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GinJirea si activitatea tovarășului Nicolae Ceausescu
__________>_____________________________ *___________________________ >_____

— strălucite contribuții la îmbogățirea concepției 

revoluționare a clasei muncitoare

Proprietatea socialistă - la temelia 
marilor victorii ale edificării socialiste

■ • .... I

37 de ani de la naționalizarea mijloacelor de producție

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICDLAE CEAUSESCU 
IN IUUEIEEE BACAU, NEAMȚ SI SUCEAVA

Un nou și rodnic dialog cu specialiști și oameni ai muncii la obiective 
de mare însemnătate economică, pentru dezvoltarea tuturor județelor, pentru 

progresul continuu, economic și social al țării

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar qe- 
neral al Partidului Comu
nist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, a etectuat, luni, 
o vizită de lucru în ju
dețele Bacău, Neamț șl 
Suceava.

Noul dialog al conducătorului 
partidului și statului cu făuritorii de 
bunuri materiale s-a desfășurat în 
atmosfera de puternică angajare pa
triotică a tuturor oamenilor muncii 
din întreaga țară, în vederea înfăp
tuirii exemplare a planului pe acest 
an și pe întregul cincinal, a hotărîri- 
lor istorice ale Congresului ar XIII- 
lea al partidului, de a cinsti cu re
alizări de seamă împlinirea a două 
decenii de cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu conduce destinele națiunii 
noastre socialiste. Vizita s-a consti
tuit într-o nouă și elocventă dovadă 
a stilului de muncă dinamic, profund 
revoluționar promovat cu consecven
ță de secretarul general al partidu
lui, punînd în evidență importanța 
acordată dialogului permanent cu co
lectivele de oameni ai muncii din 
toate județele țării, în vederea sta
bilirii căilor și mijloacelor necesare 

’ realizării obiectivelor dezvoltării eco- 
nomico-sociale a patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a so
sit, în cursul dimineții, la Bacău. Pe 
aeroport se aflau un mare număr de 
locuitori ai municipiului, care au 
aplaudat cu căldură, au ovaționat în
delung pentru partid, pentru secre
tarul său general.

Secretarul general al partidului .a 
fost salutat de către' tovarășul Ion 
Bogdan Băluță, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid Bacău, 
care, dînd glas profundei satisfacții 
pe care o trăiesc comuniștii, toți oa
menii muncii băcăuani, a urat con
ducătorului partidului și statului un 
călduros bun venit. O gardă formată 

, din o companie de elevi de la școala 
de ofițeri, luptători ai gărzilor patrio
tice și membri ai formațiilor de pre
gătire a tineretului pentru apărarea 
patriei a prezentat onorul. A fost in
tonat Imnul de' Stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răs
puns cu prietenie aclamațiilor celor 
prezenți, din rîndul cărora s-au des
prins numeroși oameni ai muncii 
care au oferit cu multă căldură 
buchete de flori.

în această atmosferă sărbătorească 
elicopterul prezidențial a decolat, 
îndreptîndu-se spre Piatra Neamț.

Numeroși oameni ai muncii din 
reședința județului Neamț și din 
localitățile învecinate l-au întîmpinat 
pe conducătorul partidului și statului 
cu aplauze puternice, au ovaționat 
îndelung pentru partid și secretarul 
său general, căruia au ținut să-i 
exprime, și cu acest prilej, sentimen
tele lor de aleasă dragoste și pre
țuire. în numele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor județului, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu i-a. fost adre
sat un călduros bun venit de către 
tovarășa Maria Gheorghe, prim-secre
tar al comitetului județean de partid.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România. O 
gardă alcătuită din militari ai for
țelor armate, membri ai gărzi
lor patriotice și ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei a prezentat onorul.

Vizita a avut ca principal obiectiv 
stabilirea amplasamentului centra- 
lei nuclearo-electrice „Mol
do va11 obiectiv economic de im
portanță majoră, noua centrală elec
trică va' fi prevăzută cu trei blocuri 
generatoare avînd o putere instalată 
de 1 000 MW fiecare și urmează să 
furnizeze sistemului energetic națio
nal circa 20 miliarde kWh anual.

în cadrul acestei analize, la care 
au participat tovarășii Emil Bobu, 
Silviu Curticeanu și loan Avram, 
viceprim-ministru al guvernului, au 
fost examinate principalele probleme 
legate de amplasarea și construirea 
noii centrale. Infățișînd stadiul cer
cetărilor efectuate pînă în prezent, 
tovarășii Cornel Mihulecea, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Energie Nucleară, și Nicolae Mănes- 
cu, prim-adjuncț al ministrului ener
giei electrice, au prezentat mai 
multe variante de amplasare rezultate. 
Se evidențiază că o atenție deose- 

, vîtă s-a acordat analizării straturi
lor geologice, calității solului, criterii 
de maximă însemnătate pentru asi
gurarea unei bune rezistențe a viitoa
rei construcții paralel cu studiile de 
seismologie, hidrologie, meteorologie 
și. din alte domenii, care oferă date 
importante pentru stabilirea amplasă
rii șantierului.

Deplasîndu-se în locurile indicate 
de specialiști ca fiind propice pen
tru construirea centralei nuclearo- 
electrice, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a ' analizat detaliat fiecare variantă 
propusă și a insistat asupra necesi
tății ca obiectivul prevăzut să nu 
ocupe o suprafață prea mare, care 
să afecteze terenul agricol. Secreta
rul general al partidului a cerut să 
se execute în continuare cercetări 
de stabilire a perimetrului potri
vit pentru șantier, care să se afle pe 
terenuri neproductive. S-a indicat ca 
viitorul obiectiv să fie amplasat în 
apropierea locurilor de extracție a 
nisipului și a agregatelor pentru 
construcții, să dispună de o orga
nizare de șantier exemplară, cu cale 
ferată și drumuri de acces corespun

In mijlocul minerilor de la Exploatarea minieră Călimani, din județul Suceava

zătoare. S-a subliniat că amplasamen
tul centralei electrice trebuie astfel 
ales incit să satisfacă toate cerințele 
de ordin tehnic și economic, urmă- 
rindu-se adoptarea de soluții cit mai 
simple, cit mai ieftine. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut organelor 
locale de partid și de stat și specia
liștilor să aibă în vedere sistemati- - 
zarea întregii zone din împrejurimile 
centralei.

Pe parcursul vizitării locurilor pro
ptise pentru amplasarea marelui 
obiectiv energetic, conducătorul 
partidului și statului s-a oprit în 
serele întreprinderii pentru produ
cerea legumelor, pe terenuri, cultiva
te cu cartofi, în lanuri cu orz și 
grîu. Au fost examinate . cuatenție 
stadiul de vegetație al culturilor, 
densitatea plantelor, au fost discutate 
probleme privind desfășurarea lucră
rilor agricole. ...

.S-a.apreciat că poate fi extinsă cu 
bune rezultate cultivarea verzei, co
nopidei și altor legume cu mare ' 
valoare nutritivă și s-a cerut să fie 
luate măsuri pentru folosirea cit 
mai bună a potențialului productiv 
al pămintului, pentru asigurarea 
densității optime a plantelor, pentru 
folosirea soiurilor și hibrizilor potri
viți tipurilor de sol din această parte 
a țării, în vederea obținerii de pro
ducții agricple cit mai ridicate.

La ' încheierea vizitei, . oamenii 
muncii din județul Neamț au făcut, 
din nou, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu aceeași emoționantă ma
nifestare a sentimentelor de profun
dă recunoștință pentru grija perma
nentă acordată dezvoltării continue (Continuare in pag. a V-a)

Moment din timpul dialogului de lucru de la întreprinderea de avioane Bacău

a localităților din această parte a 
țării. Numeroși locuitori prezenți la 
plecare au ovaționat cu căldură, au 
aclamat din nou „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.

Adresîndu-se celor de față, con
ducătorul partidului și statului i-a 
felicitat pentru activitatea desfășu
rată pînă acum, pentru rezultatele 
obținute și le-a urat să ’ dobîndeas- 
că noi și importante succese în toa
te domeniile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vi
zitat în. continuare, în județul Su
ceava, un obiectiv de mare însem
nătate pentru economia națională : 
Exploatarea minieră Căli
mani.

Elicopterul prezidențial a aterizat 
pe o platformă situată la cota 
1 600 m. Sute de mineri care lucrea
ză la această exploatare, precum și 
un mare număr de oameni ai mun
cii din cadrul Combinatului minier 
Suceava, ca și țăranii din împreju
rimi au venit să-1 întîmpine cu cele 
mai vibrante sentimente pe secreta
rul general: al partidului, au scandat 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!“, „Ceaușescu 
și minerii !“.

' în numele sucevenilor, tovarășul 
Traian Gîrba, prim-secretar al Co
mitetului județean Suceava al P.C.R., 
a urat secretarului;'general al parti
dului un călduros bun venit. O gar
dă alcătuită din militari ai forțelor 
armate, membri ai gărzilor patrio
tice și ai formațiunilor de pregătire 

a tineretului pentru apărarea patriei 
a prezentat onorul.

în fata unor machete si grafice, 
instalate pe o platformă de pe care 
se putea cuprinde cu privirea în
treaga carieră de la Negoiul Româ
nesc. secretarul general al partidu
lui a examinat mersul lucrărilor de 
excavații. activitatea de extracție 
propriu-zisă. precum si obiectivele 
viitoare ale constructorilor. La a- 
ceastă analiză au participat tova
rășii Gheorghe Petrescu, viceprim- 
ministru al guvernului. Marin Ște- 
fahache. ministrul minelor. Gheorghe 
Dinu, ministrul industriei chimice, 
loan Folea,. ministrul geologiei, alte 
cadre de conducere si specialist! din 
aceste domenii.

Cu' acest prilej s-a ' arătat că în 
mare parte au fost realizate sarci
nile de descopertare si că. în pre
zent. se acționează pentru intrarea 
în zăcămințul cu orientarea spre 
muntele. Pietricelul, unde se găsesc 
cele mai importante resurse de sulf.

începută în 1970. investiția din 
Munții - Călimanului traduce în .via
tă una din hotărîrile Congresului al 
IX-lea ,al partidului, de exploatare 
a principalului zăcămint de sulf din 
tara noastră. în scopul satisfacerii 
nevoilor economiei românești si re
ducerii impprtului. Lucrările de pu
nere în valoare a zăcămintelor a- 
flate, în special, în munții Negoiul 
Românesc si Pietricelul au pus pro
bleme deosebit de dificile, pentru a 
se aiunge la straturile de minereu

Edificarea societății socialiste pe 
pămîntul României a determinat 
prefaceri fără precedent în domeniul 
forțelor de producție și relațiilor de 
producție, în întregul mod de viață, 
de gîndire și simțire al poporului 
nostru. Factorul care a declanșat și a 
amplificat aceste prefaceri radicale 
I-a constituit și îl constituie, fără în
doială, proprietatea socialistă asupra 
mijloacelor de producție, a cărei te
melie a fost pusă în urmă cu 37 de 
ani prin actul naționalizării mijloace
lor de producție de la 11 iunie 1948, 
act înfăptuit în virtutea puterii poli
tice depline cucerite de către clasa 
muncitoare, în alianță cu țărănimea 
muncitoare. La 11 iunie 1948 a 
început o etapă nouă în istoria rela
țiilor de producție din România, care 
a deschis largi perspective progresu
lui economic și social al țării, po
porul devenind stăpîn cu adevărat pe 
avuțiile patriei.

Naționalizarea socialistă a princi
palelor mijloace de producție, înfăp
tuită sub conducerea directă a parti
dului, a însemnat punctul de pornire 
în statornicirea proprietății socialiste 
și, pe această bază, dobîndirea de 
către oamenii muncii a unei noi ca
lități, aceea de proprietari socialiști 
uniți, producători și beneficiari ai 
avuției naționale.

în perspectiva celor treizeci și 
șapte de ani care au trecut de la na
ționalizare s-au petrecut transformări 
fundamentale în economia noastră 
națională, care au schimbat profund 
configurația întregii țări, viața oame
nilor. Proprietatea socialistă a de
venit baza economică a societății ro
mânești, temelia independenței și su
veranității naționale, a unității și

LA INVITAJiA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
astăzi sosește în țara noastră, intr-o vizită de stat,

președintele Republicii Turcia, Kenan Evren 
BUN VENIT PE PĂMlNTUL ROMÂNIEI!

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, astăzi sosește in țara noastră, intr-o 
vizită de stat, președintele Republicii Turcia, Kenan Evren.

Kenan Evren s-a născut în 1918, 
la Manisa, în vestul Turciei. Și-a 
început cariera militară în 1936 ca 
elev al Academiei de război, pe care 
a absolvit-o în 1938, cînd a devenit 
ofițer de artilerie.

în 1949 lucrează ca ofițer de stat 
major, iar începînd din anul urmă
tor ocupă succesiv diferite funcții 
militare, între care pe cea de șef al 
statului major al comandamentului 
armatei terestre.

Este promovat în 1970 Ia rangul 
de general-locotenent, încredințîndu- 
i-se comanda unui corp de armată. 
Patru ani mai tîrziu devine general 
de armată, iar în 1978 asigură func
ția de șef al statului major general 
al Turciei.

în septembrie 1980, generalul Ke
nan Evren a devenit șef al statului.

Prin rezultatele referendumului 
constituțional de la 7 noiembrie 1982, 
generalul Kenan Evren a fost 
desemnat președinte al Republicii 
Turcia pentru o perioadă de șapte 
ani. Aprobarea noii constituții în 
cadrul referendumului a reprezentat, 
în același timp, lansarea procesului 
de evoluție a țării spre o viață 
politică normală, spre o guvernare 
civilă, spre sporirea bazei materiale 
â țării pentru ridicarea nivelului de 
trai al populației.

între Republica Socialistă România 
și Republica Turcia s-au statornicit 
relații de prietenie și colaborare pe 
multiple planuri, întemeiate pe res
pectarea principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. O 
importanță deosebită în dezvol
tarea acestor raporturi, în amplifi
carea și adîncirea relațiilor politice, 
economice, tehnico-științifice și 
culturale au avut întîlnirile româno- 
turce la cel mai înalt nivel, docu
mentele încheiate cu aceste prilejuri, 

coeziunii social-politice a întregului 
popor in jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Instaurarea și dezvoltarea 
proprietății socialiste au deschis un 
larg spațiu de acțiune legilor econo
mice obiective specifice socialismu
lui, creîndu-se 'premisele pentru tre
cerea la conducerea planificată a 
economiei națioinale, la dezvoltarea 
forțelor de producție armonios struc
turate în profil de ramură și terito

cum sînt Declarația comună 
și Protocolul de cooperare 
economică dintre România și 
Turcia, semnate cu ocazia vi
zitei de stat efectuate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Tur
cia în perioada 20—23 mai 
1983.

Referindu-se la aceste do
cumente, la importanța și la 
rolul lor, președintele Nicolae 
Ceaușescu aprecia că ele 
„deschid perspective largi co
laborării dintre țările noas
tre și avem convingerea că 
există largi posibilități pen
tru extinderea lor și mai pu
ternică în viitor. Aceste înțe
legeri demonstrează încă o 
dată faptul că popoarele cu 
orînduiri sociale diferite pot 
să conlucreze cu bune rezul
tate, pornind de la principiile 
deplinei egalități, ale res
pectului independenței și 
suveranității naționale, ne
amestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc".

Cu ocazia realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție 
de președinte al Republicii Socialiste 
România, transmițînd cele mai bune
urări de succes și fericire, președin
tele Kenan Evren declara : „Doresc 
să folosesc acest prilej pentru a-mi 
exprima convingerea că relațiile 
prietenești dintre cele două țări ale 
noastre se vor dezvolta în continuare, 
spre binele reciproc al națiunilor 
noastre, și speranța că apropiata mea 
vizită în frumoasa dumneavoastră 
țară va contribui la consolidarea 
cooperării noastre în toata do
meniile".

Noul dialog româno-turc la nivelul 
cel mai înalt, moment deosebit în 

rial, la lichidarea înapoierii econo
mice a țării.

Pe baza proprietății socialiste a 
fost posibilă înfăptuirea cu fermitate 
a industrializării socialiste a țării — 
factor primordial al dezvoltării forțe
lor de producție, al progresului ge
neral al națiunii noastre libere și 
independente. în expresia sa actuală, 
strategia de industrializare socialistă 
a țării noastre a fost elaborată după 
Congresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român din 1965, cu aportul 
hotărîtor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care a pus la baza aces
tui complex proces o concepție uni
tară. profund științifică, realistă și 
originală, de largă perspectivă isto
rică. Această concepție a fost cerută 
atît de necesitatea fundamentării 
dezvoltării eConomico-sociale a țării 
în noile condiții, după generalizarea 
relațiilor de producție socialiste in 
întreaga economie națională, cit și de 
faptul că vechea concepție de indus
trializare era în multe privințe de
pășită. Noua concepție s-a impus în 
contextul afirmării puternice a revo
luției tehnico-științifice contem
porane.

în concepția științifică, novatoare, 
de mare profunzime și vie cutezanță 
revoluționară și creatoare a secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, industrializarea 
a fost definită ca un proces de du
rată, complex și multilateral. O ase
menea concepție demonstrează cu 
putere că realizarea unei industrii 
moderne constituie coordonata fun
damentală a dezvoltării complexului 
economic național unitar și eficient, 
în care se îmbină armonios industria
(Continuare in pag. a IV-a)

dezvoltarea relațiilor bilaterale, con
stituie expresia voinței ambelor țări 
de a extinde, in avantajul reciproc, 
legăturile de prietenie, cooperare 
și bună vecinătate, de a intensifica 
contactele la diferite niveluri.

Nutrind convingerea că vizita pre
ședintelui Kenan Evren în țara 
noastră, convorbirile ce vor avea loc 
și înțelegerile la care se va ajunge 
vor contribui la consolidarea prie
teniei dintre România și Turcia, la 
asigurarea unui climat de încredere, 
colaborare și bună vecinătate în 
Balcani, la cauza destinderii, înțele
gerii și păcii în Europa, poporul 
nostru îl întîmpină pe înaltul oaspe
te turc cu tradiționala urare de 
„Bun venit pe pămîntul României !".
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N SPfflTR SAREINKOR SUBUNIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
Mai mult țiței prin punerea în funcțiune

la termenele stabilite a sondelor noi
V

! ANCHETA „SCINTEII" ÎN SCHELE DE FORAJ PETROLIER

■(
i

i
i

Realizarea unor producții sporite de țiței constituie, după cum a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R., una din condițiile esențiale pentru dezvoltarea bazei de 
materii prime a țării, pentru bunul mers al activității în diferite ramuri 
ale economiei naționale. In spiritul indicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului, pentru îndeplinirea exemplară a planului pe luna iunie 
și pe întregul an, pentru recuperarea în cel mai scurt timp a restan
țelor, se impune să se acționeze hotărît, prin măsuri tehnice și orga
nizatorice eficiente, în fiecare brigadă și schelă de producție petro
lieră și de foraj. In acest context, o atenție deosebită trebuie acordată 
punerii în funcțiune la termen a sondelor noi.

Tocmai de aceea, în ancheta noastră de azi, am solicitat unor 
cadre de conducere din unitățile de foraj să răspundă la următoarele 
întrebări :

mult decît atît. la trei din sondele 
începute, din care una de mare 
adîncime. s-a obținut un avans apre
ciabil. creîndu-se posibilități certe ca 

/ ele să Tie predate pentru probele de 
producție chiar in această lună. Tot 
ca urmare a repartizării judicioase 
a forțelor noastre tehnice s-a îmbu
nătățit aprovizionarea cu piese și 
materiale a fiecărui loc de muncă, 
specialiștii primind sarcina expresă 
de a urmări zilnic nivelul stocurilor 
pe brigăzi și de a lua măsuri pentru 
redistribuirea materialelor în funcție 
de necesități. Noul sistem de organi
zare a asistenței tehnice ne-a permis 
să menținem în stare de funcționare 
neîntreruptă un număr de 27 instala
ții de foraj, din cele 35 pe care

avem în dotare, restul aflîndu-se 
prin rotație în faza de demontaj- 
montaj-transport sau în reparații ca
pitale.

le

3 Avem cîteva probleme care re
clamă o urgentă rezolvare, 
încă de anul trecut, întreprin

derea de țevi din Roman trebuia să 
ne livreze 10 400 metri liniari bur
lane. Nu am primit însă' burlanele 
și. din această cauză, la trei din 
sondele de mare adîncime activitatea 
de foraj a fost practic întreruptă, 
iar peste cîteva zile lucrările vor fi 
oprite la încă o sondă, cea de la Ber- 
cioiu, deoarece același furnizor nu 
ne-a livrat 2 500 metri liniari de 
burlane.

IN INTERESUL ECONOMIEI, AL NOSTRU, AL TUTUROR

CIT MAI MOlIEMfilMlE
RECUPERATE
RECONDIȚIONATE
REFOLOSITE

IN JUDEȚUL PRAHOVA

Cit o pădure frumoasă,
/

de 100 hectare...

1. Care este situația indeplinirii planului la foraj'ul de ex
ploatare în cinci luni ?

2. Ce acțiuni se întreprind pentru realizarea integrală a 
planului pe luna iunie ?

3. Ce probleme urgente trebuie soluționate pentru îmbu
nătățirea activității din acest domeniu ?

Acțiuni operative pentru reducerea timpului neproductiv
> •

Ing. Gheorghe CIOBANU 
directorul Schelei de foraj MorenI

1

• Restanțe în colectarea hîrtiei și cartoanelor de peste 5 000 tone • De ce ma
terialele refolosibile continuă să ajungă în pubelele de gunoi ? • Colectarea trebuie 

să se desfășoare nu în „campanii", ci ca acțiune permanentă

Ing. 
directorul

Alexandru HERESCU
Schelei de foraj Bălăria

1 Activitatea noastră se desfă- 
' șoară în zona a trei schele de 

producție petrolieră : Videle, 
Poloni și Clejani, situate în două ju
dețe. Am ținut să fac această preci
zare pentru a sublinia că lucrăm pe 
o zonă foarte întinsă, care ridică 
probleme de deplasare a utilajelor, 
de aprovizionare. In ciuda acestor 
condiții speciale, printr-o bună or
ganizare. printr-o desăvîrsită ordine 
și disciplină, operațiile de demontare- 
transport-montare ale instalațiilor le 
efectuăm numai într-o zi si jumă
tate. în loc de cinci zile cum nrevăd 
barctnurile. Acesta este unul din 
marile noastre „secrete" de produc
ție; care ne permite să folosim cu 
maximă eficientă baza tehnică din 
dotare și timpul de producție. în 
primele două luni ale anului acu
mulasem o restantă la foraj de 
5 700 metri, din care am recuperat în 
martie 2100 metri si 
luna aprilie. în luna 
perat toate restantele 
în avans. Practic.
cinci luni ale anului am dat produc
ției 
fată

2 Intr-un fel. mai înainte am răs
puns și®i această întrebare.
Toate acțiunile întreprinse, toa

te măsurile pe care le-am luat, cu 
sprijinul și sub conducerea organi
zației de partid, au ca obiectiv rea
lizarea planului pe luna Iunie inaînte 
de termen. Mai bine de 90 la sută 
din sondele .pe care le forăm pentru 
cele trei schele de producție șînt 
pregătite pentru combustie internă. 
De aceea, acordăm o deosebită aten
ție calității lucrărilor de foraj. Ci
mentările termale reclamă o înaltă 
competentă profesională, tubarea co
loanelor de suprafață cere o mare 
perfecțiune, iar adîncimile de foraj 
trebuie respectate cu strictețe. Orga
nizarea si retribuirea muncii în 
acord, global au determinat întărirea 
ordinii și disciplinei, folosirea cu 
indici superiori a utilajelor si instala
țiilor din dotare.

petrolieră Viforîta. Tre- 
producțiel 18 sonde noi, 
multe au fost finalizate 
trimestrului, diminuind 

două schele.

Am încheiat primul trimestru cu 
o, nerealizare față de plan de 
6 000 metri, atît în zonele, de 

activitate ale Schelei de producție 
petrolieră Moreni. cît și ale Schelei 
de producție 
buia să dăm 
dar cele mai 
spre sfirșitul
Serios producția celor
Pe măsură ce timpul s-a îmbunătă
țit. rezultatele obținute au fost mal 
bune. Planul de foraj pe luna apri
lie a fost realizat in numai două 
săptămini, iar in a doua jumătate a 
lunii am recuperat o bună parte din 
restante. In felul acesta am predat 
producției două sonde restante din 
primul trimestru si alte două peste 
prevederi. O parte din restante au 
fost recuperate și în luna mai.

2 Rezultatele bune obținute în 
lunile aprilie și mai se datoresc 
măsurilor luate pentru func

ționarea cu indici superiori a in
stalațiilor. Dotind 35 la sută din 
instalațiile de forai cu motoare elec
trice. am realizat randamente mari 
la foraj și. totodată, am eliminat 
neajunsurile determinate de aprovi
zionarea neritmică cu carburanți. Ca 
urmare a măsurilor luate pentru or
ganizarea mai bună a operațiilor de 
demontaj-transport-montaj ale insta
lațiilor, timpul neproductiv s-a redus 
cu 25 la sută față de anul trecut.

3întîmpinăm încă greutăți din 
cauza intîrzierilor cu care sche
lele de producție ne pun la 

dispoziție locațiile de sondă. Se știe 
că aceste locații trebuie pregătite din 
timp și că fiecare zi de întîrziere a 
Începerii forajului poate fi foarte 
greu recuperată. Deci, pentru respec
tarea programului de punere In func
țiune a sondelor noi trebuie să fim 
ajutați în primul rînd chiar de pe
troliști.

Cîteva concluzii

2 300 metri în 
mai am recu- 
si lucrăm deja 

în primele

84 de sonde noi, eu 6 mai multe 
de prevederile planului.

3 La fel ca si anul trecut, ne con
fruntăm cu destule greutăți în 
aprovizionarea cu o serie de 

piese și materiale. Ne lipsesc burlane, 
ciment de sondă, uleiuri, lanțuri pen
tru transport, curele de transmisii. 
Iată de ce solicităm să fim mai mult 
sprijiniți de colectivele de oameni ai 
muncii din unitățile industriale fur
nizoare în asigurarea bazei materiale 
de care avem nevoie.

Prioritate executării forajului de exploatare
Ing. Gheorghe BREAZU debit apreciabil de țiței. Trebuie să 

spun4că^ș-a luc^aț-jmai bine în lunal’
țiilor de foraj fiind' net superior 
celorlalte luni, fapt care ne dă 
garanția că în lunile iunie și iulie, 
lucrînd cu multă ambiție și dăruire, 
vom recupera Integral nerealizările 
din lunile precedente.

ii
directorul Sphelei de foraj Rîmnicu ?~a ume inauni

V?" '"'‘■' ‘mai. ihdicele de utilizare a instala
și (.„it i>w. iigiirmiitn■Țs
IFată de sarcinile de plan ce 

ne-au' revenit în primele cinci 
luni ale anului, am rămas da

tori cu 12 605 metri neforati. din care 
aproape 12 300 metri în activitatea de 
cercetare. Cauzele restantelor sînt 
bine cunoscute și facem eforturi deo
sebite pentru a recupera nerealiză
rile din lunile ianuarie și februarie, 
în luna aprilie am realizat planul 
de foraj și am recuperat mai bine 
de 1 000 metri din restanțe. Anga
jamentul nostru a fost ca în lunile 
mai. iunie si iulie să recuperăm in
tegral toate restantele. în perioada 
celor cinci luni care au trecut din. 
acest ah am reușit să începem fo-' 
rajul la 49 de sonde, față de un plan 
de 55. terminînd activitatea de foraj 
la 47 de sonde, pe care le-am pre
dat unităților de producție, printre 
care și sonda 3 600 de la Schela de 
producție Drăgășani, care are un

zi

2 Pentru a recupera rămlnerile în 
urmă, incă din luna martie 
ne-am orientat activitatea spre 

realizarea forajului de exploatare, 
cu. precădere în straturile cunoscute. 
Aceasta în ideea de a contribui cît. 
mai rapid la creșterea producției de 
țiței. In schela noastră; la propu
nerea comitetului de partid. întregul 
personal de specialitate a fost repar
tizat pe brigăzi și schimburi centru 
a asigura o bună asistență tehnică 
si pentru a soluționa operativ orice 
problemă apărută- în activitatea son
dorilor. Măsura și-a dovedit eficiența 
nu numai prin realizarea planului 
pe lunile martie, aprilie si mai. ci si 
prin recuperarea unor restante. Mai

Din relatările interlocutorilor noștri rezultă că, în general, în ulti
mele luni activitatea de foraj s-a desfășurat în condiții mai bune, re- 
cuperîndu-se o parte din restanțele înregistrate în prima parte a anu
lui. Totuși, rezultatele obținute nu se situează incă pretutindeni la ni
velul cerințelor. Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra acțiuni
lor întreprinse și a măsurilor ce trebuie luate în continuare, în vederea 
impulsionării activității de foraj, am solicitat cîteva precizări inginerului 
Nichita Ghiță, director adjunct în Direcția de foraj și geologie din ca
drul Ministerului Petrolului :

— Unitățile noastre de foraj au lucrat, aș-putea spune, destul de bine 
tn lunile aprilie și mai. Totuși, dupg cele cinci luni care au trecut din 
acest ari, pe ansamblul ministerului se menține încă o restanță aprecia
bilă la lucrările de foraj. In scopul realizării în întregime a planului la 
foraj, am stabilit cîteva acțiuni ferme, cu sarcini și termene precise pe 
fiecare schelă. In primul rînd, s-a făcut o redistribuire a instalațiilor de 
foraj pentru a crea posibilități de intensificare a lucrărilor. De pildă, 
unităților din Trustul Moinești le-au fost date 4 instalații de mare adîn
cime, Trustului Boldești i s-au repartizat în plus 3 instalații de capacitate 
medie, iar la Mediaș, cu prioritate pentru forarea sondelor de gaz metan, 
s-au redistribuit încă.,4 jgjstalaji^ de. capacitate medie. ■ ■

® ' Tntîmpinam îffsâ’o»'rffeWfe W ^brități ::dbTfe:rmmbte de lipsa'Vhot ’pfe^sEJ
.. se.'jș.i 1»gregate,:ri.t^șițSHri^@r^V^®riăQarqj[:îlajâfîrșitul lunii mai erau 

oprite din foraj 24 3e sonde din lipsa burlanelor pe care trebuie să ni 
le furnizeze întreprinderile de țevi din Roman și „Republica" din Bucu
rești. Numai aceste două unități au o restanță de 4 992 tone burlane. 
Alte 77 sonde au fost oprite din foraj pentru că ne lipsesc prăjinile gre
le, sapele cu role, prăjinile de antrenare. Dacă specialiștii și cadrele 
de conducere de la Întreprinderea de mașini grele București și de la 
întreprinderea „1 Mai" Ploiești ar înțelege mai bine greutățile provo
cate de lipsa unor materiale, cred că s-ar putea face un efort pentru 
onorarea la termenele stabilite a contractelor încheiate. întreprinderea 
de mașini grele București, de pildă, dintr-un contract de 819 prăjini 
grele de foraj și de antrenare, a livrat în cele cinci luni din acest an nu
mai 107 bucăți.

Sînt numai cîteva din greutățile pe care le întîmpinăm, dar pe care 
le-am putea depăși cu ajutorul mai substanțial al muncitorilor și spe
cialiștilor din industria construcțiilor de mașini, din industriile metalurgică 
și chimică.

RECOLTAREA
Așa cum se arătă in ancheta precedentă, in care ne-am referit la 

măsurile pentru pregătirea spațiilor de depozitare, în zilele care au mai 
rămas pină la începerea secerișului sînt necesare eforturi deosebite din 
partea tuturor lucrătorilor din acest sector în vederea încheierii grabnice 
a reparării magaziilor și silozurilor. Potrivit informațiilor furnizate de orga
nele agricole din județele Timiș și Arad, la strîngerea recoltei vor parti
cipa în aceste județe un mare număr de combine din alte zone ale 
țării. Această măsură, care va duce la intensificarea ritmului de recol
tare, pune cu și mai mare acuitate problema creării condițiilor necesare 
preluării rapide în bazele de recepție a unor cantități suplimentare de 
produse și, concomitent cu aceasta, a funcționării corespunzătoare a mij
loacelor de transport.

Ce se întreprinde 
pentru scurtarea timpului 

de preluare

cazul județului Arad — o parte din 
recoltă va fi depozitată temporar 
pe platforme și livrată imediat be-

ginerul Nicolae Mihalache. direc
torul Direcției agricole a județului 
Arad, acesta ne-a spus că s-a stabi
lit ca, în vederea dării în exploa
tare a acelor magazii de depozitare 
unde stadiul lucrărilor permite, șă 
se concentreze forțe sporite și la 
montarea instalațiilor. La baza de 
recepție care preia producția con
tractată cu unitățile agricole din 
Consiliul agroindustrial Nădlac — 
Arad, unde, așa. cum s-a arătat In 
articolul anterior, construcția este 
Intîrziată, s-a stabilit ca, o dată cu 
eforturile ce se fac pentru finaliza
rea magaziei, să se monteze banda 
transportoare din interior.

de recepție unde livreazăLa baza
recolta unitățile agricole din consi
liile agroindustriale Variaș și Orți- 
șoara, județul Timiș, luarea 
lor la laborator, cintărirea 
cărcarea camioanelor durau 
die, anul trecut, pentru 
mijloc de transport, 30—40 
nute și uneori chiar mai mult, ceea 
ce diminua ritmul de recoltare, ți- 
nînd combinele încărcate minute in 
șir. Totalizate pe o formație de 10 
combine, staționările în așteptarea 
camioanelor echivalau într-0 zi — ni 
s-a spus — cu capacitatea de lucru 
a unei combine. „Am calculat că în 
13 ore de lucru pe zi putem să pre
luăm tot ce se recoltează în aceeași 
zi, potrivit graficelor — ne spune 
tovarășul Florian Oliver, șeful bazei. 
Pentru aceasta au fost necesare 
unele măsuri. Am acționat exact in 
locurile unde se produceau aglome
rări. La cele 6 puncte fixe de pre
luare mecanizată am adăugat alte 4 
puncte mobile. Vom avea și rezerve. 
La magazia nr. 3, a cărei construcție 
se încheie, montăm acum un buncăr 
nou cu o capacitate de 150 tone, 
unde se pot prelua 80 tone de grîu 
pe oră. Ne vor sosi în curînd încă 
5 benzi transportoare, am pregătit 
al doilea laborator, pentru orgie de 
vîrf, am montat cricuri hidraulice la 
toate gurile de descărcare". Contro- 
lînd cîteva din cele 37 de utilaje, 
reprezentantul departamentului, 
vărăsul Gheorghe Moldovan, a 
preciat pozitiv starea tehnică 
acestora.

în condițiile în care spațiile 
^depozitare sînt insuficiente —

probe- 
și des- 
in me- 
fiecare 

de mi-

to-
a-
a

de 
e

Anchetă^ realizată da 
Petre CR1STEA 
Ion STANC1U 
Gheorghe MANEA

Prahovenii cunosc — sau ar trebui 
să cunoască — foărte bine impor
tanța hîrtiei .și a . cartoanelor uzate. 
Pe teritoriul județului funcționează 
trei mari întreprinderi care valorifi
că • aceste materiale refolosibile : 
întreprinderea de hîrtie Bușteni, în
treprinderea de cartoane Scăeni. și 
întreprinderea de materiale izolatoa
re Berceni. Anual, ele reintroduc în 
circuitul productiv mai multe mii de 
tone de hîrtie și cartoane uzate, 
scutind economia națională de con
sumul unei importante cantități de 
celuloză și materiale lemnoase.

Și, totuși, mai sînt unele colective 
și unii cetățeni prahoveni care, .deși 
cunosc valoarea hîrtiei și cartoane
lor, nu le prețuiesc cum se cuvine 
— nici la locurile de muncă, nici 
acasă, în gospodărie'. Dovadă : în 
nici unul din anii de cînd s-a trecut 
la colectarea organizată a hîrtiei și 
cartoanelor, județul Prahova nu 
și-a îndeplinit sarcinile de plan. 
Numai în actualul cincinal s-a acu
mulat o restanță de peste 5 000 tone, 
minus care echivalează cu un con
sum suplimentar, de material lem
nos nou de peste 25 000 mc — adică 
producția unei păduri de peste 100 
hectare,, cu o vechime de peste 100 
de ani.

Desigur, o asemenea situație putea 
fi evitată dacă, în primul rînd, se 
punea un accent mai mare pe inten
sificarea colectării deșeurilor de 
hîrtie și cartoane din întreprinderi 
și instituții — acolo unde se folo
sesc în principal și în cantități im
portante materialele refolosibile. 
Foarte important este însă și apor
tul pe care ar fi trebuit să-l aducă 
gospodăriile populației. Din păcate, 
în județul Prahova hirtia și cartoa
nele din gospodăriile populației au 
fost colectate doar în proporție de 
50—G0 la sută față de nivelurile sta
bilite. De ce ? întrucît pe această 
temă „Scînteia" a mai publicat două 
articole in 1983 și 1984 („Scînteia"

Semnalam totodată că cetățenii 
care doresc să valorifice contra cost 
deșeurile.de hîrtie și carton întîmpi- 
nă mari greutăți, întrucît în .județ 
sînt prea puține puncte de colecta
re ; din această cauză, predarea ma
terialelor refolosibile devine greoaie 
și anevoioasă, unii cetățeni lăsîn- 
du-se păgubași și abandonînd bunele 
intenții inițiale. S-a schimbat ceva 
intre timp ? Nimic, sau aproape 
nimic. In peste 50 Ia sută din comu
ne continuă să nu funcționeze nici 
măcar un punct de colectare a ma
terialelor refolosibile, iar în locali
tățile urbane (cu excepția munici
piului Ploiești, unde funcționează 15 
tonete și 2 depozite, puține și ele 
pentru cei peste 200 000 de locuitori 
de aici) există doar cite 1—3 puncte 
de colectare pentru fiecare oraș. Cu 
totul insuficiente pentru orașe pre-

Despre colectarea 
hîrtiilor și cartoanelor 
uzate din gospodăriile 

populației

cum Cîmpina, Sinaia, Mizil, Văleni 
de Munte ș.a.

Deși se promiseseră diferite mă
suri din partea școlilor în acțiunea 
de colectare a hîrtiei de Ia popu
lație, bilanțul „la zi" indică un 
procent al realizărilor de numai 35 
Ia sută. în foarte puține săli de clasă 
(nici 20 la sută din ele) s-au montat 
saci de polietilenă pentru colectarea 
hîrtiilor. „Nici în privința muncii de 
propagandă, de educare și formare 
la copii a spiritului gospodăresc nu 
ne putem declara pe deplin mulțu
miți" — avea să ne declare tovarășa 

nr. 12 731 și nr. 12 925), de această Mana Arsene. din jartea consiliu- 
, dată p^am...propus să revenim, Jn- . județean, al organizației pionieri- 

■ tefesîiîdli-he de' modul cum au fost' lor- , y.
soluțioriâte ’ ațifecierile critice frifințU In legătură./țu activitatea de co-

l!i li tăresîriclu-he de modul cum au fost'
late atunci. Așadar...

Semnalam că la blocurile de lo
cuințe sînt aruncate la pubelele de 
gunoi foarte multe hîrtii și cartoa
ne, care iau drumul degradării în 
gropile de gunoi ale localităților. 
Motivul ? în holurile blocurilor nu 
sînt instalate — nu au fost instala
te 1 — conteinere speciale pentru 
colectarea materialelor refolosibile. 
Care este situația in momentul de 
față ? Peste 80 la sută din blocuri 
continuă să nu aibă montate aseme
nea conteinere. De la întreprinderea 
județeană de recuperare și valorifi
care a materialelor refolosibile 
(I.J.R.V.M.R.), care are obligația in
stalării conteinerelor, aflăm că „se 
vor monta în acest an încă 600 de 
conteinere". Or, într-un asemenea 
ritm se va putea asigura cite un 
conteiner la fiecare scară de bloc 
dc-abia la... începutul mileniului 
următor 1

gunoi ale orașului, erau pline cu tot 
felul de hîrtii ;

• nu s-a înțeles încă pretutindeni 
că pentru transportul materialelor 
refolosibile trebuie folosit — așa cum 
s-a indicat — orice mijloc de trans
port, fără a se aștepta mașini spe
ciale. Am întîlnit în numeroase-/uni
tăți comerciale (complexul „Bucoy", 
BIG-uI „Sud", cofetăria „Bujorul" 
ș.ă.) cantități însemnate de ambalaje 
de carton, în curs de degradare, 
așteptînd în aer liber — la discreția 
intemperiilor — să vină „mașinile 
speciale pentru colectarea deșeuri
lor" ; in timp ce pe la fiecare uni
tate comercială se perindă zilnic tot 
felul de camioane care aduc mărfuri 
și ambalaje ;
• nu s-a înțeles încă faptul că 

orice material refolosibil trebuie con
siderat materie primă și deci circu
lația sa să se desfășoare în flux con
tinuu, ca a tuturor materiilor prime, 
utilizindu-se pentru aceasta orice 
mijloc de transport disponibil, astfel 
Incit fiecare mașină să circule în 
sistemul plin-plin ;

• se face incă prea puțin pe linia 
popularizării activității de recupera
re a materialelor refolosibile, pentru 
cunoașterea de către cetățeni a 
punctelor de colectare. Un exemplu : 
deși s-a stabilit de mai mult timp 
ca toate oficiile de mesagerie 
P.T.T.R. să colecteze de la populație 
deșeuri de hîrtie, acest procedeu 
este puțin cunoscut de către praho
veni. Așa se explică de altfel de ce 
la unele oficii P.T.T.R. care deser
vesc zone întinse ale județului (pre
cum Oficiul P.T.T.R. nr. 6 din Plo
iești) s-au colectat de la populație 
în primele cinci luni din acest an 
doar 9 kg de hîrtie, adică în jur de... 
60 grame pe zl ;

• in sfîrșit, semnalăm faptul că 
13 stabilirea sarcinilor de colectare a 
hîrtiilor și cartoanelor din unitățile 
publice nu S-a ținut cont de posibi
litățile reaje, existente. Este nefiresc, 
bunăoară? ca ‘întreagă : rețea de tu—

? rism- -a: județului? Prahova, care nu- i 
mără zeci și sute de unități comer
ciale, de cazare și alimentație pu
blică, inclusiv cele de pe Valea Pra
hovei, să aibă un plan de colectare 
de... 9 ori mai mic decît al unui ma
gazin din Ploiești !

...In discuția purtată tn finalul do
cumentării. cei doi directori ai Între
prinderii județene de recuperare șl 
valorificare a materialelor refolosi
bile ne-au informat că în aceste zile 
s-a trecut la întocmirea unui pro
gram suplimentar de colectare, care 
are in vedere depășirea cantităților 
stabilite inițial în plan, încă din 
cursul lunii actuale. Desigur, opti
mismul reprezentanților I.J.R.V.M.R. 
este lăudabil, dar aceasta impune 
aplicarea unor măsuri hotărîte și 
eficiente de îndreptare a lucrurilor. 
Ceea ce vom urmări în continuare.

ii/1II-

lectare a hîrtiei și cartoanelor uzate 
din gospodăriile populației se cuvin 
făcute și alte observații :

® persistă încă în județul Prahova 
practica de a se desfășura acțiunile 
de colectare în sistem de „campa
nie" ; de parcă cetățenii ar trebui să 
dea dovadă de spirit gospodăresc 
doar în „luna" sau „săptămîna hîr
tiei0 ;

O deși la locurile de muncă ute- 
ciștii sînt antrenați în diverse ac
țiuni de colectare a materialelor re
folosibile, la căminele unde locuiesc 
tinerii nu se constată materializate 
preocupări în acest sens. Bunăoară, 
zadarnic am încercat să găsim un 
loc unde colectează locatarii căminu
lui întreprinderii „Flacăra" Ploiești 
resturile de hîrtie, pentru că n-hm 
găsit nici un conteiner în holul blo
cului. In schimb, pubelele, care 
urmau să ia drumul haldelor de

Mihai IONESCU 
Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

TEMEINIC PREGĂTITĂ!
tivei poate căra la bază în aceeași 
zi întreaga cantitate recoltată. Simi
lar vor proceda și celelalte coopera
tive din cadrul Consiliului agro
industrial Pecica. Este pregătită 
baza de recepție pentru a primi și 
înmagazina ritmic acest volum de 
produse ?

Pe șeful bazei, Gavril Lungu, tl 
găsim la punctul de descărcare prin 
basculare a mijloacelor de transport, 
unde se finalizau lucrările de mo
dernizare a buncărului. „Prin modi
ficarea pe care am făcut-o — ne-a 
spus el — se tine seama de carac
teristicile mijloacelor de transport 
actuale. Aceasta permite bascularea 
laterală a camioanelor, ceea ce duce

Cum vor primi depozitele
noua recoltă? (nj

DE LA ECHIPA DE REPORTERI A

neficiarllor din alte județe. Aceasta 
presupune însă asigurarea în bazele 
de recepție a unui număr sporit de 
utilaje mobile de încărcare și pune
rea la punct a celor existente, 
tocmai pentru a se intensifica circu
lația mijloacelor de transport. Un 
exemplu în acest sens îl oferă baza 
de recepționare a cerealelor care 
preia griul și orzul de la C.A.P. 
Mallat. Mănăștur, Vinga, Șag, Cru- 
ceni ș.a. din județul Arad, unde s-a 
asigurat întregul set de utilaje pen
tru încărcarea și descărcarea pro
ducției. „Am stabilit ca de la in
trarea și pînă la ieșirea unui ca
mion din bază să nu treacă mai mult 
de 30 de minute0 — spunea șeful ba
zei, Traian Omnim. Contabilul-șef 
al întreprinderii de contractare și 
achiziționare a produselor agricole 
din Arad, Horia Onofrei. prezent Ia 
discuție, intervine : „Se poate și 
mai repede. Totul este ca mijloa
cele de transport să circule rapid 
în interior, să nu aștepte la labora
tor, la cîntar sau la descărcare". în 
discuția pe care am avut-o cu in-

Corelare perfectă 
între recoltare, 

transport și preluare

„SCÎNTEII"

Continuăm documentarea noastră 
In Consiliul agroindustrial Pecica, 
județul Arad, bine cunoscut pentru 
producțiile bune ce se obțin an de 
an. Aici, datorită unei organizări și 
pregătiri exemplare a campaniei, s-a 
asigurat o corelare perfectă între re
coltare, transport si preluare. Singu
ra problemă mai greu de rezolvat a 
rămas depozitarea. Pornind de la 
formațiile de seceriș și transport ale 
unității, pe care le-am văzut la sec
ția de mecanizare, gata în orice mo
ment să intre in acțiune și de la o 
minuțioasă analiză la baza de recep
ție. „simulăm" la C.A.P. „Ogorul" 
drumul griului din cîmp la magazie. 
Cu 30 de combine, viteza de recol
tare este de 800 tone pe zi. ceea ce 
la o producție 
înseamnă 9—10 
tuind în medie 
zi. formația de

de 8 tone la hectar 
zile de lucru. Etec- 
cîte trei drumuri pe 
transport a coopera-

la reducerea la jumătate a timpului 
de descărcare".

Dacă, așa cum s-a arătat. In aceas
tă bază există condiții ca fluxul re- 
coltare-transport-preluare să funcțio
neze bine, problema griului ’85 nu 
este rezolvată pînă la capăt. Adică, 
nefiind o corelare între cantitățile es
timate a se recolta și spațiile de 
depozitare, circa 10 000 tone de pro
duse vor fi descărcate pe o platfor
mă betonată. Potrivit măsurilor sta
bilite de întreprinderea pentru con
tractarea, achiziționarea și păs
trarea produselor agricole Arad 
(I.C.A.P.P.A.). pe platformă se va 
descărca numai griul cu umiditatea 
admisă la transport. Aplicarea aces
tei soluții este condiționată insă de 
asigurarea pe toată durata campa
niei de recoltare a 20 de vagoane 
zilnic.

C.A.P. „Lumea nouă" din Consilful 
agroindustrial Curtici. județul Arad, 
urmează să livreze bazei de recep
ție în perioada de recoltare peste 
4 600 tone de griu si orz. Capacita
tea mijloacelor de transport proprii 
— 120 de tone la trei drumuri pe zi

— asigură mai puțin de o treime din 
necesar. „Pentru restul cantităților 
vom închiria tractoare cu remorci 
de la S.M.A." — ne spune contabi
lul-șef ăl unității, Franz Faur. Este 
într-adevăr o soluție prin care se 
rezolvă o problemă, dar care, la rîn- 
du-i, generează alta. Unitatea tre
buie să are, să pregătească și să în- 
sămînțeze. in chiar timpul recoltării, 
600 hectare cu culturi duble, lucrare 
care solicită un mare număr de trac
toare. „După ce vom analiza pe bază 
de calcule, vom comanda camioane 
la I.T.A." — adaugă contabilul-șef. 
Cert este că în această unitate nu 
s-au stabilit cu exactitate din timp 
formațiile de lucru în cîmp, mijloa
cele de transport, sursele de asigura
re a acestora. în raport cu sarcinile 
de plan.

în ce privește utilajele de preluare 
de la baza de recepție, la prima ve
dere lucrurile par a fi în regulă. 
Cele 13 șnecuri sînt reparate, 
unse și vopsite. Reprezentantul 
departamentului propune să fie 
pornit unul din șnecuri. S-a re
nunțat însă la aceasta întrucît șne- 
cul n-avea curea de transmisie. In 
urma controlului s-a constatat că la 
8 utilaje lipseau curelele. „N-avem 
în magazie și nici la baza de aprovi
zionare nu există. Este o problemă 
pe județ" — ne explică șeful de de
pozit, Ioan Pop.

Din constatările noastre făcute în 
cele două județe din Cîmpia Bana
tului, din informațiile primite din 
alte județe și de la departamentul de 
resort se poate aprecia că în toate 
bazele de recepționare a cerealelor se 
acționează cu răspundere în vederea 
bunei pregătiri a acestora, pentru 
realizarea unei corelări perfecte între 
recoltare—transport și depozitarea 
producției. Ceea ce trebuie avut în 
vedere în zilele care au mai rămas 
pînă la declanșarea campaniei de 
recoltare este mobilizarea tuturor lu
crătorilor din acest sector pentru fi
nalizarea în cel mai scurt timp a 
reparațiilor la magaziile de cereale. 
Un rol important în această direcție 
îl au consiliile agroindustriale, or
ganele agricole județene, care, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
au datoria să contribuie nemijlocit la 
rezolvarea tuturor problemelor care 
se ivesc.

lucian CIUBOTARU 
Cezar IOANA 
Tristan MIHUTA

Nutrețurile în fînare»

nu pe cîmp!
Județul Alba dispune de condiții 

naturale prielnice pentru dezvolta
rea zootehniei. Pe lingă suprafețe în
tinse de pășuni și finețe, în asigu
rarea bazei de nutrețuri un loc im
portant îl' dețin culturile furajere. 
In toate unitățile agricole din județ 
se desfășoară în aceste zile, din plin, 
campania de strîngere a furajelor.

— Cine umple acum fînarul scapă 
de griji la iarnă — ne spune Maria 
Mermezan, președinta cooperativei 
agricole din Vințu de Jos. Trifoiul 
de pe cele 40 de hectare cultivate, 
care a asigurat la prima coasă 4 000 
kg. fîn la hectar, a fost recoltat me
canic în două zile. Ne grăbim să 
punem la adăpost, în fînare acope
rite, furajele pentru a mai putea 
prinde incă două coase bune. Am 
recoltat și cele 15 hectare de livezi 
înierbate. Pentru transport am pre
gătit 70 atelaje.

Campania de strîngere a furaje
lor poate fi considerată încheiată 
numai atunci cînd furajele sînt la 
adăpost, in incinta fermelor zooteh
nice. Pentru aceasta, cooperatorii din 
Atud au organizat recoltarea fura
jelor în flux continuu. Pe măsură 
ce fînul se usucă, începe transportul. 
Așa s-a procedat și așa se recoltea
ză trifoiul de pe 120 hectare. Aici 
orice sursă de furaje este luată în 
calcul. A fost organizat cositul chiar 
și pe cei 4 km de șanțuri de pe mar
ginea șoselelor.

Strînsul furajelor este una din 
acțiunile din agricultură spre care 
trebuie concentrate toate forțele dis
ponibile de la sate. în comuna Săliș- 
te, primarul Petru Bran ne spunea 
că a mobilizat la coasă și navetiștii. 
O inițiativă bună. Din păcate, la ora 
10 dimineața, coasele erau înfipte în 
pămint la marginea unei suprafețe 
de 30 hectare de trifoi, aflat, cum 
zic cosașii, „în picioare". Șeful fer
mei vegetale, inginerul loan Giurcă, 
se ocupa la ora respectivă de re
partizarea parcelelor pe braț de 
muncă. De ce nu s-a făcut acest lu
cru mai din vreme, într-o duminică, 
spre exemplu ? Așa s-a pierdut aici 
o zi bună de coasă. Nici coopera-

toril din Tărtăria 
timpul bun de lucru. ___________
tare de lucernă care au fost recoltate 
de două săptămînl sînt ocupate cu 
căpițele de fîn, deși recolta a doua 
este acum bună de coasă. La ferma 
zootehnică, prin fînare bate vîntul, 
iar silozurile sînt goale.

Tîrziu au intrat cu coasa in cul
tura de trifoi și cooperatorii din Ră- 
dești. „Am așteptat să mai creas
că — justifică întîrzierea inginera 
Maria Danciu, șefa fermei vegetale 
nr. 1. întreaga suprafață de 80 hec
tare trebuie strînsă acum manual, 
întrucît cultura este în majoritate 
căzută și nu mal poate fi recoltată 
mecanic". In fapt, acestea sînt con
secințele întîrzierii recoltatului. Iată 
argumentele : gard în’gard cu ferma 
zootehnică a cooperativei agricole 
din Rădești se află asociația econo
mică de creștere a vacilor cu lapte, 
unitate în care trifoiul a fost recol
tat mecanic, dar la timpul potrivit.

Pentru intensificarea ritmului de
pozitării furajelor este necesar ca la 
transportul acestora să fie mobili
zate toate atelajele din comune. 
Subliniem aceasta întrucît sînt des
tule unități in care nu se acționează 
cu operativitatea necesară pentru 
transportul furajelor. La cooperativa 
agricolă din Lopadea Nouă, trans
portul înt.îrziat deja al lucernei se 
desfășoară greoi. Șeful de fermă, in
ginerul Mircea Alexe, ne asigură că 
la transportul finului participă trei 
platforme de mare capacitate. Lingă 
fînarul în care se depozitează lu
cernă însă, o platformă staționează 
defectă, iar în cîmp nu găsim decît 
una. în asemenea condiții, nu este de 
mirare că suprafețe întinse de finețe 
sînt acoperite de căpițe.

Am insistat asupra acestor cazuri 
cu convingerea că cei datori vor ac
ționa cu fermitate pentru înlătura
rea neajunsurilor existente, astfel 
incit toate furajele de pe cîmp să fie 
strînse în cel mai scurt timp și fără 
pierderi.

nu prețuiesc 
Cele zece hec-

Ștefan DIN1CA
corespondentul „Scinteii*^
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industrială In
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mii în 1965 și la 7 439 MII in 1984,

NUMAI

• Creșterea numerică a clasei muncitoare a fost 
însoțită, îndeosebi după Congresul al IX-lea ai parti
dului, de ridicarea continuă a nivelului său de pre
gătire tehnică și profesională

• In 23 DE JUDEȚE. volumul activității eco
nomice totale se ridică acum la PESTE 40 MI
LIARDE LEI, nivel atins în anul 1965 doar de un 
singur județ

cu
IN

economiei,
MILIOANE

venitului
1945 la

• Populația ocupată In industrie și celelalte 
ramuri neagricole a crescut de la 1 864 mii în anul 
1945 la 4 207
reprezentînd 71,1 la sută din populația totală 
ocupată

• Cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă 
în industria republicană sînt în acest an, potrivit 
prevederilor, cu 13,4 .LA SUTA mai mici compa
rativ cu anul 1980, iar cele materiale cu 13,6 LA 
SUTA

industriei la crearea

• Industria construcțiilor de mașini și chimia, 
ramuri de bază ale economiei naționale, sînt pre
zente cu unități puternice, moderne IN TOATE 
JUDEȚELE ȚÂRII

producției industriale
întreaga producție a industriei
1945 se realizează IN

® Numărul personalului muncitor din industrie 
la 1 000 de locuitori a fost în anul 1965 de 2,8 ori 
mai mare comparativ cu anul 1945, iar în anul 
1984 DE 5 ORI MAI MARE

• In perioada 1945—1984, numărul personalului 
muncitor a sporit, pe ansamblul 
6,3 milioane, din care cu PESTE 3 
INDUSTRIE

y _■ ■
• Volumul activității economice totale pe locuitor 

va fi la sfîrșitul acestui an, în fiecare județ, de CEL 
PUȚIN 70 000 LEI

• Ponderea produselor noi șl modernizate, In
troduse în fabricație în actualul cincinal, va repre
zenta în acest an 45 LA SUTA din valoarea 
producției-marfă realizate în ramurile prelucrătoare 
ale industriei republicane

• . .. • . . - ■ . ' ' • ■ . •• . • ■ . - { ' . ■ I ...

Prin înfăptuirea politicii consecvente a partidului de

CREȘTEREA PRODUCȚIEI INDUSTRIALE

ORI

486

INDUSTRIA SOCIALISTA 
puternică, modernă, in plin proces de dezvoltare intensivă

Dezvoltarea puternică a industriei socialiste, amplasarea forjelor de producție și progresul 
industriei în toate județele au constituit și constituie factorul esențial al victoriei socialismului, 
al trecerii la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea spre comunism.

NICOLAE CEAUȘESCU

In anii care au trecut de la actul istoric de la 11 iunie 
1948 s-a infăptuit consecvent politica partidului nostru de 
industrializare socialistă. OPȚIUNE POLITICĂ SI ECONOMICA 
FUNDAMENTALĂ A PARTIDULUI NOSTRU,' INDUSTRIALI
ZAREA SOCIALISTĂ A TARII, CARE S-A ACCENTUAT SI A 
DOBINDIT NOI VALENTE CALITATIVE DUPĂ CONGRESUL AL 
IX-LEA, DE CIND DESTINELE PARTIDULUI SI ALE ȚARII SINT 
CONDUSE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, a asigurat 
un înalt dinamism industriei, orientarea fermă □ acesteia 
spre dezvoltarea cu prioritate a ramurilor și subramurilor de 
virf, purtătoare ale progresului tehnic, amplasarea ei rațio
nală pe îiitreg cuprinsul patriei. Pe această bază s-au dezvol
tat continuu agricultura, transporturile, toate celelalte ramuri 
ale economiei naționale, s-a asigurat participarea tot mai 
acțivă a României la diviziunea internațională a muncii, a 
crescut în ritm susținut avuția națională, s-a ridicat necontenit 
nivelul, de .trai material și spiritual al întregului popor.

Ampla perspectivă de muncă rodnică și creație pentru dez
voltarea, intensivă, pe baze moderne a industriei, prefigurată 
de istoricele hotâriri ale Congresului al Xlll-lea al partidului, 
asigură astfel ridicarea patriei noastre pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

Factor dinamizator 
al progresului 

întregii economii
• Comparată cu anul 1945, producția indus

trială a fost în 1965 de’17 ori mai mare, iar în 
1984 de 103 ORI MAI MARE, dezvoltarea puter
nică a industriei constituind factorul dinamizator 
al progresului economico-social al patriei
• In anul 1984, producția industrială a țării" a 

fost de APROAPE 6 ORI MAI MARE decît în 1965
• Producția de energie electrică a crescut în 

anul 1965, față de 1945, de 12 ori, iar în anul 1984 
a fost DE 54 DE ORI MAI MARE
• Producția de oțel este în prezent DE 119 ORI 

MAI MARE decît în anul 1945
• Producția industriei construcțiilor de mașini a 

fost în 1965 de 42 de ori mai mare față de 1945, 
iar în anul 1984 DE PESTE 430 DE ORI MAI MARE
• Industria electrotehnică și electronică a reali

zat, în 1965, comparativ cu 1945, o producție de 
89 de ori mai mare, iar în anul 1984, DE PESTE 
1 200 DE ORI MAI MARE
• Producția industriei chimice a crescut în anul 

1965, comparativ cu 1945, de 117 ori, iar în 1984 
a fost DE APROAPE 1 200 DE ORI MAI MARE, 
deținînd în prezent o pondere de peste 10 LA 
SUTĂ din totalul

• In prezent, 
ușoare din anul 
6 ZILE
• Contribuția 

național a sporit de la 26,5 la sută în 
48,9 la sută în 1965 și la PESTE 60 LA SUTĂ în 
anul 1984
• Industria construcțiilor de mașini asigură, în 

prezent, aproape 90 LA SUTĂ din necesarul de ma
șini și utilaje pentru programul de investiții

■ .1
® Ca urmare a dezvoltării industriei, în acest an 

agricultura are la dispoziție DE 12 ORI MAI 
MULTE TRACTOARE decît în 1950, iar numărul 
combinelor autopropulsate a ajuns la PESTE 
58 000, față de 292 în 1965 și numai 44 în anul 
1950
• Pentru creșterea fertilității pămintului, în 

anul 1984 agricultura a beneficiat din partea 
industriei de 1 289 MII TONE îngrășăminte chi
mice, față de 266 mii tone în 1965 și numai 6 mii 
tone în 1950.

1945

Fiecare județ 
un centru industrial 

inflnritnr
• In anii care au trecut de la Congresul al 

IX-lea al partidului, în România au fost create 
PESTE 250 ZONE Șl PLATFORME INDUSTRIALE, 
fiecare județ devenind, astfel, un centru industrial 
dezvoltat al țării

• Peste 80 LA SUTA DIN FONDURILE FIXE 
existente ^astăzi în industrie au fost puse în func
țiune în ultimele două depenliyyy ■)’ ww

• In anul 1984, fiecare din județele țării dis
punea de fonduri fixe în valoare de PESTE 20 
MILIARDE LEI, față de numai 6 județe în 1965

CREȘTEREA NUMĂRULUI PERSONALULUI MUNCITOR

ÎN INDUSTRIE

I

Producția industrială a anului 1965 se realizează în acest an

a a
1945
1965
1984

Amplă creștere a rindurlor 
clasei muncitoare

• In județele țării fără tradiție
trecut, numărul personalului muncitor a crescut 
intr-un ritm superior celui pe ansamblul economiei 
naționale : în județul Maramureș - de 6,7 ORI, 
Botoșani -de 8,6 ORI, Teleorman - de 8 ORI,- 
Buzău ~ de 7,9 ORI, Harghita - de 6 ORI...

CREȘTEREA RETRIBUȚIEI REALE A PERSONALULUI

MUNCITOR

1676

— in procente —

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ÎN INDUSTRIE

eficientă superioară
• Productivitatea muncii în industria republicană 

a fost în 1984 de 3,3 ORI MAI MARE decît în 1965

® In anii 1980—1984 au fost introduse în produc
ție 21 770 tipuri de mașini, utilaje, aparate, insta
lații, de noi materiale și bunuri de consum, 6 787 
tehnologii noi și sisteme de mecanizare și auto
matizare

® Ponderea mărfurilor cu grad superior de pre
lucrare — mașini, utilaje, mijloace de transport, 
produse chimice și mărfuri industriale de larg 
consum - reprezintă în prezent 58 LA SUTĂ din 
volumul total al exportului, față de 36,2 la sută în 
1965 și 7,2 la sută în 1950
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ANGAJAREA POLITICĂ 
A LITERATURII

— Debutul ți afirmarea literară a 
prozatorului DINU SĂRARU (Niște 
țărani, Clipa, Dragostea și Revolu
ția) se înscriu în acești ani de gene
rală afirmare a creativității româ
nești în cultură. Se împlinesc 20 de 
ani de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R. Care sint, din unghiul profe
siunii de scriitor, semnificațiile și 
consecințele acestui eveniment po
litic ?

— Fundamentala consecință a 
acestui istoric Congres o reprezintă, 
după opinia mea, faptul absolut ho- 
tăritor pentru destinul contemporan 
al României, și anume că, în sfîrșit, 
începînd din acel decisiv an 1965, da
torită unui mare conducător de 
partid și de stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, incandescentele chemări 
ale lozincilor comuniste care animau 
revoluția noastră socialistă S-ail în
cărcat cuceritor — răspîndînd în 
întregul popor o mare nădejde — de 
adevărul și de ființa lumii și reali
tății românești. Acest Congres a fost 
hotărîtor și pentru destinul creatoru
lui român, căruia i s-a acordat și li
bertatea, și dreptul, și marea răspun
dere de a continua virtuțile istoriei 
și tradiției spiritualității naționale și 
de a-și asuma, lucid, adevărurile re-* 
voluției pentru a le transforma, po
trivit vocației și personalității sale 
inconfundabile, în mărturie artistică 
nepieritoare. Nici una din marile 
opere care înnobilează literatura ul
timelor două decenii n-ar fi fost po
sibilă în alt climat decît în climatul 
de amplă respirație creatoare, elibe
rat de păgubitoarele prejudecăți ale 
unor false principii revoluționare, re
flexe inhibitorii ale dogmatismului 
agresiv .— climat determinat de 
Congresul al IX-lea și care a avut 
meritul incontestabil de a fi condus 
la afirmarea unei superioare con
științe scriitoricești, supusă inspirat 
ideii de angajare politică comunistă.

— Cum poate contribui literatura la 
formarea noii conștiințe, a unei noi 
condiții umane ?

— Sint un scriitor cucerit de „idea
lismul" convingerii că literatura — 
firește, departe de a-și confunda vo
cația cu aceea a științei pedagogice — 
nu-și poate refuza bucuria de a sluji 
procesul atît de complex, de com
plicat, de sinuos, de dramatic, de 
tulburător în ultimă instanță, de
clanșat de revoluția socialistă pentru 
consacrarea unui nou umanism, a 
unei noi conștiințe. De altfel, toți ade- 
vărații scriitori aî lumii — chiar și 
atunci cînd au zugrăvit infernul în 
care ființa umană a fost obligată să 
coboare — s-au impus și au rămas 
tocmai prin pledoaria lor în favoarea 
ideilor și sentimentelor capabile să 
înnobileze, să purifice, să înalțe, să 
perfecționeze condiția umană.

— Perfecționarea și înălțarea con
diției umane nu legitimează o ima
gine edulcorată, idilică a realității și 
a omului care construiește și trăiește 
în această realitate...

— Socialismul nu este o societate 
edenică. Teza revoluționară a to
varășului Nicolae Ceaușescu despre 
apariția, existența, recunoașterea și 
rezolvarea contradicțiilor în socia
lism a oferit creatorilor și, firește, 
în primul rînd scriitorilor, argumen
tele fericite ale demersului lor în 
spiritul adevărului obiectiv și al bă
tăliei — căci este o bătălie,'mai grea 
și mai dramatică decît toate bătă
liile — pentru noua lume și noul om. 
Numai spunînd tot adevărul, exact 
în spiritul amintitei teze a secretaru
lui general al partidului, scriitorul va 
putea să facă convingătoare în pa
gina sa și bătălia și idealul. Nu vom 
cîștiga însă niciodată această bătălie 
cu eroi de hirtie și nici cu modele 
alcătuite după principiul cuierului în 
care se agață, cit mai la vedere, toa
te virtuțile omului nou, pentru că nu 
ne va crede nimeni, și în primul 
rînd acei oameni, existenți în socie
tatea noastră, care au izbutit, prin 
marele lor devotament pentru socia
lism, prin marea lor combustie mo
rală și prin munca lor fără preget, 
să ne facă să-i elogiem tocmai ca 
reprezentanți ai noii conștiințe și să-i 
considerăm eroi. Eu cred în șansa de 
a fi cuceritor a eroului în lumea și 
în literatura socialistă și, așa cum 
știți, m-am ambiționat să surprind 
drama și evoluția acestui erou care 
și-a asumat destinul socialist al 
României. Există asemenea eroi, dar 
ei sînt departe, foarte departe de a fi 
idilici, și eu îi văd mai ales într-o 
ipostază polemică, necontenit po
lemică cu tot ce este și la noi vechi 
si se învechește adesea văzînd cu 
ochii. Unul din ei mi-a spus, cutre- 
murîndu-mă : ..Luminarea mea arde 
la amîndouă capetele odată" ! Ase
menea eroi not fi modele si o socie
tate care și-a propus, deliberat, auto- 
perfecționarea are nevoie de ele. li
teratura le este datoare.

i OAMENII MUNCII - CONSTRUCTORI |
i Șl CRONICARI DE ISTORIE NOUĂ j

j SCRISORI DE LA CITITORII „SC1NTEIT\

Ștafetă muncitorească
e

La 14 ' septembrie, anul acesta, 
se împlinesc 43 de ani de cînd 
lucrez ca frezor la întreprinderea 
de utilaj greu „Progresul" din 
Brăila. O viață de om legată de 
același loc de muncă : copilăria ca 
ucenic, tinerețea cu începutul unor 
substanțiale prefaceri in viața în
treprinderii, maturitatea cu mun
ca intr-o unitate importantă a in
dustriei României socialiste.

M-a adus aici tatăl meu care, în 
1924, se număra printre primii ca
zangii ai Societății Franco-Româ- 
ne de locomotive, cum se numea 
atunci întreprinderea noastră. La 
rindu-mi, mi-am adus frații, pe 
Neculai și Ionel Mazilu, apoi în 
anii noștri, in anii libertății s-au 
angajat aici și copiii : fiica — eco
nomistă, fiul — electrician. Și. cine 
știe, poate că și fiii copiilor mei 
vor prelua această ștafetă mun
citorească...

începînd de prin 1947, nu 6-au 
mai reparat locomotive, ci fabrica 
a fost profilată pe producția de 
concasoare, gredere, rulouri-com- 
presoare etc., iar din 1952 — a 
excavatoarelor. Aveam o echipă de 
30 de oameni, rămîneam adeseori 
la lucru pină noaptea tîrziu, pen
tru că trebuia să ne îndeplinim 
și sarcinile de producție, și în a- 
celași timp și să calificăm cît mai 
multi muncitori și... să ne deprin

— Zn numele acestei complexități 
a eroului, de care vorbiți, unele cărți 
ne înfățișează și neverosimile iposta
ze umane, oameni tarați, victime nu 
ale unor contradicții reale, ci contra
făcute. Cantitatea de „necazuri" 
aruncată pe capul cite unui erou pare 
menită mai mult să smulgă o anumită 
compasiune și să asigure, în ultimă 
instanță, succesul...

— Așa cum nu cred în eroii de 
hîrtie. nu cred nici în colecțiile de 
erori de care, evident, nici socialis
mul nu e lipsit si nu cred că ade
vărul obiectiv, reclamat cu îndrep
tățire de scriitorul cinstit cu mese
ria sa și cu conștiința sa. poate să 
se întemeieze pe astfel de colecții de 
erori care acuză, de fapt, infirmita
tea. incapacitatea de a înțelege isto
ria a creatorului ce își închipuie că 
o revoluție poate fi descrisă de pe 
trotuar, cu liniștea celui ce se consi
deră chemat să pună, superior și in
diferent. note mărșăluitorilor fron
tului cauzei noastre si să-i arate, 
„exigent", cu degetul, pe cei cărora 
le cad moletierele. Râmîn la credin
ța că există si se cere evocată pil
duitor o experiență sublimă a revo
luției noastre și ea se află în mistui- 
toarea patimă pentru mai binele 
acestei țări care incendiază conștiința 
comunistului român. Iată si de ce 
mie nu-mi sint și nu-mi pot fi indi
ferente nici miza politică a literatu
rii, nici tipul uman care accede la 
condiția de erou, nici morala scriito-

Opinii despre # 
eroul romanului 

contemporan
rului. „Răscoala" n-ar fi putut fi 
scrisă, nu-i asa. de Liviu Rebreanu, 
în absenta nici uneia din condițiile 
subliniate mal înainte. Scriitorul s-a 
confruntat cu istoria, drama îmbră
țișată de el era drama unui popor, 
morala lui era susținută de morala 
acestui popor, monumentul închinat 
de el simbolizează țăranul român 
ultragiat și nu moșierimea călcată în 
picioare de dezlănțuirea maselor ri
dicate la răscoală, deși nici drama 
acesteia nu l-a lăsat indiferent. însă 
opțiunea lui morală, politică, istorică 
s-a făcut în favoarea celor ce repre
zentau cu adevărat mersul înainte al 
istoriei, sensul ei. morala ei. Trebuie 
să spunem că un scriitor autentic 
nu-și poate refuza, sub pavăza pre
judecății că-și trădează datoria 
obiectivitătii, nici pasiunea civică, 
nici chiar un anume idealism — așa 
cum spuneți și dumneavoastră — 
pentru că nu poate fi citată nici o 
singură pagină de literatură mare 
care să nu se justifice în noblețea ei. 
în puterea ei de a cuceri sufletul si 
mintea cititorului si de a le înnobila, 
de la curentul — subteran, e ade
vărat. Si cu cît este mai ascuns 
acest curent în taina fascinantului 
proces creator cu atît este mai fericit 
talentul care îl ocrotește — al unui 
anumit idealism ce nu are si nu poa
te avea nimic de-a face cu abdicarea 
In fata lucidității și nici cu parfu
mul de trandafiri de hîrtie,

— O rădăcină a tuturor romanelor 
dv. rămîne mereu înfiptă în solul 
lumii noastre țărănești. Unit vorbesc 
despre o epuizare a resurselor in 
această direcție. Ce credeți ?

— Lumea țărănească nu si-a epui
zat. din fericire, pentru literatura 
noastră, resursele, această lume este 
încă foarte puternică și mai ales este 
surprinzător de inedită pentru 
scriitorul care vrea să descifreze me
canismul unui proces revoluționar, 
unic atît prin dramatismul său, cît 
și prin capacitatea de a reverbera, 
mai sensibil decît în alte medii după 
opinia mea. nașterea unei lumi noi. 
Durerile facerii continuă în această 
lume, eliberarea de ancestrala pa
timă a pămîntului nu e încă deplină, 
iar cînd s-a produs. în anumite ca
zuri care sînt demne de un studiu 
nu numai literar, ci și psiho-sociolo- 
gic. dar în primul rînd demne de in
teresul literaturii, nu s-a produs în
totdeauna ca un semn al unei liber
tăți de conștiință, ci și ca o elibe
rare tristă, nefericită, fată de ideea 
de „vatră"! Noua lume țărănească 
ai cărei germeni încep să se facă 
recunoscuți revendicindu-se de la 
rigorile economiei si moralei socia
liste nu e nici ea deloc idilică, ba 
dimpotrivă ar trebui să subliniem că 
tocmai sursele Idilismului au fost 
cele dinții eradicate de mecanismul 
economic socialist, e o lume ce nu 
se poate încă sustrage dramaticei 
încleștări dintre vechea și noua men
talitate. Ea este, în orice caz, 
departe de a sugera sau argu

dem cu noile utilaje. A fost pe
rioada în care s-a lărgit mult 
gama tipurilor de produse, s-a 
dat în folosință un pavilion unda 
s-au centralizat toate serviciile 
uzinei, s-a dublat capacitatea ate
lierelor de construcții metalice, s-a 
înălțat hala mecano-energetică. a 
început construcția unei fabrici 
de oxigen și a alteia de bioxid de 
carbon.

O dezvoltare impetuoasă a cu
noscut însă întreprinderea noastră 
după Congresul al IX-lea al parti
dului. Pe o suprafață de 6 hec
tare a început construcția unei 
fabrici de excavatoare care, prin 
proporții, dotare și producție fina
lă, se va situa printre, cele mai 
mari din lume. Este rodul gîndirii 
și al indicațiilor prețioase ale se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
repetate rînduri oaspete de onoa
re al întreprinderii și al orașului 
nostru. Au continuat apoi lucră
rile la moderna turnătorie de oțel, 
la fabrica de oxigen, la extinderea 
centralei termice. Paralel s-a des
fășurat și acțiunea de moderni
zare și autoutilare. Au fost in
ventate și brevetate, pentru meca
nizarea lucrărilor mai grele, o se
rie de mașini și instalații ingenioa
se, au fost modernizate numeroa
se utilaje existente. 

menta ironia detașată, caricatura, 
ridiculizarea și sînt surprins să 
constat că în unele cărți se tre
ce destul de subțire pe lingă ches
tiunea țărănească azi, după cum sînt 
surprins să constat cu cită plă
cere se caută în acest univers lumi
narea, cu ostentație chiar, a grotescu
lui, a condiției umane joase, pendu- 
lînd între explozia instinctelor și hu
liganism. E mult mai tulburător și 
mult mai complex și mult mai răsco
litor procesul nașterii unei lumi noi 
în universul țărănesc decît sîntem lă- 
sați adesea să credem de unele pagini 
literare în care se experimentează 
diverse formule scriitoricești ne sea
ma țăranului român ! Mi-aș permite 
să avansez chiar opinia că procesul 
care se desfășoară azi în spațiul geo
grafiei țărănești e infinit mai drama
tic, mai sinuos, mai bogat, mai colo
rat. mai surprinzător decît acela pe
trecut în anii cooperativizării, cînd 
dramele erau mai tranșante si cînd 
aveam grăbita convingere, deși altfel 
de înțeles, că o simplă semnătură pe 
cererea de înscriere pecetluia o 
mentalitate care, astfel si atunci. își 
încheia brusc și existenta. Să ne 
gîndim fie si numai la lumea primei 
generații de țărani smulși din matca 
țărănească de industrie si la clipa 
întoarcerii lor. fugare, la vatră, să ne 
gindim la universul de sentimente al 
țăranului care nu mai e în stare, 
pentru că nu mai ane nici o motiva
ție. de gestul lui Ion mîngîind cu o 
dragoste păgînă bulgărele de pămînt, 
dar care continuă să iubească pă- 
mîntul si să se bucure de el. să ne 
gîndim la bătrînii de azi ai satului, 
cei peste care a trecut valul re
voluției si la cei care azi fac politică 
în sat si care nu știu, si nici nu în
țeleg. cum se poate omorî un om cu 
sapa pentru o'palmă de pămînt. pen
tru că ei s-au născut într-o lume 
cînd pămîntul e un bun al tării în
tregi, iar agricultura a devenit o 
știință ca oricare altele. Sigur că 
s-a și pierdut ceva, și nu puțin, după 
cum s-a si cîștigat enorm. Față de 
aceste pierderi și cîștiguri e limpede 
că sîntem datori.

— Cum definiți eroismul contem
poran ? Care sînt eroii pe care ii 
alege literatura dv. ?

— Pledînd pentru erou și eroism 
sint obligat să mă delimitez foarte 
sever de ipostaza eroismului căutat 
cu orice preț și oriunde și care mai 
amenință din pagina de reportaj 
prost, naiv, opțiunea scriitorului 
inexperimentat. Eroismul nu se pe
trece nici atît de zgomotos ca în 
unele reportaje cane ne obligă să ne 
minunăm că un om foarte normal 
își face datoria pentru care e retri
buit, și nici atît de proliferant încît 
se autodemonetizează prin abuz de 
ipostaze imediate și de adjective în
soțitoare. Am încercat să mă apropii 
de universul eroului lumii românești 
contemporane care este unul nu 
foarte ușor accesibil fiindcă se refu
ză cu ostentație și idilismului și zgo
motului, revendicindu-se de Ia marea 
combustie morală a înaintemergăto- 
rilor, obsedați, acesta e cuvîntul, de 
cauză, ca de unica șansă a existenței 
lor și m-am îndreptat cu toată con
vingerea și cu toată credința spre 
imaginea comunistului, personajul 
fundamental al acestei epoci, cel care 
s-ă angajat să împingă înainte, ^gru) 
istoriei românești spre ziua de mîî- 
ne mai bună, mai dreaptă, mai înso
rită și care, așa cum mai ziceam, a 
înțeles să se considere răspunzător și 
să se sacrifice chiar pentru această 
zi de mîine. Noutatea literaturii 
noastre socialiste se întemeiază, cred 
eu, și pe acest erou în măsura în care 
el, sub pana scriitorilor, va deveni 
autentic, cuceritor, de sine stătător 
în conștiința celor ce ne citesc de 
pretutindeni.

— La ce lucrați acum ?
— Bat la mașină ultimele pagini 

din volumul al doilea, intitulat „Cei 
care plătesc cu viața", din ciclul 
„Dragostea si Revoluția" și as fi. si
gur. împăcat sufletește dacă pledoa
ria mea de azi s-ar justifica in pagi
nile acestei cărți scrise sub imperiul 
convingerii că trăim una din cele mai 
fascinante pagini ale istoriei noastre 
cînd asumarea destinului socialist al 
tării reprezintă fermentul conștiinței 
comuniste a unui popor întreg. Am 
scris, apoi, primele pagini ale unui 
nou roman cu țărani care se va che
ma „Iarba vîntului" pentru că nu mă 
mai satur de povestea eroilor mei 
din „Niște țărani" si trăiesc sub pre
siunea ei ca sub presiunea unei da
torii fată de vatra căreia îi aparțin 
și care m-a trimis în lume si mă 
copleșește și mă subjugă sentimen
tul libertății pe care o simt în fata 
paginii albe asteptînd să se umple 
de viața țăranilor mei de la Slă- 
tioara.

C. STANESCU

Dotată cu mașini și instalații de 
performanță, amplasate în hale 
spațioase și luminoase, uzina noas
tră execută în prezent utilaje 
grele destinate aproape tuturor 
ramurilor economiei naționale —

Viața 
mereu mai

Vă scriu din Periam, comună 
din șesul bănățean, socotind că 
merită să fie cunoscute mai larg, 
cu ajutorul ziarului, și înfăptuiri
le noastre, din anii socialismului și 
îndeosebi din cele două decenii de 
cînd la cîrma partidului și a sta
tului se află cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Sîntem țărani din tată-n fiu și 
am fost martor și părtaș la toate 
schimbările ce s-au petrecut la noi 
în acest răstimp. Și vreau să subli
niez că toate se leagă, intr-un fel 
sau altul, de rezultatele pe cate 
le-a obținut cooperativa noastră 
agricolă de producție, atît la mun
ca cîmpului, cît și în creșterea 
animalelor. Iar aceste rezultate au 
fost tot mai bune, an de an. în 
1984, de pildă, am recoltat aproa
pe 21 000 kg porumb știuleți, 8 700 
kg orz, 6 200 kg grîu la hectar. 
Producții mari s-au înregistrat și 
la soia, la fasole și la alte cul-

(Urmare din pag. I)
și agricultura, se articulează orga
nic subfamurile industriei, producția 
de bunuri materiale cu cea de servi
cii, pe baza celor mai noi cuceriri 
tehnico-științifice. sporindu-se ca
racterul industrial al tuturor ramu
rilor și asigurîndu-se o eficiență 
maximă și un ridicat venit național 
pe locuitor.

Evoluția tuturor ramurilor econo
mice, valorificarea superioară a re
surselor materiale și energetice, uti
lizarea rațională a potențialului 
uman al țării, creșterea productivi
tății muncii și a venitului național, 
amplificarea și diversificarea parti
cipării la circuitul economic mon
dial. ridicarea ni
velului material 
si spiritual al 
poporului. dez
voltarea științi
fică. culturală, 
manifestarea ge
nerală a persona
lității umane. în
tărirea indepen
dentei si suvera
nității naționale 
sînt procese fun- . 
damentale care 
au făcut din in
dustrializarea socialistă a tării un 
obiectiv central al politicii economi
ce a partidului si statului nostru, co
ordonata fundamentală a modelului 
de creștere economică Pe termen 
lung.

Modul în care a fost concepută, 
orientată și realizată politica de in
dustrializare socialistă a României- 
după Congresul al IX-lea este o 
dovadă a spiritului original și crea
tor, a înaltei responsabilități cu care 
partidul abordează problemele ce le 
presupune procesul înaintării rapide 
a societății noastre socialiste pe noi 
trepte ale civilizației materiale și 
spirituale.

Pornind de la adevărurile generale 
ale materialismului dialectic și isto
ric, privind rolul forțelor de produc
ție pentru progresul economico-so- 
cial al țării și avînd în vedere reali
tățile românești, pa și necesitatea 
sprijinirii în primul rînd pe forțele 
proprii, Partidul Comunist Român a 
pus în centrul politicii sale indus
trializarea ca bază a progresului eco
nomiei și culturii, ridicării nivelului 
de viață ai poporului, dezvoltării 
multilaterale a societății, asigura
rea independenței și suveranității 
naționale.

în concepția secretarului general 
al partidului, industrializarea socia
listă a țării nu reprezintă simpla 
dezvoltare a unei ramuri a econo
miei naționale — industria — ci un 
proces complex cu ample implicații

„Cartea pentru copii și tineret"
La Casa Scînteii din Capitală a 

avut loc, luni, o întîlnire a-elevilor 
din școli bucureștene cu editori, scri
itori, redactori, graficieni, în cadrul 
căreia a fost abordată tema „Cartea 
pentru copii și tineret". Cu acest pri
lej, micii cititori au exprimat păreri, 
dorințe, sugestii în legătură cu tipă

jBUZĂU : Tîrgul de vară „Drăgaica"
în perimetrul amenajat în partea 

de vest a municipiului Buzău și-a 
deschis porțile „Drăgaica". Ma
nifestare folclorică cu o tradiție 
multiseculară, și in același timp 
tîrg anual de amploare. „Drăgai
ca" se constituie. în perioada 9—24 
iunie, ca un bun prilej de testa
re si desfacere a mărfurilor din 
comerțul socialist, de prezentare si 
popularizare a produselor noi si a 
preparatelor culinare specifice zo
nei. La ediția ’85 și-au dat întîl
nire aici peste 80 de unități co
merciale si de alimentație publi
că. precum si ale cooperației și de 

de la industriile extractivă, chi
mică, a celulozei și hîrtiei, ali
mentară, pină la materialul rulant 
feroviar, și de la industria mate
rialelor de ‘construcții, utilaje de 
construcții și construcții de dru
muri, industria lemnului, pînă la 
utilaje energetice.

Odată cu diversificarea produse
lor, uzina a devenit o adevărată 
pepinieră de cadre calificate. Ală
turi de alți veterani ai meseriei, 
am calificat,' de-a lungul anilor, 
sute și sute de tineri. Și, firește, 
producînd mai mult și mai bine, 
ne-au sporit și veniturile, a cres
cut nivelul nostru de viață.

Alexandru MAZILU
frezor, întreprinderea „Progresul” 
Brăila

satului 
înfloritoare 

turi. Au fost îndepliniți și depă
șiți, de asemenea, toți indicatorii 
de plan din zootehnie. Pe această 
cale, unitatea noastră a obținut 
un beneficiu net de 5,6 milioane 
lei. Dacă le comparăm cu cele de 
acum 20 de ani, răcește rezultate 
sint de 3—4 ori mai mari, dar 
noi sîntem hotărîți să le depășim 
și în acest an, și în anii viitori.

Am putut realiza asemenea 
succese pentru că ne-am bucurat 
permanent de sprijinul partidului 
și al statului, care ne-au asigurat 
tractoare și mașini agricole mo
derne, îngrășăminte chimice și 
erbicide, ne-au pus la dispoziție 
specialiști foarte bine pregătiți 
care ne-au ajutat la aplicarea în 
marea producție agricolă a celor 
mai noi tehnologii și cuceriri ale 
științei agricole. La rîndul lor, 
oamenii noștri, țărani cooperatori 
și mecanizatori, au muncit și mun
cesc cu dăruire, cu hărnicie, din 
zori și pînă-n seară. Munca lor e

răsplătită cu venituri la care, cu 
ani in urmă, nici nu visau. Astfel, 
interesele generale — cooperativa 
noastră livrează anual la fondul 
de stat, peste prevederi, mii de 
tone de cereale și alte produse 
agricole — se împletesc armonios 
cu cele personale.

Forța economică a cooperativei; 
precum și a altor unități econo
mice, cum sînt I.A.S.-ul, S.M.A.-ul, 
fabrica de pălării, secțiile de co
voare, tricotaje și articole din mase 
plastice ale cooperației meșteșu
gărești și ale cooperativei de pro
ducție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor, se oglindește in înfăți
șarea actuală a comunei, cu nu
meroase case noi, cu blocuri de 
locuințe însumînd cîteva zeci de 
apartamente, cu străzi și trotuare 
asfaltate, cu o rețea de magazine 
și de unități prestatoare de ser
vicii.

Ca și numeroase alte comune 
din județ, și Periamul are de mai 
mulți ani apă potabilă la robinet 
in toate locuințele. La construirea 
„castelului de apă" și la instalarea 
celor 12 kilometri de conducte au 
participat, prin muncă voluntar- 
patriotică, toți locuitorii, așa cum 
la asamblarea conductelor și la 
montajul utilajelor de pompare 
și-au dat contribuția meșterii for
mației locale de prestări de ser
vicii. în scurt timp vcm avea și 
o secție de prefabricate din beton, 
o linie de prelucrare și îmbutelie- 
re a sucurilor naturale din fructe, 
un atelier de articole din răchită, 
care vor pune în valoare resurse 
locale, vom construi noi blocuri 
de locuințe cu spații comerciale și 
unități prestatoare de servicii la 
parter, un dispensar medical.

Periamul de azi nu mai seamă
nă cu cel de ieri, iar mîine va fi 
o localitate și mai frumoasă, și 
tnai prosperă. Stă în puterea noas
tră să o facem, și o vom face.

Sabin ȚARANU 
președintele C.A.P, Periam, 
județul Timiș

economice, tehnico-ștlințlfice, so- 
cial-politice, cu rezonanțe profunde 
de ordin cultural-uman și ecologic, 
cu efecte nemijlocite asupra locului 
României în diviziunea internațio
nală a muncii, un factor de bază 
pentru cucerirea, afirmarea, consoli
darea și apărarea unei reale inde
pendențe economice.

Incontestabil, perioada ultimelor 
două decenii este cea mai rodnică 
în înfăptuirea industrializării. Pe 
această bază a fost posibilă transfor
marea României socialiste într-o 
„țară industrial-agrară, cu o indus
trie puternică, modernă, cu o agri
cultură socialistă în plin progres, cu 
un nivel de viață materială și spi
rituală in continuă creștere". Aceas

Proprietatea socialistă - la temelia 
marilor victorii ale edificării socialiste

ta s-a realizat pe baza unei rate 
înalte a acumulării, prin efortul 
propriu al poporului nostru.

Succesele importante ale dezvoltă
rii industriei românești sînt eviden- " 
țiate de faptul că în perioada 1965— 
1985 s-a înregistrat un ritm mediu 
anual de creștere a producției in
dustriale de aproape 10 la sută, ceea 
ce situează România printre țările 
cu cel mai mare dinamism al creș
terii economice.

Dezvoltarea industriei românești 
în ultimii 20 de ani se caracterizează 
prin mutații profunde în structura 
industriei, .dezvoltîndu-se cu priori
tate ramurile și subramurile de 
vîrf, reflectînd perfecționarea conti
nuă a industriei, creșterea eficienței 
producției industriale, reducerea de
calajelor față de țările avansate eco
nomic. Această orientare vizează, de 
asemenea, ridicarea nivelului tehnic 
al producției industriale, înnoirea și 
modernizarea acesteia, extinderea 
tehnologiilor moderne, de inalt ran
dament, asimilarea de noi tipuri de 
mașini, utilaje și instalații cu para
metri funcționali superiori, diversi
ficarea și îmbunătățirea calității 
produselor, utilizarea tot mai rațio
nală a energiei, combustibilului, 
materiilor prime și materialelor.

O realizare fundamentală în dez
voltarea industriei o reprezintă am
plasarea ei rațională pe teritoriul în
tregii țări. -Aceasta s-a asigurat și 
se asigură prin amplasarea judicioa

riturile care le sînt adresate. în con
tinuare, ei au vizitat mai multe sec
ții ale tipografiei și au participat la 
inaugurarea unei expoziții de carte 
reunind cele mai recente tipărituri 
realizate pentru tineri de editurile 
„Ion Creangă", „Albatros" și „Kri- 
terion". (Agerpres)

industrie mică din județul Buzău, 
care pun la dispoziția cumpărăto
rilor un fond de marfă de cali
tate. diversificat, potrivit celor mai 
diferite gusturi. Cum este si fi
resc. din acest fond nu lipsesc ar
ticolele de uz agricol si gospodă
resc. De asemenea, sînt prezente 
unități producătoare de bunuri de 
consum din 15 județe ale tării, care 
vor testa si desface numeroase pro
duse noi. „Drăgaica" fiind prin
cipalul punct de atracție atît pen
tru buzoieni. cît si pentru turiști 
din alte zone ale tării. (Stelian 
Chiper, corespondentul „Scînteii"). 

să a noilor obiective industriale țl- 
nîndu-se seama atît de sur
sele de materii prime, de căile 
de transport și de posibilitățile 
de desfacere a produselor, cît si de 
necesitatea imprimării unui ritm ri
dicat de dezvoltare a zonelor răma
se în urmă, valorificîndu-se mai e- 
ficient resursele lor naturale si de 
muncă, in condițiile în care se iau 
sistematic în calcul cerințele dezvol
tării rapide si proporționale a eco
nomiei naționale în ansamblul ei si 
protecția mediului natural. Astfel, 
industria s-a consolidat în cadrul fie
cărui județ, devenind factorul hotă- 
ritor în utilizarea cu eficientă ma
ximă a resurselor naturale si de 
muncă. în asigurarea egalității în

drepturi a tuturor cetățenilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate.

înfăptuirea cu consecvență a stra
tegiei industrializării socialiste a tă
rii noastre are o finalitate social- 
umană precisă, reflectată în ridi
carea continuă a nivelului rle trai 
material si spiritual al întregului po
por. în realizarea unei noi calități 
a muncii si vieții tuturor membri
lor societății noastre socialiste, fără 
deosebire de naționalitate. în în
treaga perioadă a construcției socia
liste. clasa muncitoare si-a confir
mat In mod strălucit rolul de cla
să conducătoare a societății, sporind 
considerabil numărul ei. concomi
tent cu realizarea unor Importante 
mutații calitative în cadrul tuturor 
detașamentelor clasei noastre mun
citoare.

în cel de-al optulea cincinal, 
1986—1990, industria se va dezvolta 
puternic pe coordonate de înaltă in- 
tensivitate. Esențial este faptul că 
industria românească se dezvoltă în 
contextul amplificării puternice a 
factorilor calitativi ai creșterii eco
nomice. Un rol de importanță deose
bită îl au cercetarea științifică, in
troducerea cu rapiditate și fermitate 
în producție a rezultatelor cercetării, 
a noilor cuceriri ale științei moder
ne, ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, îmbunătățirea 
structurii și valorificarea tot mai 
înaltă a resurselor economice, spori
rea gradului de competitivitate a

Unități turistice în județul Bistrița-Năsăud
Județul Bistrifa-Nasăud oferă tu

riștilor numeroase puncte de 
atracție în munții Rodnei și Căli- 
mani, în așezările sale pitorești cu 
un bogat tezaur folcloric. Unități 
turistice amplasate pe artere cir
culate oferă, în tot timpul anului, 
condiții dintre cele mai bune da 
cazare și masă. Astfel, în orașul 
Năsăud — vechi centru cultural cu 
bogate tradiții, situat pe valea So
meșului Mare, pe drumul ce duce 
prin Rodna șl pasul Prislop în 
Moldova — ee află hotelul Sălăuța,

PE TEME DE INVĂȚĂMINT 

Capacitatea de a adopta soluții 
creatoare, responsabile

Trăim într-o lume 
care evoluează rapid, 
în care cunoștințele și 
tehnica se modifică 
neîncetat. De aceea, 
atit valorile spirituale, 
cit și deprinderile 
practice, profesionale 
învățate în școală tre
buie cultivate în con
tinuare, dublate de ca
pacitatea investigării 
științifice a naturii, a 
tehnicii, a obiectului 
muncii, a societății în 
general, cît și de ca
pacitatea de a adopta 
soluții creatoare și 
responsabile la fiecâre 
loc de muncă, în orice 
problemă de interes 
general sau particular.

Aceste noi dimen
siuni ale învățării șco
lare au fost sesizate 
mai greu. S-a crezut, 
mult timp, că măsu
rile organizatorico-fi- 
nanciare sînt suficien
te pentru mobilizarea 
la studiu a masei de 
școlari. în consecință, 
școala s-a bazat pe 
lecția de predarg-veri- 
ficare, cu învățarea a- 
casă, fără asistență pe
dagogică, cu frica de 
notă și eliminarea prin 
eșec. Fenomenele ne
gative (sentimentele de 
frustrare și nemulțumi
re, rămînerea în urmă 
la învățătură și. înde
părtarea de școală) nu 
au întîrziat să apară. 
Statele au intervenit, 
fiecare în manieră pro
prie, căutînd să limite
ze acest fenomen. La 
noi, amintim Plenara 
C.C. al P.C.R. din 
18—19 iunie 1973, in 
cadrul căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al 
partidului, sublinia că 
„obligația statului, a 
societății nu este de 
a-i scoate afară din 
școală pe cei care în
vață mai greu, ci să 
găsească mijloacele po
trivite pentru a-i face 
pe toți copiii să-și în
sușească cunoștințele 
potrivite". In acest 
scop se recomanda re
ducerea orelor de pre
dare „încărcate cu ele
mente inutile, cu re
petări fără discernă- 
mînt" și utilizarea pe 
larg a metodelor ac- 
tiv-participative.

Conchidem că. potri
vit cu obiectivul „ri
dicarea întregii mase 
de tineri la nivelul de 
cultură și calificare 
medie" — avînd în ve
dere și perspectiva ge
neralizării învățămin- 
tului de 12 ani, a li
ceului, înscrisă în ori
entările adoptate de 
Congresul al XIII-lea 

al partidului — se im
pune o strategie didac
tică în măsură să dez
volte motivația internă 
a învățăturii (tendin
țele firești spre afir
mare și dezvoltare ale 
tinărului) și care să 
asigure cele trei di
mensiuni ale învă
țării în școala con
temporană : teoretică, 
tehnică și practi
că, printr-o învățare 
cu asistența pedagogi
că a profesorului și 
educatorului. Altfel 
spus, pedagogia învă
țării școlare trebuie să 
se transforme dintr-o 
pedagogie autoritară și 
punitivă într-una de 
sprijin și cooperare 
sau de asigurare a suc
cesului tuturor elevi
lor. în această optică, 
lecția se cere centrată 
nu pe profesor (profe
sorii nu pot învăța în 
locul elevilor), ci pe 
elevi. Iar lecția centra
tă pe elevi înseamnă 
accent pe învățare, nu 
pe predare și verifi
care.

Cercetările științi
fice de la noi, cît și 
cele din alte țări au 
dat la iveală tehnici 
de învățare in clasă 
sau de utilizare inten
sivă a timpului școlar, 
specifice fiecărui ciclu 
școlar -*• tehnici nu
mite în alte părți 
„mastery learning" sau 
„pedagogie maîtrise", 
termen tradus la noi 
prin „învățare depli
nă". S-au elaborat 
normele didactice po
trivit cu cele trei mari 
cerințe, unanim admi
se : Ia școală elevii să 
învețe cum să învețe ; 
pe cît posibil să plece 
acasă cu lecția învăța
tă din clasă ; lecția de 
predare-verificare să 
fie înlocuită cu una de 
predare-învățare. Mi
nisterul Educației și 
Invățămîntulul, prin 
direcția de resort, cît 
și unele inspectorate 
școlare județene au 
preconizat și sprijinit 
astfel de cercetări, în
cît astăzi pot fi citate 
școli din municipiile 
Iași, Botoșani, Piatra 
Neamț ș.a. care au în
registrat succese în
semnate în ce privește 
randamentul școlar și 
eficiența educativă in 
condițiile date. O con
sfătuire a inspecto
rilor școlari de fi
zică, chimie, biologie 
— organizată la Pi
tești. de către M.E.I. 
cu concursul organelor 
locale de partid și de 
6tat — axată pe inten
sificarea utilizării ex

produselor românești, creșterea mai 
accentuată a productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor de producție, 
îndeosebi a celor materiale și ener
getice, ridicarea eficienței economica 
în ansamblul său.

De la naționalizarea de acum 37 
de ani. cind tara îsi propunea ca o- 
biectiv imediat să ajungă la nive
lul anului 1938. pînă la Programul 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, poporul nostru a 
scris și scrie o mare carte de is
torie — istoria demnității și suve
ranității României socialiste, a afir
mării sale în lume la cotele înalte 
la care a ridicat-o partidul comunist.

Asa cum ilustrează experiența ce
lor 37 de ani care au trecut de la 

naționalizare, ga
ranția că toate 
marile obiective 
pe care le-a pus 
partidul nostru 
în fata națiunii 
vor fi îndeplinite 
întocmai constă 
în continua întă
rire si dezvoltare 
a proprietății so
cialiste. Ansam
blul măsurilor a- 
dootate de partid 
în ultimii ani în 

direcția perfecționării mecanismu
lui economico-financiar. a îmbu
nătățirii structurilor de conduce
re în sensul întăririi autoconduceril 
muncitorești si autogestiunii unită
ților economice au ca numitor co
mun preocuparea pentru dezvoltarea 
6i mai rapidă a proprietății socia
liste. pentru fructificarea ne un plan 
superior a marilor sale avantaje.

Pentru ca proprietatea socialistă 
să-si arate din plin superioritatea 
este necesar să se acționeze cu fer
mitate pentru organizarea superioa
ră a întregii activități, pentru în
tărirea ordinii si disciplinei la fie
care loc de muncă. în toate unită
țile economice există importante re
zerve pe care organele colective de 
conducere au datoria să le valori
fice integral.

în spiritul tradiției statornicite în 
anii socialismului, clasa muncitoare, 
întregul popor omagiază actul revo
luționar al naționalizării mobilizîn- 
du-si forțele oi energiile creatoare 
pentru realizarea exemplară a sar
cinilor de plan pe anul 1985 si în
cheierea cu succes a cincinalului 
1981—1985. baza sigură pentru tre
cerea la Înfăptuirea mărețelor o- 
blective stabilite de Congresul al 
XIII-lea al P.C.R. pentru anii 1986—■ 
1990.

Prof. unlv. dr. 
Dumitru CIUCUR

unitate de categoria I, cu 60 locuri 
de cazare și restaurant. în mijlocul 
localității Prundu Bîrgăului, pe șo
seaua națională Bistrița — Vatra 
Dornel, o unitate turistică aprecia
tă de vizitatori este hanul Heniu 
— construcție modernă cu 60 locuri 
de cazare, restaurant, bar de zi și 
cofetărie. De curînd, s-a dat în fo
losință un nou hotel, Someș, in lo
calitatea Beclean. care întrunește 
toate exigentele în privința condi
țiilor de cazare șl masă. In fotogra
fia alăturată : hanul Heniu.

perimentului in lecție, 
a metodelor activ-par- 
ticipative in general, a 
pus in evidență com
plexitatea procesului 
școlar actual, cît și 
faptul că învățarea a- 
casă trebuie dirijată 
prin învățarea de la 
școală. Cel mai ade
sea, elevii care învață 
la școală învață și a- 
casă, dar invers se în- 
tîmplă mai rar.

Modificarea structu
rii lecției in sensul 
sporirii ponderii Învă
țării în clasă produce 
uneori reacții nepotri
vite din partea celor 
neavizați (elevi, pă
rinți, profesori chiar). 
De aceea, este de cea 
mai mare importanță 
ca, paralel cu efortu
rile pentru însușirea 
noilor tehnici didac
tice, să luăm măsuri 
pentru destrămarea 
vechilor mentalități, 
care presupun că la 
școală elevii trebuie 
doar să „asculte" întii 
ceea ce spun profesp- 
rii, apoi să fie ei „as
cultați" — relație ine
ficientă sub raport in
structiv și dăunătoare 
sub raport social.

Așa cum arată cer
cetările experimentale, 
predarea-învățarea ba
zate pe sprijin și co
operare profesor-elev 
ameliorează substan
țial frecvența, disci
plina și interesul ele
vilor pentru școală, 
înlătură teama de 
notă ; elevii aduc cu 
sinceritate șl curaj în 
discuție problemele pe 
care nu le-au putut re
zolva singuri, ceea ce, 
în final, înseamnă cea 
mai bună pregătire 
pentru o integrare so
cială activă și respon
sabilă, cît și pentru 
formarea capacității de 
învățare ulterioară, 
după absolvirea școlii. 
Pentru că exigențele 
revoluției, științifico- 
tehnice, succesul și 
randamentul în pro
cesul de producție sînt 
condiționate de pregă
tirea tehnică și pro
fesională temeinică a 
fiecărui muncitor și 
specialist, de perma
nenta și constanta ri
dicare — prin învă
țare, prin însușirea de 
noi cunoștințe și de
prinderi — a gradului 
de calificare, a capa
cității creatoare.

Dr. loan 
C. ROMAN
Centrul de științe 
sociale, Universitatea 
„AI. I. Cuza" din lași
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VIZITA UE LUCRU A WKU NICULAE CEAUSESCU
IN JUDEȚELE BACĂU. NEAMȚ $1 SUCEAVA

NOUA INIȚIATIVĂ DE PACE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 

CHEMAREA SI APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI SI UNITĂȚII SOCIALISTE 
9 9 9 9

(Urmare din pag. I)

de 6ulf. Prin grija constantă a se
cretarului general al partidului, șan
tierul a fost dotat cu utilaje de mare 
randament —foreze, autobasculante, 
excavatoare — care au permis să se 
lucreze intr-un ritm intens, astfel că 
în prezent există deja o capacitate 
nusă in funcțiune — cariera de 
sulf si statia de flotarc.

Pentru buna desfășurare a activi
tății pe acest șantier s-au construit 
drumuri de acces, stația de alimen
tare cu apă. și energie electrică, alte 
dotări necesare. De asemenea, a fost 
construită o colonia muncitorească 
cu 1500 dă locuri, cu cantină și spa
tii comerciale.

S-a subliniat că, pe lingă desco.- 
pertările de la cariera Negoiul, se 
lucrează la experimentarea unei me
tode noi de exploatare, și anume ex- 
cavarea din subteran, se testează di
ferite soluții care să permită o creș
tere a randamentului de lucru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preciat realizările de pînă acum, 
subliniind, totodată, că se impune 
intensificarea ritmului de descoper- 
tări ■ și excavații, pentru a se putea 
trece la exploatarea mai grabnică a 
zăcămîntului de sulf. In acest sens, 
s-a trasat' 'sarcina de. a se aduce noi 
utilaje de .mare productivitate care 
să .permită încă de anul viitor.rea
lizarea,. in-avans a nivelurilor de ex
cavase. prevăzute. Do asemenea, 
conducătorul partidului și statu
lui a cerut să se ia măs-uri pen
tru a șe îmbunătăți și activitatea de 
pregătire a exploatării ■ zăcămintelor 
de sub muntele Pietricelul. în care 
scop a apreciat că. este necesar, să se 
găsească soluții pentru - excavarea și 
în subteran, ceea ce va permite să 
se ajungă'.mai. ușor și ‘rapid la ni
velul zăcămîntului. , .

I-n continuare, tovarășul Nicolaa 
Ceaușeșcu.a analizat posibilitățile de 
Îmbunătățire a transportului mine
reului spre stația de flotare și a ste

rilului rezultat din descopertare. S-a 
arătat, in acest sens, că transportul 
actual cu autobasculante este costi
sitor și că se impune să se treacă Ia 
studierea și adoptarea fără întîrzie- 
re a celor mai avantajoase soluții 
pentru fiecare caz în parte, un rol 
important urmînd să-1 aibă transpor
tul pe calea ferată.

în continuare a fost vizitată stația 
de flotare, urmărindu-se fluxul teh
nologic de preparare mecanică și ter
mică a minereurilor de sulf. Exami- 
nind procedeele tehnologice folosite, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a apre
ciat că ele permit o bună prelucrare 
a sulfului, dar că trebuie perfecțio
nate în continuare. S-a indicat, tot
odată, să se întocmească .de urgență 
un studiu tehnico-economic al capa
cităților de preparare a minereurilor 
din masivul Călimani.

Specialiștii din extracție, precum și 
cei din industria chimică aflați la 
această analiză s-au angajat să 
efectueze în cel mai scurt timp stu
diile cerute, să prezinte rezolvări 
care să permită o exploatare cit mai 
rațională și eficientă a acestei bo
gății.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat celor 
prezenți, tuturor minerilor calde 
felicitări pentru activitatea desfășu
rată și Ie-a urat noi succese in 
eforturile de punere in valoare a re
surselor de materii prime existente.

Următorul-obiectiv al vizitei l-a 
constituit întreprinderea de 
avioane Bacău.

Secretarul general al partidului a 
analizat, împreună cu ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
Alexandru Necula. cu reprezentanți 
ai centralei de resort și ai conduce
rii .unității, probleme privind desfă
șurarea activității productive, diver
sificarea gamei sortimentale și ridi
carea calității fiecărui produs, modul 
de înfăptuire a investițiilor prevă
zute. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fast informat în timpul vizitării 

principalelor secții de fabricație în 
legătura cu rezultatele obținute de 
oamenii muncii din întreprindere 
pentru realizarea planului de pro
ducție la toți indicatorii, precum și 
cu privire la stadiul transpunerii în 
viață a indicațiilor și orientărilor 
primite cu prilejul precedentei întâl
niri a conducătorului partidului și 
statului cu colectivul muncitoresc de 
aici.

In cadrul unor expoziții special 
amenajate au fost prezentate nu
meroase produse concepute și reali
zate în Întreprindere. Se remarcă, 
între acestea, autoatelierul și atelie
rul mobil, ambele fabricate după 
concepții originale, care asigură e- 
fectuarea direct în cîmp a unei largi 
game de operații de întreținere și 
reparare a mașinilor și utilajelor a- 
gricole. Rețin, de asemenea, atenția 
produsele electronice de înaltă com
plexitate pentru bordul aeronavelor, 
care, la parametrii de funcționare 
similari cu ai celor. ce se importau, 
prezintă un volum și o greutate spe
cifică mult reduse, consumuri de 
energie mult mai mici.

Apreciind eforturile muncitorilor 
și specialiștilor din întreprindere 
pentru înfăptuirea planului, pentru 
buna organizare a producției și a 
muncii, calitatea produselor realiza
te, secretarul general al partidului 
a subliniat că trebuie să se acțio
neze în continuare pentru obținerea 
de rezultate cit mai bune atît pe 
linia îndeplinirii sarcinilor de pro
ducție, cît și în finalizarea în cele 
mai bune condiții a investițiilor pre
văzute. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat să se urgenteze punerea în 
funcțiune a întregii capacități la 
noua fabrică de motoare de avioa
ne și reductoare de elicoptere, pre
cum și procesul de integrare a echi
pamentelor electronice pentru avi
oane în cadrul noii secții aflate în 
construcție.. S-a. atras, totodată, a- 
tenția că o preocupare deosebită va 
trebui să existe față de asimilarea 
în producție a mașinilor și utilaje

lor necesare viitoarelor capacități de 
producție, astfel incit să se elimine 
cu desăvîrșire importul.

La plecarea din Bacău, oameni ai 
muncii din întreprinderile și insti
tuțiile municipiului au dat glas din 
nou sentimentelor de adîncă dra
goste și prețuire față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, recunoștinței a- 
dinci pentru activitatea sa neobosi
tă pusă în slujba propășirii patriei 
noastre socialiste.

Au răsunat puternice aplauze șl 
urale, nesfîrșite ovații, cîntece pa
triotice interpretate de cunoscute for
mații artistice din Bacău.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răs
puns cu prietenie acestor manifestări 
și a adresat tuturor urări de succese 
fot mai mari în realizarea planului 
pe acest an în toate domeniile de 
activitate.

Mulțumind conducătorului partidu
lui și statului pentru vizita efectuată, 
pentru orientările și indicațiile date 
eu acest, prilej, primul-secretar al 
Comitetului județean Bacău al parti
dului a exprimat angajamentul ferm 
al tuturor oamenilor muncii băcăuani 
de a-și intensifica eforturile . pentru 
îndeplinirea1 exemplară a sarcinilor 
cc . le revin,, pentru a-și spori con
tribuția la înfăptuirea mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului.
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Prin întreaga sa .desfășurare, prin 
însemnătatea obiectivelor economice 
vizitate și valoarea practică deosebită 
a orientărilor și indicațiilor date de 
tovarășul. Nicolae Ceaușescu, vizita 
de lucru, in .cele trei județe din Mol
dova a constituit un moment memo
rabil. în viața : și activitatea , co
lectivelor de muncă, a tuturor locui
torilor din această parte a țării, 
stimulîndu-le eforturile creatoare 
pentru traducerea în viață-a preve
derilor Programului partidului de 
construire a societății. socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

(Agerpres)

Puternică expresie a răspunderii pentru 
interesele primordiale ale tuturor 
națiunilor pentru soarta civilizației 

încredere în forța unită a popoarelor
Aici, în inima Apusenilor, unde 

se înalță cea mai mare investiție 
a județului Alba, Combinatul mi
nier al cuprului de la Roșia 
Poieni, noua inițiativă de pace a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Chemarea și Apelul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste au 
fost primite cu unanimă și entu
ziastă aprobare. Vom ști să răs
pundem îndemnului președintelui 
țării, exprimîndu-ne clar dorința 
de a munci și trăi în pace, mili- 
tind ferm împotriva pericolului 
de război. Acesta este gîndul nos
tru, drept și cinstit. Eforturile te
nace ale miilor de constructori ai 
combinatului, aspra încleștare cu 
muntele pentru a-i smulge bogă
țiile și a da țării materii- prime 
necesare le vrem ocrotite de ame
nințarea distrugerii nucleare, tot 
așa după cum vrem ca întreaga 
planetă să fie ferită de această 
cumplită amenințare. Știm că de
pinde și de noi ca să fie înlătura
tă o asemenea primejdie și de 
aceea alăturăm voința noastră vo
inței unice a întregului popor, 
spunînd răspicat un NU cursei 
înarmărilor și războiului.

Noi, moții, locuitorii acestor 
meleaguri străvechi, recunoscut! 
prin dragostea pentru libertate și 
dreptate, dorim ca plaiurile mîn- 
dre de pe Arieșuri, așezările 
noastre întinerite, fabricile pe care 

le-am construit în ultimii 20 de 
ani la Abrud, Cîmpeni, Baia de 
Arieș și acum, la Roșia Poieni, să 
devină și mai înfloritoare, iar do
rința unui viitor pașnic este îm
părtășită de toți cei cărora le este 
dragă munca, viața. Această do
rință se cuvine însă transforma
tă în fapte. Confruntată cu per
spectiva distrugerii nucleare, ome
nirea trebuie să facă totul, așa 
cum îndeamnă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru a preîntîmpina 
catastrofa, pentru a asigura gene
rațiilor prezente și celor care vor 
urma perspectivele unei dezvoltări 
în condiții de liniște și pace.

Știm că în momentul de față la 
Geneva au loc tratative în legă
tură cu rachetele nucleare și cu 
spațiul cosmic. Ce poate fi mai fi
resc ca în timp ce se desfășoară 
aceste tratative să se oprească in
stalarea de noi rachete nucleare 
în Europa, ca șl în restul lumii ? 
Popoarele ar avea, astfel, așa cum 
pe bună dreptate a arătat tova
rășul Nicolae Ceaușescu, dovada 
seriozității și răspunderii cu caro 
sînt purtate tratativele. Am aflat 
din ziare că Uniunea Sovietică a 
hotărît să renunțe pînă la toamnă 
la amplasarea de noi rachete și a 
propus, de asemenea, ca atîta vre
me cît durează tratativele să se 
oprească orice experiențe nucleare. 
Dacă si Statele Unite ar proceda 

Ia fel, fără îndoială că speranțela 
de pace ar spori și. odată cu ele, 
și șansele de a sp ajunge la în
țelegeri pe măsura așteptării po
poarelor.

Pacea este marea problemă a 
vremurilor noastre, și de aceea, 
așa cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, guvernele, po
poarele, forțele democratice de 
pretutindeni trebuie să înțeleagă 
că pentru acest tel suprem nici 
un efort nu este prea mare. în 
special, puterile nucleare au în 
fața omenirii datoria de a abando
na calea înarmărilor, de a canaliza 
în scopuri constructive uriașele 
cheltuieli irosite pentru fabri
carea de instrumente ale distru
gerii. Guvernele, popoarele, for
țele iubitoare de pace pot, îm
preună, schimba actualul curs 
primejdios, pot determina o evo
luție nouă, îndreptată spre înghe
țarea și reducerea bugetelor mili
tare, spre dezarmare și pace, in- 
staurînd astfel în lume un climat 
de liniște, încredere și siguranță. 
Acesta este sensul profund opti
mist al inițiativelor și chemărilor 
României socialiste.

Eugen CORNEA 
tehnician, Combinatul minier 
al cuprului Roșia Poieni," 
județul Alba

Vizita delegației Partidului Liberal Radical din Danemarca
Luni, au avut loc convorbiri între 

Tamara Dobrin, președintele Birou
lui Executiv al Consiliului Național 
al. Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, și Thorkild Moller, pre
ședintele Partidului Liberal Radical 
din Danemarca, aflat în vizită in 
țara noastră la invitația Consiliului 
Național al F.D.U.S.
,.A avut loc un schimb .de infor
mații asupra preocupărilor celor 
două organizații pentru dezvoltarea 
economico-socială a țărilor lor. asu
pra stadiului și căilor de extindere a 
relațiilor dintre F.D.U.S. și Partidul 
Liberal Radical din Danemarca.

Cronica «31 rr-'.-zKț-

îl II

Cu prilejul Zilei naționale a Portu
galiei; ambasadorul, acestei țări Ia 
București, Luis ‘ Quartin, a oferit, 
luni, o recepție.

Au participat Ilie Văduva, vice
președinte al Marii Adunări Naționa
le, reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, ai. altor ministere și 
instituții1 centrale, oameni. de cultură 
și artă, generali, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi, de 
misiuni diplomatice acreditați în țara 
noastră și membri ai corpului diplo
matic. .

*
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii a efectuat o 
vizită de prietenie și schimb de ex
periență în. țara noastră, în perioada 
3—10 iunie, delegația Comitetului 
național coreean pentru apărarea pă
cii, formată din Giăn Du Hoan, pre
ședintele comitetului, membru al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
deputat in Adunarea Populară Su
premă, Ciăn Song Bong, membru al 
Comitetului permanent al Comitetu
lui național coreean pentru apărarea 
păcii, Ri Won Săp, adjunct al secre
tarului general al comitetului, și 
Giang Hak Ciăl, secretar al comi
tetului.

Delegația coreeană a fost primită 
de tovarășul Ion Stoian, secretar al 
C.C. al P.C.R., a purtat convorbiri la 
Marea Adunare Națională, la Comi
tetul județean Dolj al F.D.U.S., la 
Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii, la Asociația de prietenie ro-

INFORMAȚII SPORTIVE
TENIS. Intre 13 și 18 iunie se va 

disputa la Istanbul meciul dintre 
echipele României și Turciei con- 
tînd pentru grupa europeană A a tra
diționalei competiții internaționale de 
tenis „Cupa Davis11. Din lotul țării 
noastre fac parte Florin. Segărceanu, 
Andrei Dîrzu, Adrian Marcu și Mi
hai Vanță. Căpitanul nejucător al 
formației este Ștefan Georgescu.

BASCHET. Au luat sfîrșit întrece
rile din grupele preliminare ale cam
pionatului european masculin de 
baschet ce se desfășoară în R. F. 
Germania. Primele opt clasate (cite 
patru din fiecare grupă) iși vor dis
puta sferturile de finală, după urmă
torul program : Franța — Italia ;

In aceeași zi. oaspetele s-a întîlnit 
cu Nicolae Giosan, președintele Ma
rii Adunări Naționale, și cu Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe. 
De asemenea, a avut o întrevedere 
cu Ion Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale.

In cadrul convorbirilor au fost a- 
bordate aspecte ale dezvoltării rela
țiilor româno-daneze în domenii de 
interes reciproc, unele probleme ale 
vieții politice internaționale.

A fost , de față Mogens Edsberg, 
ambasadorul Danemarcei la Bucu
rești.

(Agerpres)

măno-coreeană ; a vizitat obiective 
economice și social-culturale din 
Capitală și din județul Dolj.

In cadrul întîlnirilor au fost re
levate bunele relații de prietenie și 
colaborare, precum și posibilitățile de 
extindere a acestora în interesul re
ciproc, au fost abordate, de aseme
nea, probleme majore ale situației in
ternaționale actuale și s-au reafirmat 
solidaritatea deplină și sprijinul con
secvent față de cauza dreaptă a po
porului coreean de reunificare pașni
că și , independentă a patriei, fără 
nici un amestec din afară.

★
La Muzeul colecțiilor de artă din 

Capitală s-a deschis, luni, o expoziție 
de artă din Turcia. Lucrările de pic
tură și sculptură contemporană, pre
cum și țesăturile și obiectele de po
doabă prezentate sînt o ilustrare a 
preocupărilor artistice ale creatori
lor de frumos din această țară.

La vernisaj au luat parte membri 
ai conducerii Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Ministerului 
Afacerilor Externe, reprezentanți ai 
Uniunii artiștilor plastici, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Siireyya Yiiksel, 
ambasadorul Republicii Turcia la 
București,- și membri ai ambasadei, 
șefi de misiuni diplomatice acreditați 
în țara noastră și membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

Spania — R. F. Germania1; U.R.S.S. 
— Bulgaria și Iugoslavia — Ceho
slovacia. Echipa României va evolua 
In turneul pentru locurile 9—12, ur
mînd să întîlnească în primul joc for
mația Olandei.

FOTBAL • In preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal (grupa 
I sud-americană), selecționata Ar
gentinei a învins, la Buenos Aires, cu 
scorul de 3—0 (1—0) echipa Vene- 
zuelei, iar reprezentativa Perului a 
terminat la egalitate (0—0) pe teren 
propriu cu formația Columbiei. In 
grupa a 3-a sud-americană, echipa 
Paraguayului a învins, pe teren pro
priu, cu 3—0 (2—0) formația Boliviei.

întreprinderea de piese de schimb și utilaje pentru industria chimică 
Satu Mare a îndeplinit planul cincinal la indicatorii 

producției marfă și fizice
Oamenii muncii de la întreprin

derea de piese de schimb și utilaje 
pentru industria chimică Satu Mare 
au raportat îndeplinireă, cu șapte 
luni mai devreme, a sarcinilor ce i-au 
revenit din actualul cincinal la indi
catorii producției-marfă și fizice.

într-o telegramă adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ei se angajează 
ca, pînă la sfîrșitul anului, să reali
zeze, peste prevederile planului cinci
nal,. 6-500-tone- utilaje- 'tehnologice 
pentru, .industria chimică, 60, tone.. .. socialistă,.. ..

DE LA C. E. C.
Păstrarea secretului privind numele depunătorilor 

și operațiile efectuate la C.E.C.
Hărnicia, chibzuință, spiritul de 

economie și de bun gospodar sînt 
virtuți care au caracterizat dintot- 
deauna poporul român, căpătind 
în zilele noastre noi valențe, ilus
trate printre altele și prin faptul că 
în prezent populația deține peste 
23 de milioane de librete de econo
mii. Oamenii s-au convins că 
prisosul din cîștigurile lor prove
nite din muncă nu se păstrează 
nicăieri mai bine și în siguranță 
decît la Casa de Economii și Con- 
semnațiuni — singura instituție din 
țara noastră autorizată să păstreze 
economiile bănești ale populației.

Pentru sumele depuse. Casa de 
Economii și Consemnațiuni asigură 
tuturor depunătorilor numeroase 
drepturi și avantaje generale care 
fac ca actul economisirii organizate 
prin C.E.C. să fie de largă utilitate 
în primul rind personală. In afara 
garanției statului asupra sumelor 
depuse la C.E.C., asupra dobînzi- 
lor și cîștigurilor, a sporirii per
manente a sumelor economisite 
prin dobînzile și cîștigurile acor
date, Casa de Economii și Consem- 
națiuni asigură tuturor depunători
lor numeroase alte drepturi și 
avantaje generale, printre care și 
păstrarea secretului privind nume
le depunătorilor, al titularilor și 
operațiile efectuate de aceștia.

Astfel, prin legea finanțelor, 
Statutul C.E.C. și alte acte norma
tive, lucrătorii C.E.C. și cei ai altor 
unități care efectuează operații 
pentru C.E.C. sînt obligați să păs
treze secretul în ceea ce privește 
numele depunătorilor sau ale titu

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează:

Numerele extrase Ia tragerea excepțională Loto 
din 9 iunie 1985

FAZA I FAZA A II-A
EXTRAGEREA I : 43 72 7 13 70 

8 10 44 67 55 42 4.
EXTRAGEREA A II-A : 87 35 85 

36 39 82 29 49 86 17 19 51.
EXTRAGEREA A III-A : 71 70 25 

77 35 74 41 58 15 61 57 80.
EXTRAGEREA A IV-A : 36 28 48 

83 37 4 43 33 88 19 30 11. 

piese turnate din fontă și peste 100 
tone piese turnate din neferoase..

Acum, cind împreună cu întreaga 
țară sărbătorim împlinirea a două 
decenii de lumină și ctitorii fără 
seamăn ale glorioasei, epoci de aur pe 
care cu îndreptățit temei națiunea 
noastră o leagă indisolubil de nume
le și activitatea dumneavoastră re
voluționară neobosită — se spune în 
telegramă — ne angajăm solemn să 
îndeplinim exemplar sarcinile ce ne 
revin din documentele Congresului 
al XIH-Iea al partidului, contribuind 
astfel la necontenita . înflorire a 

'scumpei noastre patrii, România 
—(Agerpres) 

larilor depunerilor și operațiile 
efectuate. Rațiunea acestui avantaj 
rezultă' din faptul că depunerile Ta 
C.E.C. trebuie să. întrunească, sub 
aspectul secretului și al modalită
ților de utilizare, aceleași condiții 
ca banii păstrați' de cetățean, asu
pra sa. în aceleași acte normative 
se precizează. că date informative 
în legătură cu sumele păstrate’la 
C.E.C. se dau de organele Casei ue 
Economii șixConsemnațiuni numai. 
înscris, pejbază de. cerere scrisă 
sau de adresă, cu condiția indicării 
numărului libretului, contului etc,, 
următoarelor persoane : titularilor; 
persoanelor indicate prin clauza de 
împuternicire, dar numai pentru 
operațiile efectuate de acestea ; 
depunătorilor, numai pentru sume
le depuse de aceștia pe numele al
tor persoane ; persoanelor împuter
nicite de către titular prin procură 
sau printr-o altă formă de împu
ternicire legală, în limitele stabi
lite prin împuternicire ; părinților 
și tutorilor, pentru depunerile apar- 
ținind titularilor minori ; persoane
lor înscrise în dispoziția testamen
tară numai după decesul ■ titularu
lui pentru soldul existent la data 
decesului ; moștenitorilor legali sau 
testamentari, prin atestarea acestei 
calități de către organele notariale 
sau instanțele judecătorești pentru 
soldul existent la data decesului 
titularului. Potrivit legii, nici o altă 
persoană in afară de cele arătate 
mai sus nu au dreptul să ceară 
date informative asupra titularilor, 
depunătorilor și operațiilor efec
tuate de aceștia la Casa de Econo
mii și Consemnațiuni.

EXTRAGEREA A V-A : 19 77 38 
50 3 66.

EXTRAGEREA A VI-A : 89 78 39 
55 70 16.

EXTRAGEREA A VII-A : 1 22 51 
44 36 69.

FOND TOTAL DE CISTIGURI î 
1 154 353 LEI.

În apărarea bunului celui mai
Asemenea colegilor mei medici, 

asemenea tuturor oamenilor în 
mijlocul cărora trăiesc și muncesc, 
mă alătur adeziunii depline a în
tregului popor față de noua ini
țiativă de pace a secretarului ge
neral al partidului, președintele 
Republicii, văzînd în această cute
zătoare acțiune încă o mărturie a 
preocupării sale neabătute pentru 
asigurarea condițiilor internațio
nale necesare muncii creatoare, în 
vederea ridicării gradului de civi
lizație a societății noastre socia
liste. Cuvîntarea rostită la Plenara 
Consiliului Național al F.D.U.S. 
Îndeamnă la menținerea mereu 
trează a conștiinței că pericolul 
uhui dezastru nuclear, agravat de 
cursa înarmărilor, de politica de 
forță; și deinesocotire a voinței na-' 
țitinildr poate , și trebuie să'fie'în
lăturat;

Ne dăm seama, încă înainte de 
a cădea bombele, de nocivitatea pe 
care o prezintă înarmările pentru 
omenire. Deturnarea mijloacelor 
materiale și financiare în scopuri 
militare frînează dezvoltarea eco
nomică și sporește la sute și sute 
de milioane numărul oamenilor 
privați de lucruri elementare, in
dispensabile vieții. Este de-a drep
tul aberant faptul că pentru lupta 
împotriva infarctului, de care în 
lume mor patru oameni în fiecare 
minut, sînt alocați pe aceeași uni
tate de timp doar patru dolari, iar 
fabricarea mijloacelor de distru
gere11 absoarbe 1,5 milioane de do
lari pe minut, adică de 375 000 de 
ori mai mult ! Nimănui nu-i poate 
scăpa sensul profund umanist ce 
răzbate din propunerea formulată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu de 
a se îngheța ' cheltuielile militare 
la nivelul acestui an și de a se

Mărturie
O statistică indica, la nivelul anu

lui 1984, suma de 20 000 dolari chel- 
tuiți in medie anual pentru un 
soldat, in comparație cu numai 
380 de dolari ce revin în aceeași 
unitate de timp unui elev. Citeam 
recent că in Statele Unite ale Ame
rica sînt înregistrați peste 23 mi
lioane de analfabeți. Ca om al șco
lii, cifrele de mai sus au darul să 
mă convingă, o dată in plus, asu
pra valorii excepționale a politicii 
de pace promovată de partidul și 
statul nostru, asupra însemnătății 
covirșitoare a noilor inițiative ale 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, arhi
tectul șl promotorul acestei po
litici. Dreptul fundamental al po
poarelor la viață, la pace, proclamat 
cu atita stăruință de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, probează uma
nismul profund al poporului român. 
Această trăsătură iși găsește oglin
dire in eforturile constructive, paș
nice ale națiunii noastre socialiste : 
a construi, a învăța, a munci și a

vremea
___________________________________

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 11 iunie, ora 20 — 14 iunie, 
ora 20. In țară : Vreme în curs de 
încălzire, îndeosebi în regiunile din 
sudul țării. Cerul va fi variabil, cu 
înnorărl mal accentuate în vestul, 
centrul șl nordul țării, unde vor că
dea averse de ploaie, însoțite de 
descărcări electrice și izolat de grin
dină. Suprafața șl durata acestor fe

trece, ulterior, la reducerea lor 
anuală cu cel puțin 5—10 la sută. 
Desigur că o asemenea reducere 
nu ar afecta cu nimic echilibrul 
militar, în schimb ar elibera sume 
importante pentru împlinirea atitor 
nevoi acute ale umanității, inclu
siv pentru profilaxia îmbolnăviri
lor, eradicarea unor boli endemice 
de care suferă mase uriașe de oa
meni pe întinse zone ale globu
lui, extinderea cercetărilor asupra 
cauzei cancerului, construirea de 
spitale, îmbunătățirea asistenței 
medicale, îndeosebi în țările ră
mase în urmă ca urmare a ex
ploatării coloniale.

Rațiunea însăși refuză să admită 
încercările de a se justifica 
uriașa risipă ce se face pentru 
înarmări în condițiile in care 12 • 
milioană de copii mor anual înain
te de prima aniversare a zilei de 
naștere ; numai 10 la sută din cei 
80 de milioane de copii preșcolari 
din țările , în curs de dezvoltară 
sînt imunizați, deși pentru vacci
narea tuturor acestora ar fi nevoie 
doar de 1 miliard de dolari, adică 
mai puțin decit costul unui subma
rin nuclear ; două miliarde 
de oameni nu au acces la apă po
tabilă — ceea ce constituie unul 
din factorii care declanșează apro
ximativ 80 la sută din bolile in- 
feefioase — în timp ce construirea 
instalațiilor pentru soluționarea a- 
cestei probleme ar necesita 7 mi
liarde de dolari, ceea ce reprezintă 
cheltuielile militare pe mai puțin 
de două zile și jumătate I Este 
evident că nu creșterea, ci redu
cerea cheltuielilor pentru înar
mări — așa cum a subliniat răs
picat tovarășul Nicolae Ceausescu 
— răspunde intereselor umanității, 
progresului și civilizației.

a unui profund
crea sînt coordonate fundamentale 
ale existenței noastre.

împreună cu colegii mei. cu ca
drele didactice sîntem mîndrl că 
trăim intr-o țară care, printre pu
ținele din lume, și-a redus chel
tuielile militare în ultimii ani in 
favoarea creșterii efortului bugetar 
destinat învățământului și științei, 
construcției socialiste pașnice. Un 
exemplu care, fără îndoială, poate 
fi urmat și de alte țări. Așa cum 
arată tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este pe deplin posibil să se înghețe 
și apoi să se reducă cu 5—10 la sută 
cheltuielile pentru înarmări, să se 
micșoreze tot cu 10 la sută efecti
vele militare, fără ca aceasta să 
dăuneze securității nimănui, ci, 
dimpotrivă, s-o întărească, să des
chidă calea unor măsuri șl mai sub
stanțiale.

Nutresc totodată o profundă mîn- 
drie patriotică pentru faptul că 
România reprezintă un model de 
activitate permanentă pusă in sluj
ba formării tinerei generații in cul-

nomene vor fi mal restrinse. Tempe
raturile minime, nocturne, vor fl cu
prinse între 8 șl 18 grade, iar cele 
maxime, diurne, între 20 și 30 de gra
de, mai ridicate în ultimele zile în 
sudul țării. Vînt slab pînă la moderat, 
cu intensificări din sectorul vestic, în
deosebi în zonele de munte. în Bucu
rești : Vreme în curs de încălzire. 
Cerul va îi schimbător, favorabil 
aversei de ploaie șl descărcărilor elec
trice, la începutul intervalului. Vîntul 
va sufla moderat din sectorul vestic. 
Temperaturile minime vor oscila între 
13 și 16 grade, iar cele maxime Intre 
28 șl 31 de grade.

pretios: viața!
îndemnurile cuprinse în Chema

rea și Apelul F.D.U.S. de a apăra 
pacea, înainte de a fi prea tirziu, 
izvorăsc din pericolul real ce pla
nează asupra omenirii. însesi docu
mente ale Organizației Mondiale a 
Sănătății au precizat că, indife
rent care ar fi forma și amploa
rea sa, un război nuclear ar duce 
inevitabil la distrugerea biosferei, 
făcînd-o improprie vieții. Splendi
da noastră planetă s-ar transforma 
într-un corp ceresc mort, pîrjolit 
de incendii și pustiit de radiații, 
fără atmosferă și vegetație, fără 
oameni, fără viață.

Tocmai pornind de la situația 
nouă ce s-a creat în lume ca ur
mare a acumulării armelor nu- 

. Cleare,;.flg, da răspunderea imensă 
ce revirie-bamehiior- pdlitici,' între
gii noastre, generații, . tovarășul 

'Nicolae Ceaușescu-pime cu vigoa
re în evidență că oprirea cursei 
înarmărilor, în special a înarmă
rilor atomice, asigurarea păcii 
constituie problema fundamentală 
a epocii noastre. Și pentru că. 
într-adevăr. nu există problemă 
mai importantă decît aceea de a 
salva planeta, a salva omenirea, 
dreptul la existență al generațiilor 
de mîine, este firesc ca medicii, 
asemenea tuturor cetățenilor țării, 
să-și ridice glasul tot mai hotărît 
în sprijinul demersului viguros al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu îm
potriva politicii de război, pentru 
o politică de pace, pusă în slujba 
oamenilor, a popoarelor.

Dr. Silviu PETEANU 
medic specialist, directorul 
Spitalului orășenesc Gherla, 
județul Cluj

umanism
tul muncii și al păcii/al prețuirii 
valorilor umane, al Vnțelegerii și 
respectului față de alte popoare. De 
aceea, consider firească inițiativa 
privind organizarea manifestărilor 
Anului Internațional al Tineretului 
sub deviza „Participare — Dezvol
tare — Pace", care iși găsește o de
plină justificare prin întreaga noas
tră politică internă și externă, plină 
de grijă față de viitorul tinerei ge
nerații. Acestea sînt motivele pen
tru care îmi alătur glasul tuturor 
locuitorilor țării în apărarea păcii, 
cu conștiința că profesiunea de das
căl, educarea și formarea tinerei 
generații nu se pot împlini fără 
pace, fără încetarea imediată a abe
rantei curse a înarmărilor — con
diții fundamentale ale continuării 
vieții și civilizației pe planeta 
noastră.
Prof. Ecaterina DRAGH1C1 
inspector școlar general, 
Inspectoratul școlar județean 
Vrancea

t V

IAȘI. La cluburile muncitorești, 
la casele de cultură și căminele 
culturale din județ se desfășoară 
numeroase manifestări politico- 
educative — conferințe, simpozioa
ne, dezbateri, expoziții — dedicate 
aniversării a 20 de ani de la Con
gresul al IX-lea al partidului. Ma
nifestările sînt urmate de bo
gate programe artistice. (Manole 
Corcaci).

PRAHOVA. în municipiul Plo
iești s-a desfășurat cea de-a cincea 
ediție a sesiunii de comunicări și 
referate „I.L. Caragiale11. Manifes
tarea, devenită tradițională, s-a 
bucurat șl de această dată de un 
binemeritat succes. Au participat 

oameni de litere și artă, cadre uni
versitare, cercetători ai operei 
marelui dramaturg, muzeografi, ar- 
hiviști din Capitală, din Prahova și 
din alte centre ale țării. (Constantin 
Căpraru).

HARGHITA. La Gheorgheni s-a 
desfășurat, timp de două zile, edi
ția din acest' an a tradiționalului 
festival „Laudă muncii11, care a cu
prins cîntece patriotice și revolu
ționare, recitaluri de poezie, cîntece 
și dansuri populare românești și 
maghiare. De asemenea, în muni
cipiul Miercurea-Ciuc au avut loc 
manifestările prilejuite de aniver
sarea a 30 de ani de activitate a 

Casei pionierilor și șoimilor patriei. 
(I.D. Kiss).

BRĂILA. La Brăila s-a desfășu
rat, timp de două zile, cea de-a 
patra ediție a Festivalului interju- 
dețean de creație și interpretare a 
poeziei „Mihu Dragomir11. Organi
zată de consiliul județean de edu
cație politică și cultură socialistă șl 
Uniunea scriitorilor, în cadrul 
Festivalului national „Cîntarea 
României11, ediția din acest an a 
fost dedicată aniversării a două 
decenii de la istoricul Congres al 
IX-lea al partidului. Cu acest prilej, 
un grup de scriitori a efectuat vi
zite de documentare în unități 
economice și instituții culturale. A

avut loc o dezbatere pe tema 
„Poezia patriotică și valorile ei 
estetico-educaționale11. (Conieliu 
If rim).

CONSTANȚA. în cadrul ma
nifestărilor desfășurate sub egida 
Festivalului național „Cîntarea 
Românie11, la Galeriile de artă din 
Constanța a fost vernisată o expo
ziție interjudețeană cu lucrări de 
pictură, sculptură, grafică și artă 
decorativă aparținînd unor membri 

ai filialelor Uniunii artiștilor plas
tici din Galați, Brăila, Tulcea, Ia
lomița și Constanța. (George Mi- 
băescu).

IALOMIȚA. La Slobozia a avut 
loc a cincea ediție a „Salonului ju
dețean de carte11. Organizat de cen
trul județean de librării Ialomița, 
manifestarea a prilejuit un inte
resant dialog intre iubitorii de 
literatură cu scriitori și redactori 
de la edituri din Capitală. Cu acest 
prilej a fost deschisă și o expozi
ție de carte cu ultimele apariții 
editoriale. (Mihai Vișoiu).

VASLUI. Pe scenele Casei de 
cultură și Teatrului de stat „Victor 

Ion Popa11 din municipiul Bîrlad 
s-a desfășurat etapa județeană a 
celei de-a cincea ediții a Festiva
lului național „Cîntarea României11. 
Numeroasele formații artistice de 
toate genurile din localitățile ju
dețului — coruri, brigăzi artistice, 
formații de muzică populară și 
ușoară, de dansuri, grupuri folclo
rice, montaje literar-muzicale și 
altele — evoluînd la un înalt nivel 
Interpretativ, au adus un cald 
omagiu patriei și partidului, relie- 
find puternica dezvoltare pe care 
au cunoscut-o cultura și arta și 
pe aceste meleaguri în cei 20 de 
ani de la Congresul al IX-lea al 
partidului. (Petru Necula).

GALAȚI. La muzeul de Istorie 
din localitate este deschisă o expo
ziție intitulată „Valori contempora
ne ale artei populare din județul 
Galați11. Sint reunite aici peste 200 
de obiecte variate (țesături, confec
ții țărănești, unelte, împletituri din 
răchită și altele), creație recentă a 
meșterilor populari din județ. Ma
nifestarea vine să întregească pre
ocupările constante ale muzeului de 
istorie gălățean pentru aducerea in 
atenția publicului și a cercetătorilor 
a valorilor etnografice din zonă, in 
patrimoniul muzeului ai'lîndu-se un 
număr important de obiecta de 
artă populară. (Dan Plăeșu).
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Se dezvoltă relațiile dintre organizațiile de tineret 
din România și R. D. Germană

AFIRMAREA PRINCIPIILOR NOI DE RELAȚII DINTRE STATE 
— imperativ stringent al actualității 

Intervenția reprezentantului roman în dezbaterile Comisiei 
de drept international

NAMIBIA

S.W.A.P.O. respinge 
manevrele regimului rasist 

de la Pretoria
ALGER (Agerpres). — într-un co

municat citat de agenția algeriană 
de presă A.P.S.. Organizația Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) a respins cu vehemen
tă planurile regimului rasist de la 
Pretoria de a instala, la 17 iunie. în 
Namibia un.asa-zis. guvern de tran
ziție. Comunicatul difuzat la. Wind
hoek subliniază că planurile men
ționate constituie o manevră a gu
vernanților sud-africanl de a ocoli 
Rezoluția 435 a Consiliului de Secu
ritate. care recomandă Instaurarea 
unei încetări a focului si organi
zarea de alegeri generale sub egida 
O.N.U. în Namibia.

1I

Oprirea cursei înarmărilor, j

R.F. GERMANIA : Ample acțiuni împotriva amplasării j 
nucleare j
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O CERINȚA DE PRIMORDIALĂ ÎNSEMNĂTATE:

înfăptuirea dezarmării

rachetelor
BONN (Agerpres). — La Dflss'el- 

dorf a avut Ioc duminică o amplă 
manifestație pentru pace, Ia care 
au luat parte peste 20 000 repre
zentanți ai partidelor politice, or
ganizațiilor pentru pace, sindicale, 
de tineret. Participanții s-au pro
nunțat împotriva amplasării de ra
chete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune pe teritoriul vest- 
german, pentru retragerea tuturor 
armelor de acest gen existente în 
Europa.

75 Ia sută din populația celui mal 
mare land vcst-german — Renania

de Nord-Westfalia — se pronunță 
pentru încetarea amplasării de 
rachete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune pe teritoriul 
R.F. Germania, evidențiază un stu
diu întocmit de specialiștii din 
Koln, pe baza unui sondaj de opi
nie cu tema „Pacea și dezarmarea". 
Potrivit rezultatelor sondajului, pa
tru cincimi din locuitorii landului 
cer, totodată, reducerea bugetului 
militar al tării și folosirea fondu
rilor devenite astfel disponibile 
pentru rezolvarea unor probleme 
sociale stringente, cum este, îndeo
sebi, șomajul.

GENEVA 10 (Agerpres). — In ca
drul'Comisiei de drept internațional, 
organism juridic al O.N.U. care are 
sarcina de a codifica și .dezvolta 
progresiv dreptul internațional și își 
desfășoară în prezent lucrările la 
Geneva,, se examinează un proiect 
de convenție internațională cu ca
racter multilateral, privind răspun
derea statelor pentru săvîrșirea de 
fapte contrare normelor de drept 
internațional.

în legătură cu textele discutate, 
reprezentantul român a prezentat 
propuneri detaliate privind preciza
rea normelor imperative ale dreptu
lui internațional actual. Vorbitorul 
a subliniat că pentru înlăturarea 
conflictelor și stărilor de tensiune 
din viața, internațională este necesar

ca proiectul să încorporeze, lntr-o 
formă dezvoltată, principiile de 
drept internațional care trebuie să 
stea la baza raporturilor dintre toa
te statele, independent de sistemul 
lor social-economic. El a precizat că 
astfel de principii trebuie să pro
clame și să garanteze pentru fiecare 
stat stricta respectare a independen
tei și suveranității naționale, nea
mestecul în treburile interne, avan
tajul reciproc, nefolosirea forței sau 
amenințării cu folosirea ei, precum 
și dreptul fiecărui popor de a-și 
alege regimul social-economic potri
vit aspirațiilor sale fundamentale și 
de a dispune nestingherit de bogă
țiile pe care le conțin solul și sub
solul țării sale. în folosul propriu
lui progres.

BERLIN (Agerpres). — O delega
ție condusă de tovarășa Poliana 
Cristescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
președinta Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, a efectuat 
o vizită pentru schimb de experien
ță în R.D. Germană.

în cadrul convorbirilor avute cu 
primul-secretar al Consiliului Cen
tral al Uniunii Tineretului Liber 
German (F.D.J.), Eberhard Aurich, 
a fost relevat cadrul deosebit de fa
vorabil pentru dezvoltarea și diver
sificarea în viitor a relațiilor bilate
rale dintre organizațiile de tineret 
și copii din cele două țări, pe baza 
programului de colaborare bilatera
lă dintre Uniunea Tineretului Co
munist din Republica Socialistă

România și Uniunea Tineretului Li
ber German din R.D. Germană pen
tru perioada 1985—1986. Totodată, a 
fost subliniată . necesitatea unității 
de acțiune a tinerilor din lumea în
treagă pentru realizarea aspirațiilor 
fundamentale ale tinerei generații 
contemporane, folosindu-se multi
plele ' posibilități create de marcarea 
Anului Internațional al Tineretului 
sub generoasa deviză „Participare, 
Dezvoltare, Pace".

De asemenea, delegația s-a întil- 
nit cu conducerea organizației pio
nierilor „Ernst Thălmann",, cu repre
zentanți ai F.D.J., pionieri, a vizitat 
obiective social-culturale și sportiva 
din Berlin și Potsdam.

ORIENTUL MIJLOCIU
• ln vederea restabilirii securității ți ordinii in Liban • Reuniunea extra

ordinară a Consiliului Ligii Arabe

JAPONIA : Pentru ca tragediile de la Hiroshima 
și Nagasaki să nu se mai repete!

TOKIO 10 (Agerpres). — Peste 
42 milioane de locuitori al Japo
niei trăiesc în prezent în zone de
clarate libere de arme nucleare — 
relevă ziarul joponez „Akahata". 
Totodată, cotidianul menționează 
că peste 500 de orașe și localități 
nipone au hotărît, prin consiliile lor 
municipale, să se declare zone de- 
nuclearizate. Acest fapt, notează 
„Akahata", demonstrează că po-

porul japonez — care a cunoscut, 
cu patru decenii in urmă, ororile 
bombardamentelor atomice de la 
Hiroshima și Nagasaki - este ferm 
hotărît să acționeze pentru preîn- 
tîmpinarea unei catastrofe nuclea
re, pentru ca tragedii ca acelea de 
acum 40 de ani să nu se mai re-

apete vreodată în nici o parte 
lumii.

r.p, ungară: Rezultatele alegerilor pentru 
Adunarea de Stat și pentru consiliile locale

*
* 
ț
I
V
I

)
ț
L
V

) I
ț
j

i
i

MUREA BRITANIE : Organizația „Campania 
pentru dezarmare nucleară" cîștigă noi aderenți

LONDRA (Agerpres). — Sin
dicatul național britanic al mun
citorilor necalificați și municipali, 
una din cele mai mari organizații 
sindicale din țară, a hotărît să se 
alăture „Campaniei pentru dezar
mare nucleară", devenind membru 
colectiv al acestei importante gru
pări antirăzboinice din Marea Bri- 
tanie. La conferința. anuală de la 
Blackpool a acestui sindicat, care

grupează circa un milion de mem
bri, propunerea de afiliere la 
„Campania pentru dezarmare nu
cleară" a obținut votul majorității 
delegaților. După cum s-a subli
niat în cursul conferinței, această 
decizie este dictată de amenință
rile la adresa păcii, generate de 
continuarea cursei înarmărilor nu
cleare.

CSMDH : împotriva militarizării spațiului cosmic
OTTAWA 10 (Agerpres). — 500 

de organizații, cuprinzînd cunoscu
te personalități ale vieții politice 
și sociale canadiene, au dat publi
cității un apel prin care se cere 
guvernului să nu sprijine progra
mul american de cercetări milita
re spațiale, cunoscut sub numele 
de „războiul stelelor". Realizarea 
acestui program, relevă documen
tul, ar duce la intensificarea cursei 
înarmărilor nucleare și ar înveni
na climatul internațional. în â-climatul internațional. în ă-

ceeași ordine de idei, intr-o decla
rație a Comitetului canadian pen
tru dezarmare, se atrage atenția 
că proiectele de militarizare a spa
țiului cosmic constituie o evoluție 
extrem de periculoasă in cursa 
înarmărilor. Canada — se arată în 
context — nu trebuie să participe 
la această îngrijorătoare escaladă, 
ci să contribuie numai la progra
me de cercetare a spațiului extra- 
atmosferic in scopul prosperității 
omenirii, nu al distrugerii ei.

S.U.A.: Manifestație în favoarea declarării 
orașului New York „zonă denuclearizată"

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
„Nu, transformării orașului New 
York intr-o bază nucleară !“, „în
cetați cursa înarmărilor !“ — sub 
aceste devize s-a desfășurat dumi
nică la New York o amplă ma
nifestație a partizanilor păcii din 
statele New York și New Jerssey. 
Participanții au cerut autorităților 
municipale să nu permită intrarea 
în port a navelor militare america
ne purtătoare de rachete nucleare.
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La manifestație au participat repre
zentanți a peste 100 de organizații 
pentru pace, care s-au pronunțat 
pentru transformarea orașului New 
York in zonă liberă de arme nu
cleare. în încheiere a avut loc un 
miting in cursul căruia vorbitorii 
au cerut administrației să pună ca-
păt cit mai curind posibil acțiunii i 
de dotare a flotei americane cu ra- J 
chete nucleare. ț

BEIRUT 10 (Agerpres). — Primul 
ministru al guvernului libanez, 
Rashid Karame, a subliniat-că a sosit 
momentul pentru trecerea la apli
carea planurilor suspendate vizînd 
restabilirea securității și ordinii in 
Liban, transmite agenția Q.N.A. 
Rashid Karame a menționat îndeo
sebi că ciocnirile tragice din Beirut 
și climatul de conflict nu trebuie să 
mai continue.

Președintele Libanului, Amin Ge- 
mayel. a preconizat, într-un interviu 
aoordat presei naționale și citat de 
agenția France Presse, o nouă for
mulă de organizare în domeniile ad
ministrativ și al securității. El ' a 
precizat că, în cadrul noii formule, 
trebuie să se tină seama de exis
tenta diferitelor miliții din Liban, 
mai ales în ceea' ce privește reorga
nizarea forțelor de poliție. „Milițiile 
respective vor trebui să dea dovadă 
de o mai mare disciplină pentru a 
asigura menținerea ordinii, în func
ție de repartiția lor geografică, și să 
devină o adevărată forță de sprijin 
pentru autoritățile -legale", a spus 
Amin Gemayel.

Starea de tensiune s-a menținut, 
luni. în principalele zone de con
fruntare din Liban, prin noi ciocniri 
între forțele în conflict. După cum 
relatează agențiile -internaționale de 
presă. în zona taberelor de refugiați

palestinieni Shatila si Bouri El Ba- 
raineh din sudul Beirutului s-au 
produs schimburi de focuri spora
dice soldate cu doi morti si șapte 
răniți.

Intr-o declarație citată de agenția 
Reuter, secretarul general al Ministe
rului Afacerilor Externe al Libanu
lui, Fuad Turk, a subliniat că țara sa 
va considera încheiată retragerea 
forțelor israeliene de ocupație numai 
atunci cînd teritoriul libanez va fi 
părăsit de ultimul soldat al Israe
lului.

TUNIS 10 (Agerpres). — Dumini
că s-au încheiat la Tunis lucrările 
unei reuniuni extraordinare a Con
siliului Ligii Arabe, convocată la ce
rerea Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei (O.E.P.) pentru a analiza 
situația din taberele de refugia ti pa
lestinieni din sudul Beirutului. în în
cheiere. a fost dată publicității o 
rezoluție în care se cere încetarea 
imediată a focului în zona tabere
lor. ridicarea blocadei din jurul a- 
cestora si eliberarea tuturor ostati
cilor.. informează agenția M.E.N. De 
asemenea, relevă agenția, consiliul a 
cerut autorităților libaneze să coo
pereze cu Organizația, pentru Elibe
rarea Palestinei în problema pre
zentei palestinienilor în Liban si re
deschiderea Biroului O.E.P. de la 
Beirut.

Apelul guvernului Finlandei 
adresat secretarului general al O.N.U.

HELSINKI 10 (Agerpres). — Gu
vernul Finlandei a adresat secretaru
lui general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, apelul „de a acționa de ur
gență pentru eliberarea cit mai grab
nică a militarilor finlandezi din ca
drul U.N.I.F.I.L.", reținuți ca ostatici 
de elemente ale așa-numitei „Armate

a Libanului de Sud", creată și fi
nanțată de Israel. Documentul subli
niază că „reținerea ca ostatici a mi
litarilor finlandezi din cadrul 
U.N.I.F.I.L. — mulți dintre ei neîn
armați — constituie un fapt deose
bit de grav" — relatează agenția 
Associated Press.

Evoluția conflictului
BAGDAD 10 (Agerpres). — Avioa

ne de luptă irakiene au bombardat 
luni orașele iraniene Abadan, 
Arquaz-Malekchahi, Ham, Hamadan 
și Bawah, precum ,și o tabără mili
tară la Robat, a anunțat un purtător 
de cuvînt militar la Bagdad, citat de 
agenția. France Presse. Purtătorul de 
cuvînt a afirmat că două avioane ira
kiene au distrus o stație radar ira
niană.

Aviația irakiană a bombardat, de 
asemenea, duminică, Teheranul și 
alte șase orașe iraniene, relevă un 
comunicat militar citat de agenția 
U.P.I.

''j' ■ ■ ■ I! " 4'

dintre Iran și Irak
TEHERAN 10 (Agerpres). — For

țele armate iraniene au lansat luni o 
rachetă sol-sol asupra Bagdadului, a 
anunțat agenția I.R.N.A., citată de 
agenția Reuter. Un comunicat mili
tar anterior relevă că artileria ira
niană a bombardat în ultimele 24 de 
ore orașele irakiene Khanaqin, Man- 
dali, Badra, Zorbatiya, Varmahraz, 
Naft-Khana și Dosheikh..

Pe de altă parte, capitala iraniană 
a fost duminică ținta unui bombar
dament irakian, informează agenția 
I.R.N.A. Au mai fost bombardate 
orașul iranian . Ham și localitatea 
Zarneh, a anunțat postul de radio 
Teheran.

Agenda 
diplomatica
• Președintele Tunisiei, Habib 

Bourguiba, a sosit la Paris, unde 
urmează să aibă convorbiri cu 
președintele Franței, Franțois 
Mitterrand, în legătură cu .situa
ția din Africa și Orientul Mij
lociu și perspectivele de dez
voltare a relațiilor bilaterale. • 
în timpul convorbirii care a avut 
loc la Dar Es Salaam între pre
ședintele Tanzaniei, Julius Nye- 
rere, președintă în exercițiu al 
Organizației Unității Africane, 
și- Oliver Tambo, președintele 
Congresului Național African 
(A.N.C.) din Africa de Sud, au 
fost examinate aspecte ale evo
luției situației din Africa austra
lă și luptei populației de cu
loare din Africa de Sud împo
triva politicii de apartheid pro
movate de. regimul rasist de la 
Pretoria. • Premierul francez, 
Laurent Fabius, a sosit luni la 
Berlin într-o vizită oficială. El a 
fost întîmpinat la aeroport de 
Erich Honecker,, secretar gene
ral al C.C. al P.S.U.G., preșe
dintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane. Relațiile Est- 
Vest, problemele securității și 
cooperării în Europa și relațiile 
bilaterale vor constitui principa
lele teme ce vor fi abordate in 
cadrul convorbirilor oficiale din
tre cele două părți. • La invi
tația ministrului de externe al 
Poloniei, Stefan Olszowski, luni 
a sosit la Varșovia, într-o vizită 
oficială, ministrul de externe 
nipon, Shintaro Abe, informea
ză agenția P.A.P. • Jozsef Mar- 
jai, vicepreședinte al Consiliu- 

I, lu| de Miniștri al R. P. Ungare, 
a avut convorbiri la Budapesta 
cu Janusz Obodowski, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri ăl R. P. Polone, în legătură 
cu posibilitățile de dezvoltare a 
cooperării economice dintre cele 
două țări, informează agenția 
M.T.I. • Alan Garcia președin
tele ales al Perului - care în
treprinde un turneu în Europa 
occidentală - a sosit la Roma, 
unde va avea convorbiri cu 
președintele Italiei, Alessandro 
Pertini, și cu premierul Bettino 
Craxi.

(Agerpres)

BUDAPESTA 10 (Agerpres). — 
Agenția M.T.I. a transmis comunica
tul Comisiei electorale ungare cu 
privire la alegerile pentru Adunarea 
de Stat și pentru consiliile locale, 
desfășurate la 8 iunie. Participarea la 
vot a cetățenilor înscriși pe listele 
electorale, potrivit comunicatului, a 
fost de 99,2 la sută. în cele 352 de 
circumscripții electorale pentru 
Adunarea de Stat au fost aleși 307 
deputați din totalul de 387 de mem
bri ai forului suprem legislativ. în
tr-un număr de 45 de circumscripții

electorale nici unul dintre candidați 
nu a obținut majoritatea absolută de 
voturi. In aceste circumscripții ur
mează să se desfășoare noi alegeri, la 
22 iunie.

De asemenea, în favoarea candida- 
ților pentru consiliile locale s-au 
pronunțat 98,9 la sută dintre alegă
tori. în 849 de circumscripții pentru 
desemnarea deputaților în organele 
locale ale puterii de stat vor fi or
ganizate noi alegeri, la 22 iunie, pre
cizează M.T.I.

Datoriile externe agravează considerabil situația țărilor 
In curs de dezvoltare

LIMA 10 (Agerpres). — în cadrul 
unei conferințe de presă organizate 
la Lima, președintele Argentinei. 
Râul Alfonsin. s-a pronunțat ca sta
tele latino-americane si caralbiene 
să înfrunte în mod solidar proble
mele generate de datoria externă re
gională împovărătoare — transmit a- 
gențiile Prensa Latina si T.A.S.S. El 
a criticat termenii în care pun pro
blema băncile străine creditoare și 
a arătat că actualele condiții de pla
tă pe care ele, le impun fac impo
sibilă plata datoriilor. Subliniind ca
racterul politic pe care l-a îmbră
cat problema datoriei externe lati
no-americane și caraibiene. pre
ședintele Argentinei a evidențiat ne
cesitatea abordării ei în cadrul unui 
dialog cu guvernele țărilor credi
toare. și apoi cu băncile străine cre
ditoare.

CIUDAD DE MEXICO (Agerpres). 
— Criza economică a Americii Lati
ne este cea mai profundă din ultimii 
50 de ani, iar datoria externă creează 
mari dificultăți, pe plan economic și 
social, țărilor continentului — a de
clarat, la Ciudad de Mexico, Jose Li
zarraga, directorul Oficiului regional 
al Programului Națiunilor Unite pen

tru mediul înconjurător, cîtat de 
agenția Prensa Latina. El a relevat 
că nivelul ridicat al datoriei externe 
obligă statele debitoare să consacre 
importante resurse pentru plata do- 
binzilor, ceea ce frînează procesul de 
dezvoltare, determină creșterea șo
majului, a inflației, afectînd, totoda
tă, calitatea vieții popoarelor latino- 
americane și caraibiene.

CIUDAD DE PANAMA 10 (Ager
pres). — Creșterea datoriei externe a 
țărilor în curs de dezvoltare ca ur
mare a măririi ratei dobînzilor Ie 
agravează și mai mult situația soclal- 
economică și împiedică aplicarea pro
gramelor lor de dezvoltare. într-un 
articol consacrat acestei probleme, 
ziarul „Unidad", organul de presă al 
Partidului Poporului din Panama, 
scrie că uriașa datorie externă a ță
rii este în continuă creștere datorită 
majorării dobînzilor și, practic, este 
imposibilă achitarea sumelor la ter
menele fixate inițial. După calculele 
economiștilor panamezi, scrie ziarul, 
chiar dacă s-ar albea anual a patra 
parte din bugetul de stat plății dato
riei externe, Panama va putea stinge 
debitele abia în anul 2000.

Simboluri ale progresului
între Bosfor si munții Taurus
Pentru a ajunge în provincia 

Urfa vizitatorul are de străbătut, 
practic, întreaga Anatolie — vasta 
peninsulă dintre Bosfor și Irak, 
ale cărei masive muntoase, do
minate de vîrfurile semețe ale 
lanțului Taurus, sînt o verigă 
de legătură între Alpi și Hi
malaya. Relicvele istorice ce pre
sară peninsula o atestă ca unul 
dintre cele mai vechi leagăne ale 
unor strălucite civilizații asiatice 
și europene, găsindu-și expresie 
îndeosebi în ingenioase concepții și 
tehnici arhitectonice. Lăsînd în 
urmă masive muntoase, adesea în
zăpezite chiar și în miez de vară, 
la poalele cărora se întind, cît cu
prinzi cu privirea, cîmpii cerealie
re, trecînd peste rîuri spumegînde 
și platouri acoperite de pășuni, 
ajungi într-o depresiune prin care 
se precipită spre legendara Meso- 
petamie nu mai puțin legendarul 
Eufrat, sau Firat, cum este denu
mit în Turcia. Dacă timp de mile
nii apele lui au fost cîntate pen
tru fertilitatea pe care o confe
reau ogoarelor, acum undele sale 
sînt pe cale de a fi zăgăzuite vre
melnic pentru ca, înainte de a-și 
continua drumul spre întinsele 
grînare și orezarii, să dea viață 
hidrocentralei „Atatiirk", proiectajă , 
pentru o putere de 6 000 MW, ceea : 
ce o va situa pe unul dintre pri
mele locuri din lume. Inaugurîrid 
șantierul barajului, președintele ță
rii, Kenan Evren, a evocat princi
palele obiective ale programului 
pentru valorificarea resurselor țării, 
în vederea satisfacerii necesarului 
de energie electrică.

Puține țări sînt atît de dotate 
cu resurse energetice ca Turcia. 
Folosirea lor a început cu ani în 
urmă, progresînd pe măsura posi
bilităților economice. Pe întinsul 
Anatoli ei funcționează 40 de hi
drocentrale, care nu folosesc însă 
decît mai puțin de 15 la sută din 
capacitatea cursurilor de apă. Și. 
aceasta deoarece, după calculele 
experților, pentru a smulge întrea
ga enqrgie a fluviilor și rîurilor, 
în Turcia ar fi nevoie de alte 250 
de hidrocentrale. Dezvoltarea ener
geticii este unanim considerată ca 
un obiectiv prioritar în domeniul 
economic. Hidrocentrala „Atatiirk"

va începe să producă la începutul 
deceniului viitor, dar nu trece an 
ca la una sau alta din cele 13 
„fabrici de electricitate", aflate în 
prezent în construcție, să nu intre 
în funcțiune una sau mai multe 
turbine, sporind mereu capacitatea 
energetică-a țării. Patru generatoa
re sînt în curs de instalare la Mu- 
gla, iar pentru anul viitor se 
așteaptă să producă hidrocentrala 
de la Karakaya. Alte 15 asemenea 
obiective sînt de acum proiectate, 
urmînd să se treacă la realizarea 
lor treptată.

Se valorifică și alte resurse pen
tru sporirea producției de energie,

Însemnări de călătorie 
din Turcia

unul din obiectivele importante în 
acest sens fiind construirea sau 
lărgirea a patru exploatări de 
lignit, în timp ce se are în vedere 
ridicarea, pe baza izvoarelor calde 
de la Gokova Bay, a unei puterni
ce stații electrice geotermale. în 
perspectivă, se prevede, de aseme
nea, construirea la Akkuyu, pe 
coasta Mediteranei, a primei cen
trale atomoelectrice, care concen
trează de pe acum studiile unui 
important colectiv de specialiști. 
Bogățiile de uraniu ale Turciei 
asigură un viitor promițător aces
tei ramuri. Nu de mult însă au 
fost descoperite și importante 
zăcăminte de minereu de toriu, 
suficiente pentru rezolvarea pro
blemei energetice.

în paralel continuă explorările 
petroliere, problemă economică de 
primă însemnătate dacă se ține 
seama de faptul că 40 la sută din 
cheltuielile pentru import sînt des
tinate importului de țiței. Deși 
învecinat cu țări mari producă
toare de petrol, cum sînt Iranul și 
Irakul, teritoriul turc s-a dovedit, 
pînă în prezent, mai zgîrcit în 
zăcăminte de „aur negru", ceea ce 
nu i-a descurajat însă pe explora
tori. Un mic zăcămînt descoperit

In zona Gomberlitas produce 2 500 
de barili de țiței pe zi, iar specia
liștii, încurajați de acest succes, își 
intensifică căutările. între timp, în 
zona Bați Raman, care părea epui
zată de exploatările anterioare, se 
înfăptuiește un program de injec
tare a zăcămintelor, astfel ca, prin 
suprapresiune, să se extragă încă 
15—20 la sută din rezerve.

Eforturile constructive sînt pre
zente peste tot; în țară, preocupată 
să combată și să depășească urmă
rile serioase ale crizei economice 
mondiale ce s-au făcut simțite și 
aici. La Kutaya, Kony, Corum, pre
cum și în alte regiuni ale țării se 
află în construcție baraje și lacuri 
de acumulare destinate extinderii 
suprafețelor irigate, estimîndu-se 
că în acest fel Turcia își va putea 
dubla în viitorii ani producția 
agricolă.. Mari eforturi se fac în 
vederea dezvoltării transportului ; 
recent .au fost inaugurate. lucrările 
pentru construirea unui al doilea 
pod peste Bosfor, în lungime de 
1 090 metri, menit, ca și primul, 
care funcționează de un deceniu, 
să faciliteze traficul crescînd din
tre partea europeană și cea asiatică 
a țării. în același scop se efec
tuează studii pentru legarea celor 
două zone printr-o cale ferată pe 
sub Bosfor, paralel cu construirea 
unui sistem rutier subteran la 
Istanbul. Dar cel mai ambițios 
proiect în acest domeniu este con
struirea unei noi căi ferate între 
Istanbul și Ankara, mai scurtă 
cu 100 de km decît cea existentă 
și care, prin dotare cu material 
rulant modern, ar putea să asigu
re i creșterea de cinci ori a volu
mului de mărfuri între cele două 
terminale. în prelungirea căii fe
rate, spre zonele anatoliene de 
dincolo de Ankara se construiește 
un extins sistem de șosele și' po
duri, prevăzut a. fi realizat într-un 
deceniu.

înconjurată de mările Neagră, 
Mediterană, Egee și străbătută de 
Bosfor, Turcia își desfășoară co- 

, merțul său exterior în proporție' 
de 90 la sută pe: apă. Ihchiriind 
nav.e străine, țara a chelțuit și 
cheltuiește mari sume. Prin măsu
rile luate în ultimul timp s-a reu
șit completarea flotei proprii, care

v

Ankara, capitala Republicii Turcia, se află Intr-un continuu proces de 
extindere și modernizare

cuprinde aproape 700 de nave, ceea 
ce a dus la dublarea capacității ei. 
Autoritățile scot în evidență stră
daniile ce se depun și în acest 
domeniu pentru a se realiza obiec
tivul propus ca 60 la sută din co
merțul exterior să fie realizat 
recurgîndu-se la nave sub drapel 
turc.

Preocupările autorităților sînt 
sintetizate în programul de dez
voltare economico-socială de cinci 
ani (1985—1989). Unul din obiecti
vele avute în vedere este accele
rarea ritmului dezvoltării econo
miei, care ar urma să ajungă la 
6,3 Ia sută pe an, pentru industrie 
preconizîndu-se chiar 7,5 la sută, 
în acest scop urmează să crească 
substanțial investițiile, 59 ,1a. sută 
dintre acestea revenind sectorului 
public. O atenție deosebită se a- 
cordă modernizării tehnologiilor în 
diferite ramuri ale industriei, in
clusiv prin legarea mai strînsă a 
cercetării, cu producția și pregăti
rea de specialiști potrivit cerin
țelor concrete ale întreprinderilor. 
Se urmăresc, în continuare, creș
terea producției destinate exportu
lui, reducerea inflației, crearea de 
noi locuri de muncă.

Ziaristului român îi este plăcut 
să constate că dezvoltarea Turciei 
încorporează și roade ale colaboră
rii dintre țările noastre. Și nu 
este vorba doar de rezultatele

schimburilor de bunuri materiale, 
care au crescut, de altfel, substan
țial în ultimii ani, ci, înainte de 
toate, de extinderea cooperării re
ciproc avantajoase, ce își găsește 
materializare într-o serie de obiec
tive importante construite cu con
tribuția României, îndeosebi în do
meniile energetic, siderurgic, trans
porturilor, valorificării resurselor 
naturale.

Rezultat al înțelegerilor conveni
te la nivelul cel mai înalt, această 
cooperare conferă valențe noi legă
turilor tradiționale de prietenie 
dintre România și Turcia și con
stituie, în același timp, o bună te
melie pentru dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor de bună veci
nătate dintre țările noastre. La 
București și Ankara este, de alt
fel, unanimă aprecierea că vizita 
apropiată pe care, la invitația pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, o va 
întreprinde în țara noastră pre
ședintele Republicii Turcia, Kenan 
Evren, convorbirile dintre, cei doi 
șefi de stat, valorificînd buna ex
periență acumulată în colaborarea 
dintre țările noastre, vor duce la 
o nouă extindere a acestor relații, 
în interesul celor două popoare, al 
afirmării politicii de bună vecină
tate și înțelegere în Balcani, ca și 
pe plan general european.

Al. CÂMPEANU
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ÎN LEGĂTURA CU DISPUTA 
DE FRONTIERA DINTRE COSTA 
RICA ȘI NICARAGUA. La o con
ferință de presă desfășurată la Ciu
dad de Panama, ministrul panamez 
al relațiilor externe, Jorge Abadia, 
a declarat că „Grupul de la Conta- 
dora" a informat guvernele din 
Costa Rica și Nicaragua că este pre
gătit să medieze în disputa de fron
tieră dintre cele două.țări după ce 
va primi un mandat oficial din 
partea . Organizației Statelor Ame
ricane — transmite agenția Taniug. 
Totodată, Ministerul nicaraguan de 
Externe a anunțat că Franța a răs
puns pozitiv cererii guvernului san- 
dinist de a găzdui posibile negocieri 
dintre Nicaragua și Costa Rica vi
zînd crearea unei zone demilitari
zate de-a lungul graniței dintre 
cele două țări.

DECLARAȚIE. P.C. din Austria a 
dat publicității o declarație in care 
se subliniază că partidul comunist 
se pronunță împotriva dotării arma
tei austriece cu rachete. Pentru 
apărarea neutralității și indepen
denței țării, precizează declarația, 
nu este nevoie de rachete costisi
toare, ci de o politică externă care 
să contribuie activ Ia destindere pe 
pian internațional, la dezarmare și 
la asigurarea păcii în întreaga lume.

REUNIUNE C.E.E. în orașul 
Stresa din nordul Italiei s-au în
cheiat lucrările reuniunii de două

i.

zile a miniștrilor de externe ai Pie
ței comune consacrată examinării 
problemelor ce se vor afla pe agen
da reuniunii la nivel înalt a „celor 
zece" de la 28 și 29 iunie de la Mi
lano. Potrivit agenției France 
Presse, miniștrii de externe au con
venit ca reuniunea de la Milano să 
se axeze, în principal, pe probleme 
?rivind reforma instituțiilor C.E.E.

n declarația privind situația din 
Liban se cere adoptarea „tuturor 
măsurilor" pentru punerea în liber
tate a militarilor Forței Interimare 
a O.N.U. în Liban (U.N.I.F.I.L.) 
luați ostatici din sudul Libanului.

TEZELE PENTRU CONGRESUL 
AL VIH-LEA AL P.C.G. La 
Diisseldorf a avut loc ședința con
ducerii P.C. German, relatează 
agenția T.A.S.S. In comunicatul dat 
publicității după încheierea șe
dinței se arată că participanții au 
aprobat tezele pentru Congresul al 
VIII-lea al P.C.G. Președintele 
P.C.G., Herbert Mies, a rostit o cu- 
vintare.

DATA VIITOARELOR ALE
GERI DIN SUDAN. Intr-un inter- 
viu acordat ziarului „Saudi Ga
zette", citat de agenția T.A.S.S., 
președintele Consiliului Militar de 
Tranziție din Sudan, Abdul Rah
man Swar El Dahab, a relevat că 
alegerile generale pentru Aduna
rea Constituantă vor avea loc in 
aprilie 1986.

LA BORDUL COMPLEXULUI ORBITAL SOVIETIC. în cea de-a treia 
• zi de lucru la bordul complexului orbital sovietic „Saliut-7" — „Soiuz 
IT-13", cosmonauta Vladimir Djanibekov și Viktor Savinih au trecut la ve

rificarea instalațiilor de bord ale stației „Saliut", aflată de trei ani pe o 
orbită circumterestră, relatează agenția T.A.S.S. Parametrii orbitei com
plexului orbital sint in prezent de 375 kilometri la apogeu, 356 kilometri 

I la perigeu, înclinația față de planul ecuatorial — 51.6 grade; iar perioada 
de rotație in jurul Terrei — 91,6 minute. Starea sănătății membrilor echi
pajului este bună, menționează T.A.S.S., precizind că procesul de adap- 

j tare la condițiile de imponderabilitate se desfășoară normal.
„I

Epilog în „cazul Mengele“?
Cercetările poliției braziliene par a confirma versiunea 

morții medicului asasin nazist
„Călăul de la Auschwitz", Josef 

Mengele, ar fi trăit timp de 18 ani 
la Sao Paulo, in Brazilia, din 1961 
pină in 1979, cînd ar fi murit îne
cat în urma unui accident cardiac : 
aceasta este concluzia preliminară 
a anchetei desfășurate de poliția 
braziliană, concluzie împărtășită de 
pe acum de numeroși specialiști, 
inclusiv ' de cunoscutul „vînător de 
naziști" Simon Wiesenthal. Dacă la 
început acesta se indoise de vera
citatea tezei decesului, acum înclină 
să o accepte. Totuși, după cum re
latează. France Presse, numai ex
pertiza resturilor mortale exhumate 
joia trecută în cimitirul din Embu 
— in apropiere de Sao Paulo — 
va putea să confirme această ver
siune a morții criminalului de 
război nazist.

Potrivit mărturiilor culese de po
liția braziliană, Mengele, supranu
mit și „îngerul morții", ar fi fost 
înhumat la 8 februarie 1979, sub

identitatea falsă a unui anume 
Wolfgang Gerhard, tehnician aus
triac in virstă de 53 de ani (în 
timp ce virsta lui Mengele era pe 
atunci de 68 de ani)), care decedase 
în Austria cu un an înainte. Baza 
anchetei pare să fi fost declarațiile 
unui cuplu austriac — Wolfram și 
Liselotte Bossert — complici la in- 
mormintarea lui Mengele sub falsă 
identitate. Mengele primea regulat 
bani din R.F.G., din partea unui 
oarecare Hans. Surse ale poliției 
socotesc că acel Iians ar fi un 
slujbaș al familiei Mengele din 
Guenzburg (R.F.G.), a cărui cores
pondență cu Mengele, interceptată 
de poliția vest-germană, a stat la 
originea declanșării anchetei in 
Brazilia.

Versiunea morții lui Mengele la 
Sao Paulo suscită încă semne de 
întrebare, pe care anchetatorii spe
ră să le clarifice cit mai curind.
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