliul de educație po
litică și cultură socialistă de la în
treprinderea de rulmenți Alexandria. 
Unitate tînără, plasată intr-o zonă 
fără tradiții industriale, întreprinde
rea teleormăneană a fost mult timp 
confruntată cu probleme de discipli
nă. De aceea, organizarea unei game 
largi de acțiuni avind drept scop su
darea colectivului, deprinderea rigo
rilor muncii industriale constituie un 
obiectiv esențial al consiliului de 
aici. Participanții au fost plăcut im
presionați de propaganda vizuală din 
secții, realizată cu măsură, încorpo- 
rînd mai multă imaginație, și efort 
decit de obicei. Caricaturi cu bun 
gust, catrene reușite, realizate în co
laborare cu membrii cenaclului „Ma
rin Preda" din localitate, care criti
cau diferite acte de indisciplină, vi
trine ale calității cu rubrici : „Așa 
da !“, „Așa nu !“, prevederi din con
tractul colectiv de muncă,, cit și cite- 
va din răspunderile ce revin perso
nalului muncitor erau afișate la loc 
vizibil.

Dintre acțiunile și inițiativele or
ganizate aici două au reținut cu deo
sebire atenția participantilor.

In primul rînd, colectivele model 
de muncă și viață comunistă. Orga
nizate pe secții, ele constituie una 
dintre formele de întărire a discipli
nei, de incorporare în viața fiecărui 
comunist a normelor eticii și echi
tății socialiste. Este demn de relevat 
că aici colectivele model cuprind o 
întreagă secție, acțiunea educa
tivă exefeițindu-se asupra tuturor . 
membrilor săi. Există aici și un sis
tem de punctaj destul de minuțios 
elaborat menționînd contribuția 
membrilor colectivului la realizarea 
planului, la desfășurarea activității 
politico-educative etc. Desigur, în le
gătură cu acest sistem de punctaj, 
pe baza căruia sint desemnați frun
tașii, pot fi făcute, c.um au și fost 
dealtfel făcute in. cadrul schimbului, 
unele observații. Demn de evidențiat 
este însă efortul de a imprima mai 
multă rigoare acestei acțiuni educa
tive, un conținut mai bogat.

în al doilea rind s-au bucurat, de 
asemenea, de o bună, apreciere ac
țiunile organizate in întreprindere 
pentru stimularea creației tehnice. 
Pentru noi. spunea tovarășul Flo- 
rea Crăciun, inginerul-șef. stimula
rea spiritului de inventivitate al fie
cărui muncitor este vitală. Pentru că 
astăzi trebuie nu numai să produci 
bine, ci și rapid, adică să te repliezi

„Concepem și rgab
de propagandă cu prefîădgfă pe te* 
ren, pentru a putea' dezbate-ta fata 
locului cum s-au obținut 4 000 litri 
de lapte 
mii tone 
tovarășa 
ședințele 
mița de .
socialistă. Dar nu ne limitam doar la 
atit. Dacă mergi într-o uriitate pen
tru o otă-două, poți vedea neîndoiel
nic lucruri interesante, dar nU tot
deauna te poți documenta cum tre
buie pentru preluarea experienței de 
acolo. Iată de ce acordăm o. atenție 
deosebită schimburilor de experiență 
între cooperative vecine. Vecini fiind, 
cooperatorii se pot sfătui mai pe în
delete și după ce schimbul propriu- 
zis s-a încheiat, se pot ajuta reci
proc în a extinde rezultatele bune".

Cu alte cuvinte, este vorba despre 
Un sistem de activități care previne 
transformarea acțiunilor de cunoaș
tere a experienței bune in simple 
vizite, creează condiții pentru ca 
această experiență să fie îndeaproa
pe cercetată, pentru a putea fi cu 
adevărat preluată și extinsă.

, „Avem o inițiativă în mul
te din satele noastre, menită tocmai 
să ușureze cunoașterea rezultatelor 
bune, intitulată „Căminul cultural în 
sprijinul producției" — arăta tova
rășul Gheorghe Olteanu, președintele 
Consiliului județean Teleorman de 
educație politică și cultură socialis
tă. Prin afișe scurte prezentăm cit 
a cîștigat cutare cooperator din creș
terea și contractarea animalelor, sau 
din amenajarea de solarii etc. Au 
foarte mare-ecou aceste acțiuni. Vin 
cîteodatâ oamenii din satele vecine 
și se interesează de „gospodarul dat 
la gazetă", vor să vadă, să discute, 
în lumea satului, unde oamenii se 
cunosc, exemplul bun se propagă re-r 
pede, are un mare ecou. Eu cred că 
sarcina noastră este nu numai de a 
populariza experiența unor gospodari 
fruntași, ci și de a ajuta ca in sat 
să apară cit mai mulți asemenea gos
podari care constituie un minunat 
exemplu prin insăși activitatea lor. 
Cu alte cuvinte, să mobilizăm toate 
forțele pe care le coordonează con
siliile pentru a sprijini concret coo
peratorii cu material săditor in ca
zul legumiculturii, cu prăsilă de rasă 
în cazul zootehniei și, nu in ultimul 
rînd, pentru a-i ține la curent cu 
metode noi de sporire, a producții
lor".

pe cap de vacă furajată, 19 
de fin la hectar — sublinia 
Constanța CzervinSchi, pre- 
Consiliului județean Ialo- 

edueație politică și cultură

unor convingeri puternice, a unei ati
tudini înaintate decit cunoașterea 
exactă a prevederilor în vigoare, a 
posibilităților de care dispun colec
tivele de oameni ai muncii. Cerință 
cu atit mai actuală, cu cit, așa cum 
se știe, in ultimii ani au fost adopta
te o serie de programe speciale în 
principalele domenii ale activității 
economice.

Un test făcut în județul Călărași 
eu secretarii adjuncți cu propagan
da, la puțin timp după apariția Pro
gramului unic de creștere a produc
ției agricole in gospodăriile membri
lor cooperatori și în cele ale produ
cătorilor particulari, a arătat că 
tocmai ațeste cadre care răspund de 
activitatea politico-educativă nu cu
noșteau temeinic prevederile docu
mentului respectiv. Or, acest lucru, 
se înțelege de la sine, este prima 
condiție a inițierii unor acțiuni efi
ciente în scopul dezbaterii Progra
mului, al transpunerii sale în viață. 
Pentru că spirit ofensiv nu înseam
nă doar combaterea unor mentalități 
și atitudini greșite, ci am spune or
ganizarea de acțiuni politico-educa
tive care să prevină apariția aces
tor mentalități, să asigure formarea 
unor puternice convingeri comuniste, 
în acest sens, se cuvine evidențiată 
inițiativa Consiliului județean Călă
rași de educație politică și cultură 
socialistă de a forma echipe de spe
cialiști care au mers la sate pentru a 
explica prevederile documentelor cu 
privire la activitatea din agricultură, 
Ia rațiunea apariției lor.

Așa cum se aprecia in cadrul con
sfătuirii, cerința creșterii spiritului 
revoluționar se ridică cu deosebire 
în rindul unor cadre de conducere, 
Care se preocupă mai mult de a jus
tifica neajunsurile decit de a găsi so
luții la problemele ce se ivesc. To
cirea spiritului de răspundere se ex
plică în multe din cazuri tocmai prin 
necunoașterea realităților din dome
niul respectiv, a părerilor oamenilor, 
a posibilităților reale de perfecționa
re a muncii.

Avind în vedere tema dezbaterii, 
in încheiere supunem atenției o pro
blemă. Mai puțin, mult mai puțin, 
decit altădată, dar poate tocmai de 
aceea a apărut și mai strident, in 
cadrul consfătuirii ău fost și unele 
intervenții gen. raport ; mai bine zis 
o înșiruire de acțiuni încheiată, inva
riabil, cu un simulacru de autocritică 
în genul : „dar să nu credeți că nu 
avem și deficiențe !“ Și se mențio
nau, astfel, citeva acțiuni in legătură 
cu care vorbitorul era nemulțumit.

După opinia noastră, acest gen de. 
intervenții au arătat cit se poate de 
clar că în activitatea cpnsiliilor res
pective, nu. a existat-' de. .u\p.L,un,. 
reispunzător stil de muncă. .Rpritr.» ,a!> să d^$-8as| 
mSOindastilul de muncă us

. ... tarea/; din multitudinea ■«pr&alem'ăldr' 
a acelora care, intr-o perioadă sau 
alta, se dovedesc a. fi hotărîtoare pen
tru succesul activității de ansamblu; 
definirea, cu alte cuvinte, a unui sis
tem clar de priorități. Adevăr cu atit 
mai important pentru consilii, 
chemate să coordoneze acțiunile 
tuturor factorilor educaționali, să le 
orienteze către obiective ce trebuie 
să concentreze atenția la un moment 
dat. Or, a prezenta în mod egal tot 
ce s-a făcut — lucruri dealtfel cu
noscute — este cea mai bună dovadă 
că respectivele consilii nu și-au pro
pus obiective deosebite. Altfel, ne-ar 
fi greu să ne explicăm de ce activi
tatea consiliilor de educație politică 
și cultură socialistă din Craiova si 
Tîrgoviște, de pildă, așa cum a fost 
prezentată in consfătuire, semăna așa 
de mult. Desigur, sarcinile, obiecti
vele muncii din unitățile economice 
sint asemănătoare. Dar căile, meto
dele folosite, experiența și inițiative
le menite să sprijine înfăptuirea lor 
pot fi și trebuie să fie foarte diver
se, adecvate posibilităților' și condi-- 
ții lor locale. Rostul unor asemenea 
schimburi de experiehță este, între 
altele, șl acela de a le evidenția, de 
a le populariza, in vederea extinde
rii, generalizării

Pină la urmă, 
stil de muncă.

't6f stil de muncă. I

J

în realitatea noastră so
cialistă, în marile realizări 
ale poporului în cei patru
zeci de ani care au trecut de 
la actul istoric de la 23 
August 1944, prezența tine
rei generații, a faptei ei 
creatoare este o elocventă 
dovadă a participării entu
ziaste, pline de dăruire pa
triotică la edificarea unei 
civilizații noi, la făurirea 
unei societăți ce oferă largi 
perspective de afirmare ti
neretului, tuturor oamenilor 
muncii. Sint realizări și îm
pliniri ce stau la baza unor 
creații artistice durabile fău
rite în acești ani de artiști 
din toate generațiile, una
nim însuflețiți de concepția 
umanistă despre artă și cul
tură a partidului, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. „Să 
facem în așa fel incit cul
tura și arta românească, ba
zate pe puternica dezvoltare 
a forțelor de producție, pe 
marile progrese obținute in 
viața economico-socială 
țării să se afirme < 
multă putere ca 
activ în mersul 
societății, spunea 
Nicolae Ceaușescu, 
rea conștiinței socialiste a 
maselor populare, în afirma
rea umanismului revoluțio
nar, în înflorirea continuă a 
personalității umane".

Pretutindeni pe cuprinsul 
țării, la locul lor de muncă 
sau în. numeroasele ' tabere 
de creație la care au parti
cipat și participă cu același 
elan patriotic, în toate ma
nifestările vieții noastre cul
turale în care se face simțită 
prezenta lor, tinerii Româ
niei socialiste se străduiesc 
să fie prezenți cu forța și 
elanul implicării celei mai 
adinei in contemporaneitate. 
Procesul de evoluție rapid, 
dinamic care a antrenat in
tr-un concentrat efort colec
tiv întregul nostru popor a 
vibrat și vibrează adine și în 
conștiința lor. Iată de ce 

■creația tinerilor, privită din 
perspectiva celor 40 de ani 
de muncă și împliniri stră
bătuți de întregul nostru po
por, se definește, în acest 
moment, prin puterea coagu
lantă a idealurilor, a concep
țiilor despre lume a cărei 
parte integrantă sint, O ilus
trează dealtfel participarea 
.cA- la Expoziția națională; de 
artă piașțipă a tineretului, 
deschisă.in sălile Dalleș. Ex
poziția nu rezumă doar mo
mentul actual al creației ar
tiștilor tineri, ci își propune 
un dialog mult mai amplu

a 
cu tot mai 
un factor 
înainte al 
tovarășul 

, în ridica-

cu măiestria celor care, rînd 
pe rînd, de-a lungul ultime
lor patru dgcenii, și-au dat, 
întreagă, măsura talentului 
lor. Pe simezele 
Dalles stau, alături, 
elocventă sinteză, 
dintre cele mai valoroase 
ale invitaților de onoare ală
turi de picturi, sculpturi, lu
crări de grafică și artă de
corativă care au concurat la 
obținerea premiilor acordate 
de C.C. al U.T.C., C.C.E.S., 
și U.A.P. Sînt astfel eviden
țiate pe de o parte constan
tele — acele permanențe care 
definesc esența unor perso
nalități artistice de primă 
importanță în peisajul plas
ticii contemporane, iar pe 
de altă parte contribuțiile 
originale ale unora dintre ti
nerii artiști plastici. Oricît 
de amplă ar fi fost această 
prezentare — era imposibilă 
o etalare exhaustivă a mul
titudinii problemelor ridicate. . 
de activitatea artistică a ti
nerei generații, a evoluției 
și polivalenței preocupărilor 
ei. Este unul dintre motivele 
pentru care expoziția prezin
tă doar o secvență — o ima
gine inevitabil fragmentară 
care se cere întregită prin 
contribuția efectivă. înregis
trată an de an, a tinerelor 
generații de artiști la înche
garea unei ambiante crea
toare, care și-a afirmat de 
atîtea ori prezența în spațiul 
nostru spiritual. Ar trebui 
subliniat mai întîi faptul că 
multe dintre lucrările pre
zentate acum, așa cum au 
demonstrat-o dealtfel și par
ticipările tinerilor la nume
roasele tabere 
ne organizate 
pe cuprinsul 
mulțumesc ‘cu 
spontană a talentului și nă
zuiesc să cuprindă în raza 
înțelegerii fenomenele și 
mutațiile care definesc mer
sul nostru înainte. în acest an, 
al 40-lea al libertății noastre 
și al Congresului al XIH-lea 
al P.C.R., lucrările expoziției 
omagiale a tinerilor plasti- 
cienl demonstrează, cum era 
și firesc, prezența unor idei 
mari, cu valoare social-edu- 
cativă, prezența unor teme 
■istorice, evocarea unor per
sonalități de seamă ale isto
riei și contemporaneității 
npuștre. Ca- și exjșregîyitatea, 
f-pria imagipij artistice inspi
rate din.realitățile de azi ale 
țării. Imaginea șantierelor 
de construcții care se înaltă, 
semețe, pretutindeni, aspecte 
ale marilor noastre realizări

sălilor 
într-o 
creații

și simpozioa- 
pretutindeni 

țării, ' nu se 
fructificarea

economice, munca desfășu
rată pe ogoare conturează 
tabloul vast al acestor rea
lități contemporane. Ele se 
alătură pe simeze compozi
țiilor cu caracter alegoric 
care omagiază munca, mari
le ctitorii ale socialismului 
sau lupta eroică a predece
sorilor. Asumarea hotărită a 
acestor teme și motive ale 
realității contemporane prin- 
tr-o continuă căutare a mo
dalităților Stilistice adecvate 
dovedesc, cum este și firesc, 
receptivitatea față de nou. 
Investigarea acestui univers 
contemporan a generat noi 
forme de exprimare, unele 
mai directe, capabile să de
finească nu doar o sumă de 
trăsături individuale, ci un 
întreg climat creator, rezul
tat al angajamentului politic 
și artistic al plasticienilor, 
al sentimentului de răspun
dere și de implicare profun
dă și ■ continuă in, viata po
porului — izvorul peren al 
artei lor. în sculptură, ca și 
în pictură sau grafică, pot 

. fi descifrate eforturi desfă
șurate în direcția asumării 
unor sporite răspunderi so
ciale implicate în actul de 
creație. De o mare diversi
tate, cele mai bune dintre 
lucrări consemnează sfere 
ale acestei problematici so
ciale extrem de actuale, ten
dința fertilă în arta noastră 
contemporană de a îmbina 
armonios tradiția cu inova
ția și de a duce astfel mai 
departe mesajul artei româ
nești. Iată de ce criteriul a- 
precierii valorice, judecata 
estetică nu pot fi limitate la 
formă in sine, ci mereu se 
oer raportate la idealurile și 
scopurile sociale concrete 
ale perioadei istorice pe care 
o trăim. Și pentru a da 
cîteva exemple vom aminti 
numele unor artiști ca : Pop 
Vasile Negreșteanu („Sărbă
toarea muncii"), Iăncut loan 
(„Dialog"), Măntescu Mari- 
lena („Șantier"), Ovidiu 
Marciuc („Horea, Cloșca și 
Crișan"), Doczy Andrei („Ju
dețul Harghita — trecut — 
prezent"), Isăilă Mirela („Ma
ternitate"), Penda loan („A- 
vram Iancu"), Florut Gruia 
(„Natură statică"), Lihor 
Laza Eva („Tinerețe") — 
distinși cu' premii, ca și : 
Băldesțu’ Zbrlnă; Chifti Va- 
sili-ca,.. Chijâc,.Marcel; 'Costi
șei Radu, Cornescu Carmen,' 
Cornescu
Vasile, 
Mancaș 
Florentina, Neagu Ion, Popa

Zorina Băldescu : „PRIMĂVARA"

Liviu, Gheorghiu 
Komives Andor, 
Virgil, Marinescu

realității, a complexității ei 
inepuizabile, va trebui să 
subliniem făptui că expoziția 
de acum constituie încă un 
prilej de a evalua calitatea 
drumului ales, de a descifra 
rezultate viabile, dar și in
certitudini,-căutări, fără șan
se de eyolutie viitoare.. Sim
pla diplomă de absolvent a'l 
un-ui institut de artă nu 
poate asigura decit, cel mult, 
garanția unui început de ca
litate. Exercițiul zilnic, mun
ca intensă, concentrată, me
nită să asigure continuita
tea unei exprimări de cali
tate ne apare ca elementul 
vertebral, obligatoriu al ori
cărei lucrări de artă. Sint 
motive pentru care așteptăm 
în continuare de la noile 
generații de artiști noi și tot 
mai edificatoare exemple ale 

........... .carte a Îndrăznelii și 
artistic rezolvate sau, cum încrederii, o artă animată de 
este firesc în cazul creație; tîvna perfecțiunii, menite să 
unor tineri, în curs de limA ' contribuie efectiv la ridica-.... 
pezlre. Iar dacă multi dintre rea conștiințelor, la opera de 
tineri se definesc ca indivi
dualități distincte, cu un mod 
personal de a privi, desco
peri și medita pe marginea

D. Ioan, Szabo Marilena, 
Ștefanov Ignat, Teodoreanu 
Ioan Nadia, Brezeanu Liviu, 
Enghis Septimiu, Moșteanu 
Tlberiu. Oprescu Dorel, Pa
ter Viorel, Pompiliu Elena, 
Crăciun Carmen Panaitescu, 
Grigorcea Raluca. Scărlătes- 
cu Valentin. Tănase Valen
tin și Țuțuianu Floarea. No
țiunea de contemporan apli
cată acestor variate catego
rii de lucrări conține astfel 
două determinante funda
mentale : pe de o parte, in
tegrarea în realitățile pro
funde ale acestei țări, iar pe 
de altă parte, racordarea la 
noile cuceriri de ordin artis
tic. înclinarea spre exprima
rea concentrată, densă, a 
unor sensuri de mare actua
litate, mai ales in pictură și 
grafică, stau mărturie unor 
serioase frămîntări de. ordin ,unei

edificare morală și materia
lă a societății noastre.

Marina PREUTU

celor mai bune.
tot o problemă de

Paul
Stan .
corespondentul „Scinteii"

Nina Corutiu : „ȘANTIER NAVAL

și sesizărilor oamenilor muncii

Constantin Ritivoiu : „RECOLTAREDOBRESCU 
ȘTEFAN

O cerința9

a democrației9

socialiste
Rezolvarea promptă, temeinică a propunerilor

RĂSPUNSURI LA SCRISORI ADRESATE REDACȚIEI
Rezultat concret al solicitudinii

tv
15,00 Telex
15,05 Clubul tineretului. Tntîlnirile tine

retului cu istoria. Reportaj reali
zat in județul Hunedoara

15.30 Emisiune in limba maghiară 
(partial color)

16.30 închiderea programului

SPIRIT COMBATIV IN 
ÎNTREAGA ACTIVITATE 

POLITICĂ

O condiție esențială a eficienței 
activității politico-i'deologice o con
stituie spiritul ofensiv, atitudinea cri
tică, activă, combativă față de o se
rie de stări de lucruri necorespunză
toare, Dezbaterile s-au concentrat 
asupra acestui aspect, relevînd că 
pentru a fi ofensivă și activă, pro
paganda trebuie să se bizuie pe cu
noașterea temeinică a legilor și hotă- 
rîrilor de partid, a realităților din 
colectivele de muncă. Nu există o 
bază mai temeinică pentru formarea

20,00 Telejurnal (parțial color) • Sub 
semnul anului Jubiliar

20,20 Ctitorii cu care ne mindrlm. 
Transmisiune de pe platformele 
industriei vticene

20,40 Românie, dulce țară. Pagini mu
zicale în interpretarea coralei 
„Miorița" din Reșița

20,50 Film artistic : „Doctorul Poena- 
ru“ (color).

22^0 Telejurnal (parțial- color)-
22,30 închiderea programului

• Mai multi săteni din comuna 
Rifov, județul Prahova, au adresat 
redacției o scrisoare în legătură cu 
asigurarea suprafețelor' necesare 
pentru pășunatul animalelor din 
gospodăriile lor. Scrisoarea a fost 
analizată și- soluționată cu solicitu
dinea și răspunderea cuvenite de 
către Comitetul executiv al Consi
liului popular al județului Prahova, 
în răspunsul primit, semnat de to
varășul prim-vicepreședinte Ion 
Vîlsan. se menționează că la iniția
tiva Consiliului popular al comunei 
Rifov s-au executat lucrări de dre- 
nare și nivelare a pășunii de pe te
ritoriul satului Buchilași. ce aparți
ne de această comună. S-a înlăturat 
excesul de umiditate și s-a supraîn- 
sămînțat pășunea, asigurîndu-se în

. acest fel creșterea cantității de plan
te furajere la hectar. Pășunea va fi 
pusă la dispoziția crescătorilor de 
animale începînd din luna iulie a.c. 
Pînă atunci, consiliul popular comu
nal. cu acordul Ocolului silvic Pra
hova. a repartizat acestora pădurea 
pășunabilă din marginea satului, 
precum și pășunea din apropierea 
liniei ferate Rîfov-Ploiești. Totodată, 
consiliul popular comunal - a luat 
măsuri pentru executarea unor lu
crări de amenajare a albiei rîului 
Teleajen, ce curge în apropierea sa
tului, spre a se preveni eroziunea 
terenului și a asigura protecția co- 
respunzătoăre împotriva inundațiilor. 
După terminarea lucrărilor va fi 
creată si aici o zonă bună pentru 
■pSSu-fmttiT .inimaielor.

• In legătură cu protejarea ape-

lor si. în general, a mediului Încon
jurător. Martin Schuster, din muni
cipiul Brașov, a adresat redacției o 
sesizare cu privire la situația ape
lor rîului Olt. Inspecția de stat a 
apelor, care s-a ocupat de această 
sesizare, a trimis un răspuns in care 
se arată că dezvoltarea economică 
din ultimii, ani a județelor Harghita 
si Covasna. prin care trece Oltul 
înainte de a intra în județul Brașov, 
a fost însoțită și de creșterea volu
mului de apă uzată 
acest 
a se 
spre 
țări.
tătile economice respective folosesc

deversată în 
rîu. în aceste condiții, pentru 
păstra calitatea apelor rîului, 

a putea fi folosite la alimen- 
irigații. piscicultură etc,, uni-

diferite instalații si stații de epura
re. Au fost insă depistate și unități, 
ca, de pildă, secția din Sînsimion a 
întreprinderii de bere, spirt și ami
don Miercurea-Ciuc, județul Harghi
ta. care de cinci ani are în construc
ție. tergiversind finalizarea, o stație 
de epurare mecanică și biologică a 
apelor uzate. în urma intervenției 
făcute s-a stabilit ca stația să fie 
pusă în funcțiune în semestrul al 
doilea al acestui an. De asemenea, 
și balastiera din Sînmartin. județul 
Harghita, funcționează fără a avea 
instalație de reținere a suspensiilor 
din apele ce se deversează în Olt. 
Consiliul Național al Apelor a inter
venit la Ministerul Industriei Lem
nului și Materialelor de Construcții 
să ia măsurile cuvenite pentru înlă
turarea acestui neajuns.

scrisorii, titlul locativ respectiv de 
care se prevalează consiliul popu
lar municipal nu poate fi valabil, 
avind la bază o stare de fapt ficti
vă.

Pentru clarificarea acestei situa
ții. ziarul a trimis sesizarea Comi
tetului județean Brașov al P.C.R., 
de unde se aștepta, evident, un răs
puns autorizat care să lămurească 
lucrurile sub toate aspectele. în 
mod surprinzător, contrar normelor 
de soluționare a scrisorilor la care 
ne-am referit la început, redacția a 
primit răspunsul de la , Comitetul 
executiv al Consiliului popular mu
nicipal Brașov — adică chiar de la

forul criticat în sesizare 1 Să înțe
legem oare că acesta ar fi motivul 
pentru care răspunsul a sosit cu în- 
tîrziere fată de. termenul legal, că 
în cuprinsul acestuia nu se mențio
nează nimic în legătură cu legalita
tea pretinsului schimb de locuință ? 
Sau că nu se precizează nici pe ce 
temei a fost lăsat spațiul locativ 
respectiv la dispoziția unei persoane 
care are locul de muncă la sute de 
kilometri. în județul Brăila ?

Iată de ce așteptăm din 
comitetului județean de 
alt răspuns, care 
ceste probleme, pe 
normelor legale in

partea 
partid un 

să clarifice a- 
baza respectării 

vigoare.

Cînd sesizarea e verificată de... forul criticat!
Există o regulă clară, stabilită prin 

hotărîri de partid și de stat, prin 
care se interzice trimiterea spre 
cercetare a sesizărilor și reclama- 
tiilor către organele sau persoanele 
vizate de criticile respective, 
această prevedere nu este 
tă. evident că se creează 
faptele semnalate să nu fie 
cu obiectivitatea necesară 
se adopte cele mai corespunzătoare 
măsuri. Ca in cazul la 
referi în continuare.

Lucretia Paraschiv 
strada Crișan nr. 18. a 
siliului popular municipal să-i a- 
probe extinderea într-o cameră din 
locuința sa, rămasă liberă prin de-

Dacă 
respecta- 
riscul ca 
analizate 
și să nu

care ne vom
din Brașov, 

solicitat con-

cesul colocatarei sale. Elena Samoi- 
lă. în sesizarea adresată redacției, 
L. Paraschiv afirma că i s-a refu
zat admiterea cererii.
spațiul respectiv ar fi detinut de o 
altă persoană. în baza unul schimb 
de locuință intervenit în anul 1981. 
în realitate insă, scria ea. nu a a- 
vut loc nici. un schimb și. practic, 
nici nu se putea face acest lucru, 
deoarece persoana în cauză, pe nume 
Cristina Georgescu, nu avea locuin
ță separată, la vremea respectivă 
fiind studentă la Facultatea de agro
nomie din Cluj-Napoca. iar în pre
zent — inginer agronom stagiar la 
T.Â.’S. ’ficEîTești, județul Brăila, 
în consecință, afirma semnatara

pe motiv că

La sugestia cetățenilor
• ALIMENTAREA CU APĂ POTABILA a localității Țiclenf S-a îm

bunătățit. ne-a adus la cUnostintă întreprinderea județeană de gospodă
rie comunală și locativă Gorj. .Ca urmare a sesizării adresate „Scinteii",

"Schela de extracție și producție petrolieră din Țicleni ă remediat’avarii
le apărute la conducta de transport și distribuire. De asemenea, s-au în
tocmit formele pentru preluarea în administrare a acestei conducte de 
către sectorul din Tg. Cărbunești al I.J.G.C.L., care se va ocupa in con
tinuare de buna funcționare a acesteia.

• OPRIREA TRENULUI DE PERSOANE NR. 2 006 în halta Poiana 
Țapului a fost menținută și in noul mers al trenurilor, valabil în perioada 
1984—1985. în plus, ne-a răspuns Departamentul căilor ferate dirt M.T.Tc. 
s-a prevăzut oprire în această haltă și pentru trenul nr. 4 006. S-a dat 
astfel curs sugestiilor formulate de semnatarii scrisorii primite.

• ÎNTREȚINEREA DRUMURILOR din comuna Gratia, județul Te
leorman. s-a îmbunătățit prin executarea în această primăvară a unor 
lucrări. Direcția județeană de drumuri și poduri ne-a comunicat că în 
acest scop au fost transportate din vadul rîului Dimbovnic agregatele de 
balastieră necesare, precum și piatră spartă de la statia Găleteni. La 
aceste acțiuni, initiate de consiliul popular, au participat prin contribu
ție în muncă, majoritatea locuitorilor comunei.

Gheorțjhe PARVAN



SC1NTEIA - miercuri 13 iunie 1984 PAGINA 5

}

A
I /

TELEGRAMĂ A apărut

B Colectivul atelierului autouti- 
lare și recondiționare a pieselor de 
schimb de la întreprinderea de 
sirmă și produse de sirmă Buzău 
a înregistrat’, în perioada care a 
trecut din acest an, importante de
pășiri de plan. Prin asimilarea șl 
executarea cu forțe proprii a ne
cesarului de piese de schimb de 
la utilajele și instalațiile din dota
re — în valoare de circa 4 milioane 
lei — s-a renunțat la import. Tot
odată, oamenii muncii de, aici, 
folosind procedee tehnice moderne, 
au reușit să recondiționeze piese 
de schimb în valoare de 15 mili
oane lei, cu circa 6 milioane lei 
mai mult decit prevederile planu
lui pe primul semestru al anului-.

H Motonava de pasageri „Mal- 
naș" a inaugurat un nou și atractiv 
traseu de , excursii pentru turiștii 
români și străini aflăți pe litoral: 
o călătorie pe Canalul Dunăre- 
Marea Neagră de la Agigea pînă 

w le -Gsrnt&vodb. ‘i <”>■ »
B Apiicînd noi metode de ex

tracție în subteran, mecanizînd lu
crările în abataje, colectivul de 
oameni ai muncii de la Exploata
rea minieră Attîn Tepe din județul 
Tulcea a sporit continuu producti
vitatea muncii. Astfel, de la începu
tul anului au fost extrase peste 
prevederile planului 4 600 tone mi
nereu complex.

B In comuna Flămînzi, județul 
Botoșani, au fost date în folosință 
30 de noi apartamente, magazine 
comerciale și unități prestatoare de 
servicii, precum și un oficiu poștal 
dotat cu centrală telefonică auto
mată. Localitatea a fost racordată 
la rețeaua telefonică interurbană 
avînd prefixul 985.

B Muncitorii și specialiștii de la 
întreprinderea „Electromotor" din 
Timișoara au realizat, după proiec
te originale, mai multe mașini și 
agregate de înaltă tehnicitate. In
tre acestea figurează tipuri noi 
de mașini electronice de echilibrat 
piese de diferite dimensiuni cu 
precizie de microni.

B La întreprinderea „Electrocen- 
trale" Brăila au fost finalizate cu 
10 zile înainte de termen lucrările 
de reparație capitală la blocul nr. 1. 
S-ou creat astfel premisele livrării 
suplimentare în sistemul energetic 
național a '22550- MWh energie 
electrică. r- i ______

0 in municipiul și județul Arad randament 
ionstructorii au dat în folosință 
100 de noi apartamente peste pre
vederile planului, Pină la sfîrșitul 
acestei luni vor mai fi puse la 
dispoziția oamenilor muncii alte 
300 apartamente, care se află în 
faza de finisare. ...............

B Colectivul de muncă al In
spectoratului silvic din județul Co- 
vasna a îndeplinit planul de îm
pădurire pe întregul an. Au fost 
sădiți peste patru milioane puieți 
de molid din pepinieră proprie și 
peste un milion de puieți de fo
ioase.

B Pe dealurile subcarpatice din 
apropierea municipiului Tîrgoviște 
au fost plantate primele 25 hecta
re cu viță de vie. constituindu-se 
astfel niicleul unei ferme specia
lizate. Potrivit programului jude
țean de dezvoltare a viticulturii, 
vor mai fi înființate asemenea plan
tații în zonele Aninoasa, Răzvad și 
Bucșani.

B In ultimul timp, pentru oame- 
1 nii muncii din întreprinderile in
dustriale din municipiul Tirgu Mu
reș au fost date în folosință 12 
Cantine-restaurant și 41 bufete de 
incintă. Majoritatea produselor 
agroalimentare necesare acestor 
unități sînt realizate în cadrul gos- 
podăriilor-anexă.

B Constructorii de locuințe din 
Galați anunță că au pus la dispo
ziția oamenilor muncii, de la în
ceputul anului și pînă în prezent, 
1 000 de noi apartamente. Ele sînt 
amplasate în diferite cartiere ale 
Galațiului, la Tecuci, precum și în 
unele comune din județ. Cu aces
tea, numărul total al apartamente
lor construite la Galați în anii 
socialismului se ridică la 78 000,

în timpul turnării șarjelor și se a- 
slgură. o calitate superioară a a- 
cestuia.

B La secția de turnare continuă 
a oțelului nr. 3 din cadrul Combi
natului siderurgic Galați a fost e- 
iaborată șarja care ridică la două 
milioane tone blumuri producția 
totală realizată de la punerea în 
funcțiune a primei instalații de tur
nare continuă din cadrul secției.

FAPTE, REALIZĂRI DE PE 
ÎNTREG CUPRINSUL PATRIEI

din care 66 000 au fost înălțate în 
perioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului.

■ Colectivul întreprinderii me- 
darticb rpefitrU agricultură 'și «indus» 
trie alimentară Roșiori de Vede 
și-a îndeplinit angajamentul asu
mat în întrecerea socialistă pe 
acest an. Intre altele, aici s-au rea
lizat. și livrat suplimentar 100 com
bine de siloz universale, 400 echi
pamente de recoltat porumb și 
400 tone piese turnate din fontă și 
oțel.

B Din inițiativa comitetului mu
nicipal U.T.C. Brăila s-a organizat 
o acțiune amplă de recuperare și 
sortare a metalului vechi provenit 
din incinta platformei industriale 
Chlscani. Timp de zece zile, nume
roși tineri muncitori de la Combi
natul de celuloză și hîrtie și de la 
Combinatul de fibre artificiale au 
participat, în timpul lor liber, la a- 
ceastă acțiune. Ei au încărcat me
talele recuperate într-o garnitură 
de tren formată din 65 de vagoa
ne care au luat drumul oțelăriilor,

B La întreprinderea de suban- 
samble și piese pentru mijloace de 
transport Oradea a fost racordată 
la circuitul productiv o nouă și mo
dernă instalație.' Rod al colaborării 
specialiștilor orădeni cu cei de la 
întreprinderile de autoturisme din 
Pitești și Cimpulung Muscel, noua 
instalație asigură o îmbunătățire a 
colității acoperirilor electrochimice 
prin' cromare, nichelare și zincare.

B Un nou tip de panou electric 
de comandă pentru mașinile.de 
rectificat se caracterizează prin 
,....... t sporit' înfuncționare^,

fiabilitate mărită și un cost mai re
dus la producție. El a fost realizat 
de muheitorii și specialiștii între
prinderii de panouri și tablouri e- 
lectrice din Alexandria.

B Urmărind cu 
nătățir.ea calității 
creșterea ponderii 
în totalul producției de metal, si- 
derurgiștii din Reșița aplică o nouă 
tehnologie. Cu. ajutorul ei se reali
zează un consum redus de utilaje 
de turnare și de materiale refrac
tare, se elimină pierderile de oțel

în tot acest răstimp, colectivul de 
dici s-a străduit să folosească la 
indici superiori utilajele foarte mo
derne din dotare și să aplice cu 
maximtifri rapdament'- 'tehnologiile; 
ceea ce a contribuit direct la ri
dicarea coeficientului de utilizare 
a metalului.

■ Zilele acestea s-au dat în 
funcțiune, în cartierul „Flacăra" din 
municipiul Călărași, 8 unități co-

CLUJ-NAPOCA:

cinema
Q Scopul și mijloacele : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20.
0 Nea Mărin miliardar : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
0 Să mori rănit din dragoste de 
viață : DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 
15,30; 17,30;'19.30.
© Vreau să știu de ce am aripi s 
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 
19,30.0 întoarcerea Vlașinilor : CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Lișca : COTROCENI (49 48 48) —
11; 17.15.
© Febra aurului : COTROCENI 
(49 48 48) — 13: 15: 19,30.
© Șapte băieți și o ștrengărită : 
COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30: 13.30; 
15,30; 17,30; 19,30. FLAMURA (85 77 12$
— 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20, ARTA 
(213186) — 9; 11; 13,15; 17,15; 19,30, 
la grădină. — 20,30.
• Trandafirul galben : FLACĂRA 
(20 33 40) — 13.30: 15.30; 17,30; 19.30.
• în așteptarea lui Filip : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,4ă;
18; 20.

’«0 Omul rare* h Închis orașul: TIM
PURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 13,15; 
15.3(1; 17,45; 20^

’*0 * Cotitură fulg^ăloare * ÎIrIvi^A^ 
(17 08 58) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18î 
20, FESTIVAL (15-63 84) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Tații și bunicii î VIITORUL
(11 48 03) 9; 11,15; 13.30; 15,30; 17,30;
19,30.
• Călăuza „Pană albă44 : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19.30.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probăbîl pen
tru intervalul 13 iunie, ora 21 •— 16 
iunie, ora 21. în țară : Vremea va fi 
răcoroasă mai ales in prima parte a

stăruință îmbu- 
produselor și 

oțelurilor aliate

în legătură cu pierderile de vieți 
omenești și daunele provocate de 
puternicul uragan care s-a abătut 
asupra unor. întinse zone ale 
R.S.F.S. Ruse, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste Româ-

nia, a adresat tovarășului Nikolai 
Tihonov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., o telegramă în 
care exprimă, în numele guvernj^fyi 
țării noastre și al său personal, 
sentimente de compasiune și sin
cere condoleanțe familiilor îndo
liate.

Cronica Zii i

merciale. Noile unități, integrate 
armonios în arhitectonica zonei, vin 
să completeze gama largă a uni
tăților . comerciale și de servicii 
pentru populație existente în acest 
frumos cartier al Călărașiului.

B Specialiștii întreprinderii „Țe
sătura" din lași au elaborat și in
trodus în fluxul fabricației în acest 
an o nouă și eficientă tehnologie 
de vopsire a țesăturilor ușoare în 
culori pastel. Realizată cu colo- 
ranți indigeni, vopsirea după noua 
tehnologie se face concomitent cu 
procesul de apretare a țesăturilor, 
reducînd astfel la jumătate timpul, 
de elaborare a țesăturilor finite. 
Generalizată acum la nivelul în
tregii întreprinderi, noua tehnologie 
contribuie ia creșterea simțitoare a 
productivității muncii, la ecohortîi- 
sirea de materii prime și de ener
gie electrică și termică, precum și 
la îmbunătățirea calității țesături
lor.

■ A fost 'âes’chisă o expoziție a 
realizărilor tehnico-științifice din 
întreprinderile municipiului Dej, 
județul. Cluj. Sînt prezentate, între 
altele, noi tipuri de utilaje miniere, 
a căror eficiență economică se ri
dică anual la 11,5 milioane lei.

Noile cartiere,
adevărate „orașe în

la periferie spre cen
tru. fiind demolate 
cartiere întregi cu lo
cuințe insalubre, lip
site de dotări edilita
re de strictă necesita
te. Cum arătau, de e- 
xemplu, CU două de
cenii în urmă, 
din așa-zisele 
din cartierul 
turul-vechi sau 
O zonă mai centrală, 
ca aceea de sub Ce- 
tățuie ? Mai toate ca
sele erau încropite din 
chirpici. din zgură 
presată Sau din cără
mizi nearse. Străzile 
erau nepietruite, une
le nu aveau nici tro
tuare. nici canalizare. 
De spatii verzi sau 
locuri de joacă pentru 
copii nici nu putea li 
vorba. Si iată că. în 
mai puțin de 20 de" 

! aniWăicl » s-â ■ ridicat 
;i cel mă!i> mate'" cartier 

al municipiului Clui- 
Napoca: împreună cu 
ansamblul Grădini, 
cartierul Mănăștur nu
mără aproape 30 000 
apartamente cu peste 
100 000 locuitori. Tot
odată. au fost con
struite un cinemato
graf modern cil 
săli de. proiecție. 
pleXul comercial 
meșul", cel mai 
din județ, șcbli. 
dinițe, spatii de 
pentru copii, terenuri

Cu impresionante 
realizări economice și 
social-culturale se în
scrie și municipiul 
Cluj-Napoca. îndeo
sebi în perioada care 
a trecut de la Con
gresul al IX-lea al 
partidului, c'ind s-au 
construit multe între
prinderi noi. institute 
de cercetări și invătă- 
mînt, așezăminte de 
cultură și sănătate. Au 
fost realizate mii și 
mii de locuințe noi, 
cu toate dotările edi- 
litar-gospodărești, care 
au schimbat radical 
înfățișarea orașului, 
viata oamenilor. In 
același ritm s-a con
struit și la Turda. Dej, 
Cimpia Turzii. Hue
din și Gherla, ca și în 
centrele, miniere A- 
ghiriș,,și Iâra. La în
ceputuri "ătiilor con- 

"■ strucQbf șocjâliste au 
fost refăcute locuin
țele distruse de război 
și cele foarte vechi 
din zona centrală. 
Apoi au fost realizate 
cîteva blocuri răzlețe. 
Marile cartiere ale 
municipiului, adevă
rate „orașe in oraș", 
au început să fie con
struite după anul 1965. 
cînd a fost imprimat 
un ritm fără prece
dent procesului de in
dustrializare si urba
nizare. S-a început de

unele 
străzi 

Mănăș- 
i chiar

două 
com- 
„So- 
mare 
gră- 

joacă

oraș"
de sport, unități de 
prestări servicii pen
tru populație, farma
cie. dispensare medi
cale și altele. în ace
lași ritm au fost con
struite cartierele Ghe- 
orgheni și Grigorescu, 
care numără, de ase
menea. mii de aparta
mente fiecare. Si tot 
atît de intens se lu
crează la finalizarea 
noilor cartiere Mărăști 
și Zorilor, cărora li se 
conferă un 
frumusețe 
nică.

Proiectanții și 
structurii clujeni se 
mîndrese. deopotrivă, 
și cu ceea ce au reali
zat în celelalte orașe, 
cu noile ansambluri 
de locuințe din Dej, 
ca de exemplu eartie-, 
rul Dealul Florilor, cu’ 

;iiartferul OprișanifJdin : 
altele, Numai 

din 1965 și pînă acum, 
în mai .puțin de două 
decenii, ei au înălțat 
peste 107 000 de apar
tamente. în acest al 
40-lea an al libertății 
noastre ii se vor a- 

.dăuga alte 5 000 de a- 
parlamente în blocuri 
hoi. moderne.

Cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca Foto : R. Wagner

0 Zîzania : GRADINA GLORIA 
(47 46 75) — 21.
0 Vizita la domiciliu : PARC HO
TEL (17 08 58) 21.15.

teatre

GRADI- 
— 21.

(16 29 17)
20,15, la

0 Prea cald pentru luna mai : PRO- 
GRES.UL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Yankeii (două serii) : SALA MICA 
A PALATULUI — 17.15; 20.
0 Legenda călărețului singuratic : 
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20,15. BUCUREȘTI (15 6154)
— 9; 11; 13.15; 15.30; 17,45; 20, EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20, MELODIA (11 13 49) — 9; 
11,15; 13.30: 15.45; 18: 20.
0 Madame Sans-G6ne : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 
18; 20.
© Martorul știe mai mult : 
NA LUCEAFĂRUL (15 87 67)
• Prețul puterii : CAPITOL
— 8.30; 10,45; 13; 15,30; 18;
•grădină — 21.15.
• Cuscrii : FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,15: 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Strada Hanovra : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
© Program special pentru topii : 
DOINA (16 35 38) — 9: 10.30; 12.
0 Elefantul Slowly: DOINA (16 35 38)
— 13,45; 15.45: 17,45: 19.45.
0 Par și impar: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21.
• O afacere murdară : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 13; 15; 17; 19.
0 Avertismentul : PACEA (60 30 85)
— 16; 19.
• Secretul lui Bacchus : STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 16,45;
19,30.
• Polițist sau delincvent : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15: 13,30: 15,45; 18;

^2fl ĂtfRORÂ WO^li) * —' g; * 11-^5‘,r* 
13.30; 15,45: 18; 20. TOMIS (21 49 46) — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20,45.
• Campionul : POPULAR (35 15 17)
— 15,30: 18,30.
® Pierdut șl regăsit ; MODERN 
(23 71 01) — 9; 11,15: 13.30: 15,45: 18: 20. 
0 Cactus Jack : GRĂDINA MODERN 
(23 71 01) — 21.

0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Iubirile de-o viată — 19.30; 
(Liceul ,,M. Viteazul4*) : Idolul și ion 
Anapoda — 19.
0 Filarmonica ,,George Enescu44 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
susținut de Formația corală „King’s 
court* (S.U.A.) — 19; (Muzeul de 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia) : Recital de vioară Andrei Ro- 
șianu — 18; (sala Studio a Ateneu
lui) : Laureați ai concursurilor in
ternaționale — Paul Cristian Staicu
— pian — 17,30.
0 Opera Română (13 18 57) : Lacul 
lebedelor — 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Silvia — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ! 
Amphitrion — 19 (I.A.T.C.). (sala
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe
— 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 18.
0 Teatrul Fparte Mic (14 09 05) : 
Șoareci de apă — 19.
0 Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anonimul venețian — 19:30.; 

-e ’ ‘Arfsiftifbltil * ”,Rătfeodiă* roifiânâ'" '’ 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
0 Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria) : Noul nostru vecin — 10; 
Nică fără frică - 17; (Sala Batiștei): 
Puiul — 10.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
la Clubul I.C.T.B. în limba română): 
Se caută o stea — 19.

intervalului. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în nordul și 
âstul țării, unde pe alocuri va plOUa. 
In rest ploile vor fi izolate. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat cu intensi
ficări temporare îri estdl țării și zonă 
■de munte. Temperatura aerului va 
crește ușor la sfîrșitul intervalului. 
Minimele vor fi cuprin.se între 5 și 
15 grade, izolat mai coborîte în prima

noapte, iar maximele între 14 și 24 
de grade, local mal ridicate. în centrul 
și vestul țării pe alocuri se va pro
duce ceață. în București : Vremea se 
va răcori mai ales în primele zile. Ce
rul va fi variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vîntul va -sufla slab 
pînă la moderați Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 11 și 15 grade, 
iar maximele între 20 și 24 de grade.

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
vlceprim-ministru al guvernului a 
primit, marți, pe John R. Torell III. 
președintele Băncii „Manufacturers 
Hanover Trust Company", aflat in 
vizită în țara noastră.

Cu acest prilej au fost discutate 
aspecte referitoare la intensificarea 
cooperării l’inanciar-bancare intre 
organizații românești, de resort și 
firma americană., precum și cu pri
vire -la inițierea unor noi acțiuni de 
colaborare menite să contribuie la 
dezvoltarea și diversificarea rapor
turilor economice dintre țara noas
tră și S.U.A.

In aceeași zi, John R. Torell III a 
avut o întrevedere cu Petre Gigea, 
ministrul finanțelor. Au fost abor
date probleme privind promovarea 
în continuare a unor acțiuni de cola
borare reciproc avantajoasă între or
ganizațiile economice din cele două 
țări.

Oaspetele s-a întîlnit. de asemenea, 
cu Nicolae Eremia, președintele 
Băncii româhe de comerț exterior, s» C •|l w »• i •> Si o £> i-La întrevederi au luat parte Dou- 
glas E. Ebert, vicepreședinte execu
tiv, și Fulvio V. Dobrich, prim-vice- 
președinte al băncii americane, con
silieri și experți.

Tovarășul Ni cu Ceaușescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, a 
primit, marți, delegația Uniunii Na
ționale a Studenților din Austria 
(O.H.), condusă de Herbert Rainer, 
președintele uniunii, care face o vi
zită in țara noastră la invitația Con
siliului U.A.S.C.R.

în cadrul discuțiilor .s-a realizat 
un schimb de informații și expe
riență privind activitatea U.T.C., 
U.A.S.C.R. și O.H., a fost exprimată 
dorința comună a intensificării și 
amplificării, în continuare, a legătu
rilor de prietenie și colaborare din
tre tineretul din România și Austria, 
ca o contribuție 
derea legăturilor 
cele două țări și

Marți după-amiază, John R. Torell 
III, președintele Băncii „Manufactu
rers Hanover Trust Company", s-a 
întîlnit cu reprezentanți ai presei 
române și străine. După ce a pre
zentat activitatea filialei din Bucu
rești a lui „Manufacturers Hanover 
Trust Company" în cei 10 ani de la 
înființare, președintele băncii a ară
tat că aceasta s-a dovedit a fi tin 
partener activ pentru relațiile eco- 
tiomico-financiare dintre Cele două 
țări. El și-a • exprimat convingerea 
Că bkistă Condiții pentru realizarea 
îh continuare a unei conlucrări și 
cooperări fructuoase pe plan finan- 
ciar-bancar și comercial între 
S.U.A. și România, beneficiul 
ambelor părți.

specifică la extin
de prietenie dintre 
popoare.
★

Cu prilejul vizitei în țara noastră 
a delegației parlamentare columbie
ne, condusă de Roberto Hoyos Cas
tano. vicepreședinte al Camerei Re
prezentanților a Republicii Columbia, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Lucella Ossman de Duque, a

' oferit, marți; «un cocteil.1
Au luat parte Nicolae Giosan, 

președintele Marii Adunări Națio- 
n;ile„ Virgil Teodorescu, vicepre
ședinte*1 âl M.A.‘N„’ ■’Măriți" Grofea? 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Nicolae Andrei, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
alte persoane oficiale.

Au participat 
plomatice, alți 
diplomatic.

șefi de'misiuni di- 
membri ai corpului

„MUNCA DE PARTID0
nr. 6/1984

Sub titlul „Puternică mobilizare 
pentru întîmpinarea cu noi succese 
a celei de-a 40-a aniversări a vic
toriei glorjoasei noastre revoluții și 
a Congresului al XIII-lea al parti
dului", revista publică un amplu 
grupaj' de articole dintre care amin
tim : „Competență și răspundere — 
premise ale unei noi calități în con
ducere", „Mobilizator program pen
tru toți cei care produc piinea ță
rii". „Cinstim cu noi succese memo
rabilele evenimente ale anului", 
„«Magistrala albastră» — grandioa
să realizare a Epocii Ceaușescu". Re
vista publică, de asemenea, nu
meroase articole și dezbateri la obiș
nuitele sale rubrici : „Afirmarea 
puternică a rolului organizațiilor de 
partid în conducerea politică a în
tregii activități economice și sociale", 
„Stil de lucru dinamic, revoluțio
nar", „Viața internă de partid — vi
guroasă, bogată în conținut", „Pro
paganda, munca politică de masă — 
forte dinamizatoare ale energiei 
creatoare a poporului" etc. La ru
brica „Invățămintul politico-ideolo
gic în pas cu cerințele dezvoltării 
economice și sociale", revista publi
că următoarele consultații în spri
jinul convorbirilor recapitulative : 
„Creșterea mai puternică a eficien
tei economice, a productivității mun
cii —- factor principal de accelerare 
a progresului ecohotnlco-social", „A- 
firmarea spiritului revoluționar, com
bativ în muncă și viață — sarcină 
centrală a activității desfășurate de 
organele și organizațiile de partid".

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Filioine. ambasadorul aces
tei țări la . București. Mario C. Be- 
lisario. a oferit, marți după-amiază, 
o recepție.

Au participat Alexandrina Găinușe, 
viceprim-ministru al guvernului. 
Alexandru Roșu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternationale. Maria Groza, adjunct 
al ministrului -afacerilor externe, re
prezentanți ai conducerii altor in
stituții. centrale, oameni de cultură 
și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri- ai' corpului diplomatic;

(Agerpres)

Marin OPREA 
corespondentul 
„Scînteii"

y

Noi modele de mobilă modernă, 
funcțională

Fabricile de mobilă din întreaga 
țară au realizat în ultimul timp 
noi modele de dormitoare, camere 
de zi, sufragerii, garnituri de hol, 
bucătării, dulăpioare, cuiere de hol, 
rafturi pentru cămări, etajere și 
altele. Principalele caracteristici ale

. noilor produse: eleganță, 
nalițate,

' executat 
. luciu.

Venind 
•fătorilor, ______ ____ ........
Interior a . extins rețeaua . de ma
gazine pentru prezentarea mobilei. 
Astfel, în București au fost des
chise unități noi ps . Bulevardul 

'Metalurgiei nr. 25, Calea Rahove.i 
fir.. 321 Bulevardul N. Titulescu — 
bloc 12, Calea Moșilor nr. 145. De

linie modernă,, 
în Variante" de
în întîmpinarea 
Ministerul

funcțio- 
finisajul 
mat ' și
cumpă-

Comerțului

asemenea, au fost înființate unități 
specializate: pentru vinzarea garni
turilor de bucătărie — în Bulevar
dul N. Titulescu — bloc 12 și Șo
seaua Pantelimon nr. 243 ; pentru 
mobilă de hol și biblioteci — în 
Strada Știrbei Vodă nr. 4 ; pentru 
mobilierul de piese separate — 
în Caîeâ Moșilor nr. 145, Totodată, 
aii' fost dâsehfse magazine de mo
bilă în orașele Craiova, Cluj- 
Napoca, Buzău, Baia Mare, Galați, 
Brăila. Tirgu Mureș, Focșani, Rîm- 
nicu Sărat și altele.

în fotografie : unul din moder
nele magazine de prezentare a mo
bilei, amenajat la parterul unuia 
dintre noile blocuri construite în 
Timișoara.

Cum se va desfășura 
examenul 

de bacalaureat
La 16 iunie, cel aproape 140 000 de 

absolvenți ai claselor a XH-a, cursuri 
de zi, și a XlII-a, cursuri serale, în
cheie anul școlar, urmînd ca de la 
această dată să se pregătească pen
tru examenul de bacalaureat, sesiu
nea de vară, care va avea loc între 
21—30 iunie.

Coordonarea acțiunilor privind des
fășurarea acestui examen — pe țară 
— va fi efectuată de comisia cen
trală organizată in cadrul Ministeru
lui Educației și învățămîntulul. In 
licee vor funcționa peste 1 500 de co
misii de examinare, ai căror pre
ședinți vor fi reprezentanți ai corpu
lui didactic din invățămintul supe
rior : profesori, conferențiari, șefi de 
lucrări, de specialități corespunză
toare profilurilor în care s-au pre
gătit candidați!. Examinatorii vor fi 
profesori care predau la clasele a 
Xl-^.și a XIIjp din Invățămintul 
liceaL/La' susținerea.lucrărilor prac
tice vor asista inginerii și maiștril- 
instructori care au îndrumat absol
venții la efectuarea acestora.

(Agerpres)

Stațiunea de cercetare 
și producție pomicolă 

Tg. Jiu - la un sfert 
de veac de activitate
Colectivul de cercetători, ingineri, 

muncitori și tehnicieni al stațiunii de 
cercetare și producție pomicolă Tg. 
Jiu a Sărbătorit, în aceste zile, un 
eveniment deosebit — împlinirea a 
25 de ani de la înființarea stațiunii. 
Inscriindu-se din primii ani de exis
tență in avanpostul agriculturii gor- 
jene, stațiunea din Tg. Jiu a îndepli
nit in mod meritoriu rolul de unitate 
pilot pentru întreaga pomicultură și 
viticultură din zona Olteniei de 
Nord. Pentru marcarea evenimen
tului, la Tg. Jiu a avut loc o adu
nare festivă. Cu acest prilej, gazdele 
și invitații lor au efectuat o vizită 
în poligoanele de cercetare, în fer
mele de producție ale stațiunii și în 
unități pomicole din județ, pentru a 
cunoaște cîteva din realizările ob
ținute în înfăptuirea programelor de 
dezvoltare a agriculturii. (Dumitru 
Prună, coruspondentul „Scînteii").
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IERI, ÎN FRANȚA, A ÎNCEPUT:

Turneul final al campionatului european de fotbal
SUCCES TRICOLORILOR NOȘTRI!

Odată eu meciul Franța—Dane
marca, disputat ieri, a început în 
Franța turneul final al campionatu
lui european interțări, turneu care 
va dura pînă la 27 iunie.

Pentru întîia oară, echipa națio
nală a României s-a calificat la 
turneul final. Comportarea frumoasă 
a echipei noastre reprezentative se 
cuvine cu atît mai mult subliniată, 
cu cit ea a întrecut în grupa preli
minară reprezentativele Italiei, 
Cehoslovaciei, Suediei — formații 
cu un strălucitor palmares în fotba
lul european și mondial.

Echipa României va avea și la 
această a șaptea ediție a turneului 
final drept adversare în grupa B 
echipe cu o bogată listă de trofee la 
marile întreceri internaționale: echi- 

H-F, Germapiife dublă, oampiaar.ă* 
mondială și de două ori a Europei, 
echipa Spaniei, și ea fostă campioană 
europeană, echipa Portugaliei, o 
dată medaliată cu bronz la campio
natul lumii, toate sprijinindu-se pe 
cluburi cu numeroase succese la 
competițiile continentului.

Calificată atît de merituos la 
turneul final, reprezentativă Româ
niei poate obține mai departe. în 
compania echipelor din elita fotba
lului de pe continent, rezultate care 
s-o propulseze printre formațiile de 
frunte șl să creeze prin aceasta tin 
stimul puternic pentru dezvoltarea 
fotbalului românesc, pentru toate 
echipele din țară. Ea are. în fond, 
un atu deloc neglijabil ; este „echi

pa care vine din urmă", echipa care 
a pornit în această cursă europeană 
cu intenția de a învăța și de a-și 
consolida calitățile, ceea ce o poate 
ajuta să joace fără complexe, fără 
temerea pierderii unui loc într-o 
ierarhie europeană.

Cu ce anume se prezintă astăzi 
echipa României 1 Pe lingă calități 
evidențiate in ultimii ani. și anume 
o tehnică de joc în plină creștere și 
un registru tactic mereu mai bogat, 
probat șl exersat în multe partide 
internaționale, echipa noastră a do- 
bindit in perioada preliminară a 
campionatului european îndrăzneală 
și dezinvoltură în' întrecerea cu for
mații dintre cele mai, redutabile: 
toate acestea la un loc i-au consoli- 
dat morșlul., l;au ^porit juter^ dț 
ruptă sportivă, capacitatea de mobi
lizare, ambiția, trăsături atît de 
necesare în confruntările de an« 
vergură. Sîntem încredințați că ju
cătorii echipei României vor ști să 
pună in valoare aceste calități și că 
vor face tot ceea ce pot pentru a 
reprezenta cu cinste culorile sportive 
ale tării.

Va fi un turneu foarte dificil, dar 
uh turneu în care echipa noastră 
are șanse de afirmare, are, de ase
menea, șanse de a culege simpatia 
marelui public amator de fotbal din 
tară și de pe continentul nostru. ..Ii 
urăm deplin succes 1

Valeriu MIRONESCU

în meci inaugural: Franța
EARIS.. 12 (Agerpres).—- -Marți 

seara, pe stadionul „Parc des Prin
ces" din Paris au început întrecerile 
turneului final al campionatului eu
ropean de fotbal, la care sînt cali
ficate echipele Franței, Danemarcei, 
Belgiei, Iugoslaviei, R. F. Germania. 
României, Spaniei și Portugaliei.

Meciili de debut al competiției s-a 
disputat, in fața a 50 000 de specta
tori, între formațiile Franței și' Da
nemarcei, care evoluează în grupa I. 
Mai activi în repriza secundă, fotba
liștii francezi au obținut victoria cu 
scorul de 1—0 (0—0), prin golul 
Marcat de Michel Platini în minu
tul 77.

★
• Turneul firîal se anunță echili

brat, ambele grupe preliminarii in- 
rfîlMzjnă, țprgjațji .^pțopjate vjloriix 
cu șanse de a se califica m semifi
nale. Clasamentul final al grupelor 
(primele două echipe urmînd să evo
lueze în semifinale) este alcătuit 
după următoarele criterii : departa
jarea echipelor se face, în primul 
rînd, după numărul de puncte reali
zate. în caZ de egalitate, departa
jarea se face in funcție de golave
raj, prin scădere ; dacă egalitatea 
persistă, echipa care a marcat mai 
multe goluri va avea cîștig de cauză, 
iar dacă nici acest criteriu nu poate 
fi aplicat se apelează la golaverajul 
partidelor directe ! în sfirșit, ultimul 
mod de departajare este cel al tra- 
gerii . la .sorți. In semifinale, dacă 
după 80 de minute regulamentare de 
joc scorul este egal, partida va fi 
prelungită cu două reprize a 15 mi-

- Danemarca 1-0
La fluierul arbitrului Volker Roth 

(R. F. Germania) s-au aliniat urmă
toarele formații : Franța : Bats, — 
Battișton. Le Roux, Bossis, Amoros, 
Țigana, Fernandez, Giresse, Platini, 
Lacombe, Beilone ; Danemarca : 
Qvist, — Busk, Morten-Olsen, Niel
sen, Simonsen, Berggreen, Lerby, 
Arnefen, Bertelsen, Laudrup, Elk- 
jaer-Larsen.

Astăzi se dispută meciul Belgia — 
Iugoslavia, contînd tot pentru grupa 
I. iar miine sînt programate primele 
partide din grupa a doua : Româ
nia — Spania și R. F. Germania — 
Portugalia.

★
nute, iar in caz de egalitate si după 
timpul suplimentar se va recurge la 
lovituri de la 11 gi..,

• Cel mai înalt jucător al turneu
lui final este portarul echipei Româ
niei, Silviu Lung — 1,94 m. iar cel 
mai scund — francezul Alain Giresse 
— 1,63 m.

• Danemarca reprezintă tara cu 
cea mai veche federație de fotbal 
dintre finaliste, forul danez fiind în
ființat în 1889. Urmează Belgia —• 
1895, R.F. Germania — 1900. Roma
nia — 1908, Spania — 1913. Portu
galia — 1914, Franța și Iugoslavia — 
1919,

• Portarul portughez Bento este 
cel mai vîrstnic jucător aflat la tur
neu — 36 ani — cel mai tînăr fiind 
belgianul Seif o — 18 ani.

ma%25c8%2599inile.de
cuprin.se


Pe toate meridianele

Ample mișcări și luări de poziție 
ferme pentru dezarmare și pace

ITKLIJ1: „Nu — armelor nucleare"

Încheierea vizitei In r. s. f. iugoslavia a delegației
DE PARTID SI DE STAT A R. P. D. COREENE
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ROMA 12 (Agerpres). — Sub de
vizele „Nu — armelor morții nu
cleare pe pămîntul Italiei !“ si „Ce
rem oprirea cursei înarmărilor", la 
Comiso, in Sicilia, a avut loc un 
amplu marș de protest împotriva 
amplasării, la baza militară din a- 
propierea orașului, a rachetelor nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune. La această acțiune au par
ticipat mii de locuitori ai insulei,

Demonstrații antirăzboiniceS.U.H.
WASHINGTON 12 (Agerpres). — 

Mișcarea pentru înghețarea arse
nalelor nucleare, pentru dezarma
re, in primul rînd pentru dezar
mare nucleară și pentru prevenirea 
războiului capătă amploare in Sta
tele Unite ale America — au de
clarat conducătorii organizației in
titulate „Campania pentru înghe
țarea armamentelor nucleare", în 
cadrul unei conferințe de presă 
desfășurate în clădirea Congresului 
american. Cu acest prilej, II. Stas
sen, membru al conducerii acestei 
organizații, a apreciat că, urmare 
a amplificării mișcării împotriva 
cursei înarmărilor și a pericolului 
de război, la care s-au raliat sute 
de organizații și milioane de ame
ricani, un număr tot mai mjire de 
membri ai forului legislativ al 
S.U.A. se situează pe poziții critice

JAPONIA: Acțiuni de masă 
împotriva cursei înarmărilor

TOKIO 12 (Agerpres). — In Ja
ponia este in plină desfășurare tra
diționalul „Marș al păcii", la care 
iau parte zeci și zeci de mii de 
persoane, de cele mai variate con
vingeri politice, ce se pronunță ifn- 
potriva cursei înarmărilor și pen
tru adoptarea de măsuri concrete

NAȚIUNILE UNITE

Sesiunea Conferinței pentru dezarmare
GENEVA 12 (Agerpres). — La Pa

latul Națiunilor Unite din Geneva 
au fost reluate, marți, lucrările părții 
a doua a sesiunii din acest an a 
Conferinței pentru dezarmare, orga
nism de negocieri al O.N.U. în pro
blemele dezarmării, din care fac 
parte 40 de state, inclusiv România.

Participanții continuă examinarea 
ansamblului problemelor încetării 
cursei înarmărilor și dezarmării, în
deosebi a celor privind dezarmarea 
nucleară, prevenirii unui război nu- 
clciar, interzicerii și distrugerii ar
melor chimice, .acordării unor ■ ga
ranții de securitate corespunzătoare 
pentru statele neposesoare de arme 
nucleare, prevenirii cursei înarmări
lor în spațiul extraatmosferic, defi-

★
VIENA 12 (Agerpres). — In .capi

tala Austriei au început, marți, lu
crările celei de-a 27-a sesiuni a Co
mitetului O.N.U. pentru folosirea 
pașnică a spațiului extraatmosferic. 
Participă reprezentanți din aproxi
mativ 50 de state, membre ale comi
tetului, precum și observatori ai u- 
nor organizații internaționale și ne
guvernamentale. Printre problemele 
înscrise pe ordinea de zi a dezba
terilor figurează examinarea stadiu
lui îndeplinirii recomandărilor celei 
de-a doua Conferințe a O.N.U. pen
tru cercetarea și folosirea în scopuri 
pașnice a spațiului extraatmosferic 
și a programului O.N.U. de studiere a

Un lagăr de concentrare ? 
Nu, ci o bază de rachete cu 
încărcătură nucleară. "Un 
gard exterior de sirmă împle
tită, în lungime de 'nouă mile (13,5 
kilometri). Deasupra gardului înalt 
de trei metri, bare oblice de oțel pre
văzute cu găuri prin care este trecută 
sirmă ghimpată. Dincolo de el, pe 
aceeași lungime, un alt gard, tot din 
sirmă împletită, prelungit, de aseme
nea, pe deasupra cu sirmă ghimpată. 
Intre cele două garduri, o potecă în
gustă, protejată, de o parte și de alta, 
tot de sirmă ghimpată, de data 
aceasta spiralată, potecă pe care pa
trulează, in permanență, sentinele cu 
ciini lupi. Din loc în loc, turnuri de 
observație. Dincolo de gardurile de 
sirmă, se întrezăresc cîteva clădiri 
cu înfățișare sumbră aidoma închi
sorilor. Totul aduce cu un lagăr. de 
concentrare nazist". Am reprodus în
tocmai cuvintele unei veterane a pre
sei americane, Martha Gelhorn — 
reportajele ei consacrate războiului 
civil din Spania fiind și astăzi soco
tite „clasice" — care a vizitat în mai 
multe .rînduri împrejurimile bazei 
militare americane de la Greenham 
Common, din Marea Britariie. Un 
nume menționat înainte doar pe hăr
țile topografice, dar în prezent cunos
cut pretutindeni in lume pentru ac
țiunea curajoaselor militante ale miș
cării antinucleare britanice, care au 
instalat aici, cu mai bine de doi ani 
și jumătate în urmă, vestita lor „ta
bără a păcii". Scopul acestei acțiuni ? 
Să protesteze împotriva intenției, 
nematerializate încă pe atunci, de a 
se amplasa in această incintă atît 
de strașnic păzită și cu un aspect 
atît de sinistru mai multe baterii 
de rachete de croazieră cu încărcă
tură nucleară.

„Armele nucleare sînt o 
problemă prea importantă 
pentru ca soluționarea ei să 
fie lăsată numai pe seama 
politicienilor". Intervențiile bru
tale ale poliției, condamnările la 
închisoare, condițiile precare de 
adăpost — în așa-numitele „ben
ders", minuscule bordeie din crengi 
acoperite cu folii de plastic — rigo
rile climatului, mai ales în timpul 
iernii, campaniile de defăimare des
fășurate de o parte a presei — nimic 
nu a putut determina pe militantele 
pentru pace să renunțe la temerara 

reprezăntind cele mai diverse pă
turi sociale și grupări politice. La 
încheierea marșului, in piața cen
trală a orașului a avut loc un mi
ting in cursul căruia numeroși vor
bitori și-au exprimat hotărirea de 
a lupta pentru a împiedica trans
formarea Șiciliei intr-un „bastion 
nuclear" in Mediterana, pentru a 
contribui la eliberarea Europei de 
arme atomice.

sau de opoziție față de sporirea 
cheltuielilor militare și se pronun
ță pentru începerea unor tratative 
de substanță in problemele dezar
mării, in primul rînd pentru dezar
mare nucleară.

La Washington a avut loc o de
monstrație împotriva pericolului de 
război nuclear și a cursei înarmă
rilor, pentru dezarmare și înțele
gere internațiohală, inițiată de un 
grup: de organizații religioase din 
S.U.A. care militează pentru pace. 
Participanta la această manifesta
ție au blocat intrarea la Ministerul 
american al Energiei — care, potri
vit- legislației americane, poartă 
răspunderea pentru producerea și 
testarea ogivelor nucleare — cerind 
să se pună capăt, pe baza unor 
acorduri corespunzătoare, fabrică
rii, experimentării și stocării arma
mentului nuclear.

de diminuare și eliminare a peri
colului nuclear. Din cele mai înde
părtate localități ale țării pornesc 
marșuri spre orașele Hiroshima și 
Nagasaki, unde in luna august va 
avea loc comemorarea victimelor 
bombardamentelor atomice din 
1945.

nitivării unui program global de 
dezarmare.

Sînt rațiuni pentru care, așa cUm a 
subliniat în repetate rînduri țara 
noastră, cum o cer numeroasele și 
amplele manifestări antirăzboinice 
ale opiniei publice din întreaga lume, 
Conferința pentru dezarmare are 
sarcina de înaltă răspundere de a 
negocia și conveni, într-un spirit de 
urgență, măsuri concrete și eficiente 
care să ducă la stăvilirea competi
ției militare actuale, la diminuarea 
poverii pe care cheltuielile militare 
în creștere o reprezintă pentru toate 
popoarele, la. îrifăpttlirea "deziirniarii, 
în primul rind a dezarmării nuclea
re. la întărirea păcii și securității 
tuturor națiunilor.

★
Pămîntului cu ajutorul sateliților. Un 
loc central în cadrul dezbaterilor a- 
cestui forum este acordat probleme
lor vizînd preîntîmpinarea militari
zării spațiului extraatmosferic, în lu
mina recomandărilor Adunării Gene
rale a O.N.U.

Luînd cuvîntul, președintele aces
tui orgânism, Peter Jankowitsch 
(Austria), a subliniat că asigurarea 
utilizării numai în scopuri pașnice a 
spațiului cosmic capătă o importan
ță deosebită în condițiile actualei a- 
gravări a situației internaționale, ale 
escaladării cursei înarmărilor și creș
terii pericolului unei conflagrații 
pustiitoare.

lor acțiune. Inițiativa a aparținut 
unui grup restrins de 60 de femei 
care s-au întilnit la Cardiff, pe 
la mijlocul anului 1981, și au ho- 
tărît să pornească această ‘formă de 
protest împotriva cumplitei primej
dii a morții nucleare. De atunci prin 
fața amintitei baze, aflată la 80 km 
vest de Londra, în mijlocul unui ți
nut neprielnic, s-au perindat zeci de 
mii de femei, nu numai din Anglia, 
ci și din numeroase alte țări, inclu
siv din S.U.A. ; nici măcar o singură 
zi „tabăra păcii" nu a rămas neocu
pată. Prin fermitatea, dîrzenia și in
geniozitatea lor — in decembrie tre
cut agențiile de presă transmiteau 
vestea senzațională că trei militante 
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pentru pace de la Greenham Common
au reușit să se strecoare în turnul 
de control al bazei — femeile de la 
Greenham Common au ajuns un 
adevărat simbol al voinței a milioa
ne și milioane de oameni de pe în
treg globul de a se opune armelor 
nucleare.

Dar cine sînt ele în fond ? Ne lă
murește ziarista citată mai sus, care 
a stat pe îndelete de vorbă cu femeile 
întîlnite acolo : o cercetătoare în 
probleme de sociologie ; o învăță
toare ; o muncitoare ; o îngrijitoare 
la un cămin pentru tineri ; o gospo
dină în vîrstă de peste 50 de ani ; 
o educatoare din R.F. Germania ; o 
specialistă în psihoterapie din S.U.A... 
Crezul lor politic a fost explicat cu 
simplitate de una dintre ele : „Arme
le nucleare sînt o problemă prea im
portantă, prea teribilă pentru ca so
luționarea ei să fie lăsată numai pe 
seama politicienilor. Ce au făcut ei 
de 39 de ani de cînd s-a. terminat 
războiul decit să irosească sume 
uriașe pentru fabricarea de mijloace 
tot mai abominabile de distrugere, 
pentru crearea unor monstruoase ca
pacități de supraucidere ?“ Și tocmai 
pentru că este o problemă atît de 
importantă, femeile de la Greenham 
Common nu s-au dat înapoi de la nici 
un sacrificiu pentru a-și spune cu
vîntul în apărarea păcii.

BELGRAD 12 (Agerpres). — A- 
genția Taniug a difuzat Comunica
tul cu privire la vizita oficială de 
prietenie în R.S.F. Iugoslavia a de
legației de partid și de stat a R.P.D. 
Coreene, condusă de Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate Co
reene. Comunicatul subliniază că 
sar.cina cea mai urgentă ce stă în 
fața omenirii constă în căutarea so
luțiilor care să ducă la edificarea 
unei destinderi trainice și universale 
și la consolidarea păcii, prin re-

O CERINJÂ ÎNDREPTĂȚITĂ A ȚĂRILOR ÎN CURS DE DEZVOLTARE

Să se elaboreze un „cod de conduită'' 
pentru companiile transnaționale

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Națiu
nilor Unite au început lucrările se
siunii speciale a Comisiei O.N.U. 
pentru companiile transnaționale, 
organism din care fac parte 48 de 
state din toate regiunile lumii. Co
misia va încerca să definitiveze co
dul de conduită pentru companiile 
transnaționale, respectiv un set de 
norme menit să reglementeze activi
tățile acestor corporații în țările in 
curs de dezvoltare, care ar urma să 
fie supus spre aprobare viitoarei se
siuni a Adunării Generale a O.N.U.

După cum remarcă observatorii de

ORIENTUL MIJLOCIU
• Camera Deputaților a Libanului a acordat votul de încre
dere guvernului de uniune națională ® Turneul secretarului 

general al O.N.U.
BEIRUT 12 (Agerpres). — Camera 

Deputaților — parlamentul libanez 
— și-a încheiat, marți, dezbaterile 
asupra declarației-program a guver
nului de uniune națională, condus de 
primul ministru Rashid Karame, 
printr-un vot de încredere acordat 
noului cabinet. Totodată, la solicita
rea primului ministru, parlamentul 
a. acordat guvernului de uniune na
țională împuterniciri speciale pe o 
perioadă de nouă luni, în baza că
rora cabinetul poate anula sau mo
difica decrete-legi emise ’ în anii 
1982—1983. fără a fi nevoie de apro
barea Camerei Deputaților. înainte 
de încheierea sesiunii, parlamentul 
libanez a votat, de asemenea, o lege 
care prelungește mandatul deputați- 
lor pe o nouă perioadă de doi ani.

AMMAN 12 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la Amman, la în
cheierea turneului efectuat în patru 
țări arabe din Orientul Mijlociu — 
Egipt, Siria. Liban și Iordania — 
secretarul general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, a subliniat că. in 
cursul convorbirilor avute cu acest

Țările africane confruntate cu grave 
dificultăți economice

Lucrările sesiunii Consiliului Mondial ai Alimentației
ADDIS ABEBA 12 (Agerpres). — 

în capitala Etiopiei s-au deschis lu
crările celei de-a 10-a sesiuni a Con
siliului Mondial al Alimentației, la 
care participă reprezentanți din nu
meroase țări ale lumii, printre care 
și România, intre principalele pro
bleme înscrise pe agenda dezbateri
lor figurează, cu prioritate, situația 
alimentară din țările africane, difi
cultățile pe care le întimpină statele 
continentului — în special cele afec
tate de secetă — in domeniul apro
vizionării cu alimente de strictă ne
cesitate.

In cuvîntul inaugural, șeful sta
tului etiopian, președintele în exer
cițiu al Organizației Unității Afri

Incredibila listă a re
presiunilor polițienești, sau 
cum sînt respectate dreptu
rile Omului... Pe măsură ce or
dinele succesive de evacuare au re
dus tot mai mult suprafața „taberei 
păcii", brutalitățile forțelor de re
presiune s-au înmulțit. Lista mal
tratărilor suferite de militante, așa 
cum este reprodusă în reportajul 
ziaristei americane, pare incredibilă : 
cinci femei s-au ales cu brațele sau 
picioarele fracturate, una a fost iz
bită sălbatic cu picioarele în pînte- 
ce, alteia i-au fost zdrobite dege

tele de la mină sub apăsareg unei 
cizme, alteia i-a fost smulsă o ure
che ; mai tuturor militantelor le-au 
fost răsucite mîinile cu brutalitate la 
spate, mai toate au fost tîrîte de păr 
sau de picioare prin noroi, în încer
cările zadarnice de a fi evacuate. 
Fapte care spun, desigur, foarte 
multe despre felul cum stau lucrurile 
cu drepturile omului în democrațiile 
occidentale...

„Prezicerile" că odată cu instalarea 
la începutul acestui an a primelor ra
chete de croazieră militantele se vor 
da bătute nu s-au adeverit. Dimpo
trivă, protestul lor a continuat cu 
neslăbită vigoare. La sfirșitul lunii 
martie, autoritățile au crezut că au 
găsit in fine mijlocul „legal" pentru 
a determina pe militante să renunțe 
la acțiunea lor. Anume, Ministerul 
Transporturilor a anunțat brusc des
chiderea lucrărilor pentru construi
rea unei' noi căi de acces spre bază 
și pentru a se crea „condiții de si
guranță" (?) celor însărcinați cu a- 
ceastă operație și a solicitat o hotări- 
re judecătorească pentru evacuarea 
ultimelor porțiuni din fața bazei 
ocupate de curajoasele femei. Dar și 
această stratagemă a dat greș.

„Evacuați rachetele de 
croazieră, nu tabăra păcii" : 
desfășurată pe mari banderole aceas

instaurarea încrederii, prin soluțio
narea pe cale pașnică a problemelor 
economice și politice, pe baza ega
lității în drepturi, a respectului re
ciproc și coexistenței pașnice active.

S-a apreciat că există condiții fa
vorabile pentru extinderea în conti
nuare a relațiilor bilaterale în toate 
domeniile. R.S.F. Iugoslavia și-a 
reafirmat sprijinul față de propu
nerea R.P.D. Coreene cu privire la 
negocierile tripartite, ca și față de 
alte inițiative vizînd unificarea paș
nică a Coreei, fără amestec străin.

Ia Națiunile Unite, citați de agenții
le de presă, redactarea documentu
lui. începută in urmă cu șapte ani, 
întimpină o serie de dificultăți, ca 
urmare a persistenței unor dezacor
duri intre statele industrializate oc
cidentale și țările în curs de dezvol
tare. Țările in curs de dez
voltare cer.'cu deplin temei, ca acest 
cod de conduită să constituie un in
strument care să le pună la adăpost 
în mod eficient de o serie de acti-, 
vități și practici ale companiilor 
transnaționale care contravin intere
selor legitime ale statelor din lumea 
a treia.

prilej, a constatat dorința unanimă 
a statelor respective de a acționa 
pentru instaurarea păcii în regiune, 
■pe baza „unei soluții drepte și du- 
rabile". El a precizat că, deși cele 
patru țări nu au formulat propuneri 
concrete în acest sens, toate și-au 
manifestat „interesul autentic față 
de participarea Națiunilor Unite la 
rezolvarea globală a situației din 
Orientul Mijlociu'1.

TEL AVIV 12 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Israelului. Yitzhak 
Shamir.’ a conferit, marți, cu secre
tarul general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar. Cu acest prilej, au fost 
examinate probleme privind situa
ția din Orientul Mijlociu și ocupația 
israeliană din sudul Libanului.

Purtătorul de cuvînt guvernamen
tal, Avi Pazner. a declarat, după 
întrevedere, că Shamir a respins 
propunerea de organizare a unei 
conferințe internaționale, sub auspi
ciile O.N.U., pentru soluționarea po
litică a problemei Orientului Mijlociu 
— relatează agenția A.P.

cane, Mengistu Haile Mariam, a sub
liniat necesitatea coordonării efortu
rilor țărilor africane pentru rezolva
rea problemei alimentare pe conti
nent. Totodată, el a adresat partici- 
panților un apel de a identifica mo
dalități concrete de intensificare a 
cooperării internaționale în direcția 
eradicării foametei și limitării con
secințelor grave ale acesteia.

La rîndul său, președintele Consi
liului Mondial aj Alimentației, Eugen 
Whelan, a evidențiat că, în timp ce 
pentru scopuri militare sînt alocate 
uriașe mijloace financiare și resurse 
materiale, în țările în curs de dez
voltare milioane de oameni suferă 
din cauza subnutriției.

tă lozincă a dat expresie unui de
ziderat larg împărtășit de opinia 
publică britanică. Intr-adevăr, potri
vit unui foarte recent sondaj al zia
rului „Guardian", peste 55 la sută 
din locuitorii Marii Britanii s-au de
clarat împotriva prezenței rachete
lor, în timp ce mai puțin de o trei- ■> 
me au fost de acord, iar 12 la sută 
nu și-au spus părerea. Cert este că 
abia după multiple amînări un con
voi militar a putut părăsi, pe o 
noapte fără lună, la adăpostul întu
nericului, incinta bazei pentru a 
efectua primul exercițiu de desfășu
rare a rachetelor. Trîmbițat ca un 
„succes" de adepții înarmărilor, acest 
episod, care a stîrnit verva ironică 

a multor comentatori, este grăitor 
pentru eficacitatea acțiunii femeilor 
de la Greenham Common.

Se extinde evantaiul acți
unilor de protest. Și în timp ce 
acțiunea continuă, principala mișcare 
pentru pace din Anglia „CAMPA
NIA PENTRU DEZARMARE NU
CLEARA" (C.N.D.) a anunțat, prin 
glasul secretarului său general, ar
hiepiscopul Bruce Kent, proiectul de 
a extinde aria manifestărilor de pro
test la toate cele peste 100 instalații 
americane amplasate pe solul brita
nic, inclusiv la bazele de la Moles- 
worth și Alconbury, unde urmează a 
fi amplasate restul rachetelor de 
croazieră — în total 160 — care, po
trivit planurilor N.A.T.O., au fost 
„repartizate" Marii Britanii. Totoda
tă, C.N.D. își propune să-și intensi
fice acțiunile împotriva planurilor 
guvernamentale de a dota subma
rinele britanice cu rachete „Trident" 
prevăzute cu mai multe focoase nu
cleare, ceea ce va spori de cinci 
pînă la opt ori numărul încărcătu
rilor nucleare aflate în arsenalele 
Angliei.

Alte vești recente vin să între
gească tabloul activităților multiple 
ale mișcărilor britanice pentru pace. 
Astfel, tradiționalele marșuri de pri
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Personalitate proeminentă a vieții politice italiene, 
a mișcării comuniste și muncitorești internaționale

Cu sentimente de profundă mîh- 
nire și durere, comuniștii, oamenii 
muncii din țara noastră au aflat 
despre încetarea din viață a tovară
șului Enrico Berlingueș, secretarul- 
general al Partidului Comunist Ita
lian, personalitate proeminentă a 
mișcării muncitorești și a vieții 
politice italiene, a mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

Simțămintele împărtășite de în
tregul nostru popor și-au găsit o 
nemijlocită reflectare în telegrama 
de condoleanțe! adresată de secreta
rul general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Italian. „în rîndul comuniștilor 
români, se arată in telegramă, 
secretarul general al Partidului Co
munist Italian s-a bucurat de o 
înaltă stimă și prețuire pentru pro
digioasa lui activitate desfășurată iu 

t rândurile partidului comunist, ale 
mișcării populare antifasciste și de
mocratice din Italia, consacrată în
făptuirii aspirațiilor de libertate, 
progres și o viață mai bună a celor 
ce muncesc".

încetarea din viață a tovarășului 
Enrfiio Berlinguer constituie o grea 
pierdere pentru comuniștii italieni, 
pentru poporul italian, pentru for
țele progresiste, revoluționare de pre
tutindeni. ' Viața și activitatea to
varășului Berlinguer s-au împletit 
organic cu istoria clasei muncitoare, 
a partidului comuniștilor italieni. 
Continuînd opera, profund înnoitoa
re, a lui Antonio Gramsci, Palmiro 
Togliatti și Luigi Longo, tovarășul 
Enrico Berlinguer s-a format ca 
militant revoluționar la școala tra
dițiilor Partidului Comunist Italian, 
partid care a militat și militează cu 
consecventă pentru apărarea intere
selor fundamentale ale maselor mun
citoare, care a organizat lupta neîn
fricată împotriva fascismului, pentru 
eliberarea Italiei, pentru realizarea 
aspirațiilor de libertate, independen
ță și progres social ale poporului.

De-a lungul anilor. Enrico Ber- 
linguer a deținut funcții de răspun
dere in conducerea P.C.I., în 1972 
fiind ales secretar general al parti
dului ; prin calitățile sale de militant 
revoluționar, prin abnegația și dă
ruirea în slujirea cauzei partidului, 
el și-a cîștigat stima și prețuirea 
tuturor comuniștilor, a tuturor forțe
lor progresiste din țară, respectul în
tregului popor italian. în toți acești 
ani. Partidul Comunist Italian a fost 
inițiatorul și organizatorul unor mari 
acțiuni pentru realizarea de trans
formări înnoitoare, structurale' în 
viața politică și social-economică. 
afirmîndu-se ca o puternică forță 
politică națională. în această luptă, 
tovarășul Enrico Berlinguer și-a 
adus o contribuție însemnată Ia în
tărirea forței și unității partidului, 
la creșterea influenței șl presilgiu- 

f Iul său î’râ rîndul maselor.
în întreaga această activitate. P.C.I., 

conducerea sa s-au călăuzit după 
cerința obiectivă de a ține seama 
îndeaproape de particularitățile con
crete istorice, naționale și sociale 
ale Italiei. Pe baza unei analize 
aprofundate a realităților italiene, a 
aplicării creatoare a principiilor teo
retice. Partidul Comunist Italian a 
acționat pentru găsirea unor răs
punsuri originale, cît mai adecvate, 
la problemele complexe ale dezvol
tării societății italiene, elaborîndu-și 
strategia și tactica revoluționară, 
căile proprii de înfăptuire a obiec
tivelor revoluționare ale înaintării 
spre socialism. în acest spirit, a fost 
inițiată și promovată o politică de 
ample dialoguri și alianțe, de con

măvară ale păcii au reunit anul a- 
cesta peste 100 000 oameni. O tabără 
similară cu cea de la Greenham 
Common a fost organizată la Fal- 
sane, în Scoția, unde se află o bază 
navală ce adăpostește submarinele 
britanice prevăzute cu rachete nu
cleare. întrunite la Torquay, parti
cipantele la cea de-a 54-a Conferință 
a femeilor membre ale Congresului 
Sindicatelor Britanice (T.U.C.) au ce
rut Consiliului General al T.U.C. să 
acorde sprijin nelimitat militantelor 
de la Greenham Common. Partidul 
laburist a depus in Camera Comune
lor o moțiune care cere oprirea am
plasării rachetelor și retragerea ce
lor deja existente ; chiar dacă mo
țiunea a fost respinsă, datorită 
faptului că partidul conservator de 
guvernămînt deține majoritatea, ini
țiativa laburistă a dat naștere unor 
dezbateri aprinse.

Opinia publică are drep
tul de a fi informată. Pe acest 
fundal, presa britanică s-a ocupat pe 
larg de așa-numitul caz Tisdall. 
Este vorba de condamnarea la șase 
luni închisoare a unei funcționare de 
la Foreign Office, Sarah Tisdall, 
pentru vina de a fi transmis zia
rului „Guardian" copia unui memo
randum în care se anunța sosirea 
primelor rachete de croazieră la 
baza de la Greenham Common. Sen
tința de condamnare a dat naștere 
unei vii controverse, deputatul labu
rist Robin Cook arătind, intr-un ar
ticol publicat in „Times", că în nici 
un caz dezvăluirea conținutului me
morandului nu poate fi considerată 
ca o lezare adusă securității statului, 
ci, dimpotrivă, ca o expresie a’ drep
tului opiniei publice de a fi infor
mată asupra unei probleme care, 
prin implicațiile ei atît de grave, 
o privesc în mod nemijlocit.

...,,ln fiecare noapte, la Greenham 
Common, două sau trei femei ve
ghează, sub lumina reflectoarelor in
stalate de-a lungul pistelor îruprej- 
muite cu sirmă ghimpată, gata să 
dea alarma în cazul unui nou exer
cițiu de amplasare a noilor rachete" : 
cuvintele cu care agenția Reuter își 
încheia, recent, o relatare de la fața 
locului se constituie fără îndoială 
într-un elocvent moto al spiritului 
de mobilizare și vigilență, care, în 
fața primejdiei atomice, se mani
festă cu putere crescîndă în rîndul 
unor pături și categorii sociale tot 
mai largi — din Marea Britanie, ca 
și din atîtea alte țări ale lumii.

R. CĂPLESCU 

lucrare cu celelalte partide ale cla
sei muncitoare, bazată pe înțele
gerea și convergenta cu toate forțele 
democratice și progresiste ale țării, 
P.C.I. acționînd cu fermitate pentru 
consolidarea unității de acțiune a 
oamenilor muncii, a tuturor forțelor 
progresiste italiene. Toate acestea au 
făcut ca P. C. Italian să se afirme ca 
o forță politică fundamentală în via
ța politică a Italiei.

în același timp, P.C.I., în fruntea 
căruia timp de peste un deceniu s-a 
aflat tovarășul Enrico Berlinguer, 
și-a dobindit un binemeritat pres
tigiu pentru activitatea desfă
șurată pe plan internațional, in 
scopul întăririi unității și soli
darității dintre partidele . comu
niste și muncitorești. Partidul Co
munist Italian și-a cîștigat aprecieri 
în mișcarea comunistă și ’ muncito
rească internațională prin poziția sa 
fermă, consecventă pentru promo
varea unor relații de tip nou. bazate 
pe deplina egalitate, pe dreptul fie
cărui partid de a-și stabili în mod 
autonom, de sine stătător linia poli
tică. strategia și tactica, , politica 
internă și internațională, ca temelie 
sigură pentru o unitate nouă și 
trainică, pentru, dezvoltarea unei 
largi solidarități a tuturor ’ forțelor 
progresului social. în condițiile creș
terii mișcării comuniste, sublinia 
Enrico Berlinguer, .această unitate 
se pune, în termeni noi ; ea trebuie 
să se bazeze pe recunoașterea di
versității căilor și formelor de luptă 
și de construire a socialismului, pe 
autonomia și răspunderea fiecărui 
partid, pe suveranitatea și indepen
dența fiecărui stat socialist.

în rîndul opiniei publice mon
diale se bucură de o deosebită 
apreciere pozițiile P. C. Italian, ale 
conducerii sale în. frunte cu Enrico 
Berlinguer, în lupta pentru apărarea 
păcii. în Europa și în întreaga lume, 
pentru înlăturarea primejdiei nu
cleare, pentru securitate, destindere 
și înțelegere între popoare. Sînt cu
noscute inițiativele P.C.I., ale secre
tarului său general pentru orga
nizarea unor acțiuni la scară na
țională împotriva amplasării noilor 
rachete nucleare în Italia și în 
Europa, demersurile de amplu ecou 
internațional în favoarea dezarmă
rii. in primul rînd a dezarmării 
nucleare.

Comuniștii. întregul nostru popor, 
împărtășesc pe deplin durerea co
muniștilor. a oamenilor muncii din 
Italia pentru greaua pierdere sufe
rită prin dispariția tovarășului Ber
linguer. pe care l-au cunoscut ca pe 
un bun prieten al tării noastre, al 
poporului român. Așa cum este 
binecunoscut, între Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Italian. s-au .statornicit raporturi 
trainice, de prietenie si conlucrare, 
care se dezvoltă în interesul re
ciproc. al cauzei apropierii și în
țelegerii dintre popoarele român și 
italian, al socialismului și păcii în 
lume.

Delegația P.C.R. la funeraliile tovarășului 
Enrico Berlinguer a sosit la Roma

ROMA 12 (Agerpres). — Marți sea
ra a sosit in capitala Italiei delegația 
Partidului Comunist Român care va 
participa la funeraliile tovarășului 
Enrico Berlinguer. secretar general al 
Partidului Comunist Italian.
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IN PARLAMENTUL OLANDEZ au început, marți, dezbaterile asupra 
hotărârii guvernului Ruud Lubbers de a amina, pînă în 1988, amplasarea 
eventuală a celor 48 de rachete „Cruise" pe teritoriul țării, precum și de 
a adopta o decizie finală în acest sens - cel mai devreme în noiem
brie 1985. în scrisoarea adresată, la 1 iunie, parlamentului, guvernul 
Lubbers arăta că hotărirea de a lăsa deschisă problema amplasării ra
chetelor „Cruise" în Olanda este determinată de preocuparea de a stimula 
procesul negocierilor asupra dezarmării.

I CONVOCAREA CONGRESULUI 
I NAȚIONAL AL P.C. DIN BO

LIVIA. Intr-o declarație dată pu- 
I blieității la La Paz. Comisia Poli- 
| tică a Partidului Comunist din Bo

livia a anunțat că. în perioada 
■ 8—11 septembrie va avea loc cel 

de-al V-lea Congres național al 
> partidului — transmite agenția 
II.P.S. Cu acest prilej vor fi dez

bătute raportul C.C. al P.C.B., te
zele programatice și proiectul de 
modificări la statutul partidului, 

t Totodată, se va proceda la ale
gerea noilor organe de conducere 

1 ale partidului.
CONVORBIRI CHINO-NORVE- 

| GIENE. în cadrul convorbirilor o- 
ficiale care au avut loc. la Oslo, 

1 între primul ministru al Norvegiei, 
Kaare Willoch, și Zhao Ziyang, 
premierul Consiliului ele Stat al 

I R.P. Chineze, s-a exprimat satis
facția reciprocă față de coope- 

I rarea existentă între cele două 
țări în domeniile economic, poli- 

Itic. cultural, științific și tehnolo
gic. Părțile — relevă agenția Chi
na Nouă — și-au manifestat în- 

I crederea în dezvoltarea in conti
nuare a cooperării bilaterale și în 
alte sectoare de activitate. Au fost 

I examinate, de asemenea, aspecte 
ale actualității politice internațio
nale, constatindu-se, potrivit agen
ției. identitatea sau similitudinea 

I punctelor de vedere ale celor 
două părți.

CONTINUA greva MINERI- 
I LOR BRITANICI. De patru luni 
I continuă în Marea Britanie greva 

celor peste 100 000 mineri, care au 
I încetat lucrul în semn de protest 

fată de proiectele de închidere a 
20 de exploatări carbonifere, ceeace ar- determina concedierea a 
20 000 salariați. Pentru a-și expri
ma solidaritatea cu minerii, și alte

L categorii de muncitori britanici 
și-au întrerupt activitatea.

Un rol esențial în această direcția 
au avut întâlnirile și convorbirile! 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Enrico Berlinguer, care 
s-au dovedit un factor de seamă al 
promovării neabătute a colaborării 
rodnice' dintre partidele noastre, 
dintre România și Italia, al întăririi 
solidarității mișcării comuniste și’ 
muncitorești internaționale. Ultima 
dintre aceste întîlniri a avut loc la 
București, în decembrie anul trecut ; 
desfășurîndu-se într-o atmosferă 
caldă, de sinceră prietenie. întîlnirea 
a relevat o largă convergentă de 
păreri asupra unor importante pro
bleme ale apărării păcii, în general 
ale vieții internaționale, ilustrând, 
așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „relațiile bune dintre 
partidele noastre, earc acționează — 
în împrejurări și in condiții diferite 
— în aceeași direcție, atit în ce pri
vește dezvoltarea relațiilor dintre 
popoarele noastre, a colaborării din
tre România și Italia, cit și în so
luționarea problemelor complexe 
ale vieții internaționale, în interesul 
fiecărei națiuni, pentru o politică 
de pace, de independentă a fiecărui 
popor, de largă conlucrare între 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială". La rîndul său. to
varășul Enrico Berlinguer sublinia 
că „atmosfera convorbirilor a fost 
pătrunsă de spiritul prieteniei, co
laborării și respectului reciproc, al 
autonomiei, ce caracterizează rela
țiile dintre partidele noastre", evi
dențiind înalta considerație pentru 
activitatea prestigioasă a președinte
lui României consacrată păcii și des
tinderii în Europa și în lume : „Ani 
urmărit cu mare atenție, și apre
ciem, inițiativele luate de dumnea
voastră. personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de guvernul dumneavoas
tră și de Partidul Comunist Român 
și pozițiile adoptate recent, menite 
să oprească o nouă spirală a cursei 
înarmărilor nucleare, îndeosebi în 
Europa, și să înfăptuiască măsuri e- 
fective pentru reducerea acestora".

Comuniștii români sint. în aceste 
momente grele, alături de Partidul 
Comunist Italian, de forțele de
mocratice și .progresiste italiene, ma- 
nifestîndu-și deplina solidaritate și. 
totodată, încrederea că. în spiritul 
hotărîrilor ultimului congres al 
P.C.I., comuniștii italieni vor con
solida unitatea rândurilor lor, în in
teresul înfăptuirii aspirațiilor de 
progres, democrație și socialism ale 
oamenilor muncii, de promovare a 
unei politici de independentă, secu
ritate, colaborare și pace.

Omagiul înalt pe care comuniștii 
români, poporul nostru îl aduc to
varășului Berlinguer își găsește ex
presie în hotărirea fermă de a ac
ționa pentru întărirea continuă a le
găturilor de. prietenie și colaborare 
dintre P.C.R. și P.C.I.. dintre cele 
două popoare, corespunzător idealu
rilor nobile ale comunismului, im
perativelor păcii și progresului £u 
întreaga lume.

Delegația este condusă de tovarășul 
Manea Mănescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. Din delegație face parte tova
rășul Constantin Radu, secretar al 
C.C. al P.C.R.

SERIAL CINEMATOGRAFIC CU I 
CARACTER ANTIRĂZBOINIC ȘI j 
ANTIFASCIST. In cadrul unui se
rial cinematografic cu caracter i 
antirăzboinic și antifascist, televi
ziunea elvețiană a prezentat filmul 1 
artistic românesc „Actorul și șăl- , 
baticii". Filmul românesc a fost I 
prezentat alături de cunoscute crea- I 
ții cinematografice din Anglia, 
S.U.A., Japonia și din alte țări. |

ORGANIZAȚIA POPORULUI I 
DIN AFRICA DE SUD-VEST 
(Ș.W.A.P.O.) condamnă arestarea I 
a.37 de pâtrioți namibieni de către î 
autoritățile de ocupație sud-afri- 
cane, in apropiere de Windhoek t
— a declarat reprezentantul I, 
SiW.A.P.O. la Lusaka. Printre cei . < 
arestați — relevă agenția M.A.P.
— se află Daniel Tjongarero, vice- I 
președinte al Ș.W.A.P.O., și N. Bes- j 
singer, secretar pentru probleme 
externe al organizației. O parte I 
dintre cei arestați — relevă agen- I 
ția M.A.P. — au făcut parte din ’ 
delegația Ș.W.A.P.O. la convorbi- . 
rile cu R.S.A., de la Lusaka, în I 
problema independenței Nami- I 
biei.

„EXODUL DE INTELIGENȚA", j
Tn cuvîntarea rostită în cadrul I 
Consiliului Programului de Dezvol
tare al Națiunilor Unite (P.N.U.D.) I
— ale cărui lucrări se desfășoară I 
la Geneva — primul ministru ja- 
maican, Edward Seaga, a evidențiat i 
dificultățile pe care le întimpină | 
țările în curs de dezvoltare ca ur- I 
mare a racolării specialiștilor lor 
de către statele occcidentale indus- I 
trializate. El a citat statistici ofi- | 
ciale ale O.N.U., din care rezultă 
că sumele economisite de S.U.A. | 
în anii 1971—1972 prin utilizarea I 
cadrelor calificate din țările în • 
curs de dezvoltare au totalizat 1.8 . 
miliarde de dolari. Pierderile su- j 
ferite de țările în curs de dezvol- ] 
tare depășesc valoarea programe
lor oficiale de asistență economică i 
acordate de statele industrializate. I
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