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Producție sporită,
cu consumuri reduse
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Oamenii muncii din industria
județului Bihor au obținut, de la
începutul anului și pină in pre
zent, importante sporuri de pro
ducție, în condițiile încadrării
în normele de consum. Măsu
rile tehnico-organizatorice în
treprinse, întronarea unui rigu
ros spirit gospodăresc la fiecare
loc de muncă au avut drept
efect diminuarea consumurilor
cu 695 tone laminate finite pline
din oțel, 14 000 tone combustibil
convențional și peste 2,3 milioa
ne kWh energie electrică. De
remarcat că aceste economii au
fost înregistrate în contextul
în care productia-marfă a fost
depășită cu 177,1 milioane lei,
unitățile bihorene livrînd su
plimentar economiei însemnate
cantități de lignit, energie elec
trică, gaze libere, alumină, ma
teriale de construcții, pro
duse de mecanică fină, utilaj
tehnologic, lacuri și vopsele,
mobilier din lemn, confec
ții textile. Cu rezultate dintre
cele mai bune se înscriu la
„contul economiilor" colecti
vele de muncă de la „înfrăți
rea", „Sinteza". „Electrocentrale“, întreprinderea de sere Oradeă. întreprinderea „Mecanica"
din Orașul Dr. Petru Groza, în
treprinderea minieră Voivozi,
(loan
Laza,
corespondentul
„Sein teii").
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Tovarășul Aristides Maria Pereira
s-a născut la 17 noiembrie 1923 în
localitatea Fundo de Figueiras din
Insula Boa Vista (Capul Verde), într-o familie numeroasă, cu 14 copii.
Animat de puternice sentimente
patriotice, a acționat din tinerețe în
rindul elementelor înaintate pentru
independenta pămintului natal. In.
1956, alături de Amilcar Cabral, a
devenit membru fondator al Parti
dului African al Independentei din
Guineea-Bissau și Insulele Capului
Verde (P.A.I.G.C.).
în anul 1960 s-a stabilit la Cona
kry (Republica Guineea), unde și-a
desfășurat activitatea reyolutionară
în cadrul mișcării de eliberare na
țională — Partidul African al Inde
pendentei din Guineea-Bissau și
Insulele Capului Verde. S-a numărat
printre principalii organizatori ai
partidului în perioada activității ile
gale. ca membru al conducerii su
perioare a acestuia (Biroul Politic și
Comitetul Central), la Bissau și in
alte localități urbane.
In anul 1964 a fost ales secretar
general adjunct al P.A.I.G.C. în 1965
a devenit membru al Consiliului de
război, iar după cinci ani, membru
al Comisiei Permanente a Comite
tului Executiv de Luptă, împreună
cu Amilcar
*
Cabrai și Luis Cabrai,
și responsabil national pentru secu
ritate și control, precum și pentru
afaceri externe.
In 1973 a fost ales secretar gene
ral al P.A.I.G.C.
în 1975 devine președinte al Re
publicii Capului Verde și va fi reales
în 1981 și 1986.
în ianuarie 1981, o dată cu crearea
Partidului African al Independenței

din Capul Verde (P.A.I.C.V.), tova
rășul Aristides Maria Pereira a fost
ales secretar general al partidului și
reales in 1983.
După 500 de ani de dominație co
lonială portugheză. Insulele Capului
Verde și-au proclamat independența
la 5 iulie 1975. Rezultat al procesului
amplu și ireversibil al prăbușirii sis
temului colonialist, apariția pe harta

politică a lumii a statului de sine
stătător din largul coast^or apusene
ale Africii a marcat incununarea vic
torioasă a luptei poporului Insulelor
Capului Verde pentru apărarea fiin
ței naționale, pentru libertate și
dreptul inalienabil de a dispune in
mod suveran de propriul destin.
In prezent, întregul popor, con
dus de Partidul African al Inde
pendentei din Capul Verde, in
frunte cu secretarul său general,
Aristides Maria Pereira, se află an
gajat în îndeplinirea obiectivelor ce
lui de-al II-lea Congres al P.A.I.C.V.
pe calea accelerării dezvoltării eco
nomice și sociale a tării.
Pe plan extern, Republica Capului
Verde — stat care și-a exprimat
ferm atașamentul la principiile de
nealiniere — se pronunță împotriva
politicii imperialiste, colonialiste,
neocolonialiste și de apartheid, pen
tru respectarea dreptului popoarelor
din Africa, de pretutindeni de a se
dezvolta liber, de sine stătător, pe
calea progresului economic și social,
pentru pace, dezarmare și largă co
operare intre națiuni.
Animat de sentimente de profun
dă prietenie și solidaritate față de
popoarele Africii, poporul român
urmărește cu interes și simpatie eforturile poporului din Republica
Capului Verde pentru dezvoltare
economică și socială.
La 17 septembrie 1975 au fost
stabilite relații diplomatice intre
România
și
Insulele
Capului
Verde. De-a lungul anilor. între
România și Republica Capului Verde,
(Continuare în pag. a V-a)

PARTIDUL COMUNIST ROMAN
inima vie și puternică a țării
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„Partidul reprezintă astăzi centrul vital al întregii națiuni,
el este conștiința revoluționară a poporului nostru"
NICOLAE CEAUȘESCU

Aspect de lucru din cadrul secției mecano-sudură
de la Întreprinderea de mașini grele București, unde
a fost pusă in funcțiune o linie automatizată de
debitare a tablelor
Foto : S. Cristian

Rezultatele practice demonstrează
eficiența măsurilor
Desfășurată de la bun început
cesul chimic de elaborare a oțelului
sub directa îndrumare a tovarășului
pot apărea rebuturi, Care au fost
Nicolae Ceaușescu, acțiunea de mo
deci cerințele pe care le-am avut in
dernizare și perfecționare a produc
vedere în acțiunea de __modernizare a
ției la întreprinderea de mașini
oțelăriei ? în primul rînd, secțiile
grele București a început de acum
prelucrătoare ne solicitau cantități
să-și dovedească eficiența. „Date
tot mai mari de oțeluri speciale înalt
fiind importanța și amploarea aces
aliate. In al doilea rînd trebuia să
tei acțiuni, toate măsurile stabilite
rezolvăm și problema calității acesau fost sintetizate intr-un cuprinzător . tor oțeluri.
program unitar la nivelul întreprin
— Cum ați rezolvat aceste două
derii, detaliat pe fabrici, secții, ate
probleme ?
liere și formații de muncă — ne
— Lingourile obținute prin retopispune tovarășul Năstase Ioniță,
rea sub zgură prezintă o perfectă
secretarul comitetului de partid din
izotropie fizică, chimică și structu
întreprindere. Totodată, am organi
rală, o înaltă puritate, ceea ce asi
zat la nivelul unității și pe fiecare
gură în final proprietăți mecanice și
fabrică în parte colective speciale
fizice deosebite pieselor executate.
care se ocupă și răspund direct de
Practic, din vocabularul nostru a dis
problemele modernizării producției.
părut cuvintul rebut. Aș vrea să in
Demn de subliniat este faptul că
sist asupra efectelor economice : pe
în această acțiune deosebit de im
de o parte, productivitatea muncii a
portantă pentru întreprinderea noas
crescut de circa două ori, iar pe de
tră am solicitat sprijinul, și l-am
primit, unor institute de cercetare
și proiectare, unor catedre din ca
drul Institutului politehnic Bucu
rești".
Rezultatele obținute pină în pre
zent, materializarea unui însemnat
număr de proiecte vin să confirme
că aici, la I.M.G.B., s-a acumulat o
bună experiență in acest domeniu,
că activitatea de modernizare a pro
ducției este temeinic organizată și
judicios urmărită.
In întreaga țară, secerișul orzu
Cum a dispărut din vo
lui avansează rapid. Potrivit date
lor furnizate de Ministerul Agri
cabularul oțelarilor cuvintul
culturii. pină in seara zilei de 20
rebut ®ect* a oțelărie electrică și-a
iunie orzul a fost strins de pe
373
368 hectare, reprezentind 65 la
schimbat radical înfățișarea prin
sută din suprafața cultivată.
montarea unei noi instalații de re
Timpul deosebit de călduros din
topire electrică sub zgură. O simplă
ultimele zile a favorizat coace
schimbare de decor ? Nicidecum. Pe
rea lanurilor de griu. Faptul că in
această instalație, care â dublat pro
unitățile agricole din județul Olt
ducția de oțel retopit sub zgură, se
a
început recoltarea griului de
realizează oțeluri inalt aliate cu denmonstrează că în săptămîna urmă
sități speciale.
toare secerișul cerealelor păioase
— Această instalație de mare prova trebui să atingă o intensitate
ductivitate a rezolvat o problemă
sporită. în acest scop, specialiștilor
deosebit de importantă pentru între
din unitățile agricole le revine
prinderea noastră — pe precizează
sarcina importantă de a urmări
șeful secției oțelărie. inginerul Aurel
permanent stadiul de coacere a
Costea. Procesul de solidificare al
lanurilor pentru a decide, cu cea
oțelului este un fenomen complex,
mai mare operativitate, momentul
in care au loc o serie de procese fioptim de a se începe secerișul in
zico-chimice. Astfel, in diverse
fiecare parcelă.
puncte ale unui lingou de oțel pot
O lucrare la fel de importantă
exista diferite compoziții chimice
în
această perioadă o constituie insau structuri, adică o anizotropie ac
sămințarea culturilor duble. Po
centuată, cum spunem noi, oțelarii,
trivit programului, in această camcare este cu atît mai mare cu cit și
y^panie urmează să se insămințeze
dimensiunea lingoului este mai
mare. Or, din această cauză, în pro-

altă parte. Ia lingourile obținute prin
retopire electrică sub zgură se reduce
cu circa 70 la sută manopera de for
jare, multe repere executindu-se
direct din lingou.
Concluzia : calitatea sporită a ote
lului asigură o calitate superioară
echipamentelor energetice pe care le
fabrică întreprinderea.

La debitarea metalului,
productivitatea a crescut de
trei Ori.
Pr°8ramul de moder
nizare a producției se prevede :
„Prin introducerea unor linii meca
nizate de lucru, a agregatelor și in
stalațiilor specializate, în locul mun-

Ion TEODOR
Gheorqhe IONITA
(Continuare in pag. a IlI-a)

Dintotdeauna popoarele. în fiecare
etapă a dezvoltării lor economicosociale. au durat valori fundamen
tale în temeiul cărora și-au ordonat
gîndirea și acțiunea practică. Aceas
tă legitate a progresului istoric este
proprie și poporului român. Iar mul
te dintre valorile pe care le-a făurit
în tumultul veacurilor sint si azi ac. tuale. Desigur, lor li s-au adăugat
altele noi. proprii anilor revoluției
și construcției socialiste, anilor tumultuoși și deosebit de rodnici care
au urmat Congresului al IX-lea —
congres de la a cărui desfășurare se
împlinesc în curind douăzeci și unu
de ani. In actuala etapă de dezvol
tare economică și socială a Româ
niei, dintr-o înșiruire selectivă a va
lorilor, ce sînt dominante in viața
poporului nostru, nu pot lipsi patria,
munca, proprietatea socialistă, spiri
tul revoluționar, vocația construcției,
creativitatea, cinstea, demnitatea,
dreptatea, independența, unitatea na
țională. Există însă în societatea
noastră socialistă, în acest stadiu al
dezvoltării sale, în acest moment al
trecerii sale prin timp, in drum spre
viitor, o valoare fundamentală care
le exprimă, le înriurește și le de
termină pe toate celelalte. Este
Partidul Comunist Român care a in
trat de curind în cel de-al șaizeci și
șaselea an de istorie eroică.
Partidul s-a dovedit a fi conștiin
ța înaintată a poporului român, tre
zită la timp, intr-un moment de
cumpănă, la începutul anilor ’20,
pentru ca țara să se cunoască mai
bine pe sine, să-și afle rosturile și
forța, să poată scruta cu lucidă dem
nitate viitorul. Pe‘baricadele vieții,
a însuflețit și a condus marile bă
tălii revoluționare ale clasei munci
toare. ale întregului nostru popor
împotriva exploatării și asupririi. A
chemat națiunea română să facă zid
în calea fascismului, a războiului.
S-a dovedit a fi apărător ferm al
independentei și suveranității patriei.
A înscris pe prim-plan, între marile
sale obiective, lupta pentru o viață
nouă, liberă și demnă, pentru so
cialism.
S-au împlinit, in primăvara aces
tui an. șase decenii și jumătate de
la făurirea Partidului Comunist Ro-

Campania agricolă de vară
desfășurată exemplar!

A

BUN VENIT PE PĂMINTUL ROMÂNIEI!
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, la 23 iunie începe vizita ofi
cială de prietenie in țara noastră a tovarășului Aristides Maria Pereira, secretar general al Partidului African
al Independenței din Capul Verde, președintele Republicii Capului Verde,
impreună cu tovarășa Carlina
Fortes Pereira.

în spiritul sarcinilor subliniate la recenta ședință

Simțul perspectivei este o componentă esențială a
conducerii moderne, eficiente, dinamice a intregii ac- :.
tivități economice. De la fundamentarea și adoptarea
planurilor anuale, precum și a planurilor cincinale,
deopotrivă la nivelul ramurilor și in profil teritorial,
pină la nivelul întreprinderilor, la stabilirea unor pro
grame speciale in diverse domenii de activitate, toate
acestea demonstrează preocuparea constantă a con
ducerii partidului, a secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru continua perfecționare și
modernizare a activității productive, pentru creșterea
eficienței economice, pentru progresul economicosocial al țării.
In contextul acestor preocupări statornice ale con
ducerii partidului pentru așezarea pe baze științifice
a întregii activități economico-sociale, recenta ședință
a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a dezbă
tut și examinat Programul privind înfăptuirea obiective
lor stabilite de Congresul al Xlll-lea al Partidului Comu
nist Român pentru dezvoltarea intensivă a economiei
naționale în perioada 1986-1990 ; Programul privind
perfecționarea sistemului de finanțare și creditare a
activităților economice și a normativelor economicofinanciare ; Planul național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România în cinci
nalul 1986-1990 ; proiectul Planului de dezvoltare a
agriculturii și industriei alimentare pe perioada 19861990. Cu acest prilej, Comitetul Politic Executiv a sub
liniat importanța cu totul deosebită a documentelor
dezbătute, elaborate sub indrumarea permanentă a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, dind o înaltă apre
ciere contribuției esențiale a secretarului general al
partidului la stabilirea și fundamentarea planului și
programelor de dezvoltare economico-socială a țării,
la mobilizarea și stimularea tuturor energiilor și for
țelor creatoare ale națiunii în vederea îndeplinirii în
condiții cit mai bune a prevederilor actualului cinci
nal, a ridicării patriei pe noi trepte de progres și
civilizație, a transpunerii neabătute în viață a Progra
mului de edificare a societății socialiste și comuniste
pe pămintul României.
în întreaga economie, începînd cu acest an, din
inițiativa și sub directa îndrumare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu s-a declanșat o acțiune amplă și
complexă pentru modernizarea și perfecționarea orga
nizării producției și a muncii, acțiune menită să asi
gure înfăptuirea neabătută a obiectivelor Congresului
al Xlll-lea al partidului, a sarcinilor mobilizatoare
privind dezvoltarea intensivă a producției materiale.
In acest sens au fost elaborate programe de măsuri
pe ramuri, ministere, centrale și întreprinderi, progra
me aflate în plin proces de înfăptuire, programe care
asigură accentuarea laturilor calitative ale creșterii
economice, afirmarea efectivă a factorilor intensivi ai
dezvoltării industriei și agriculturii, a tuturor ramurilor
și sectoarelor de activitate, pe baza celor mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii, mobilizarea mai puter
nică a resurselor existente, sporirea continuă a efi
cienței, amplificarea participării țării noastre la cir
cuitul economic mondial.
Continuînd șirul anchetelor consacrate acestei ac
țiuni de maximă importanță pentru întreaga noastră
economie, „Scînteia" înfățișează astăzi experiența și
cîteva rezultate concrete obținute în acțiunea de mo
dernizare a producției în una din cele mai mari uni
tăți industriale ale țării — întreprinderea de mașini
grele București — unitate etalon a industriei construc
toare de mașini.

mîine sosește în țara noastră, intr-o vizită de prietenie, tovarășul Aristides Maria Pereira,
secretar general al Partidului Alrican al Independenței din Capul Verde,
președintele Republic i Capului Verde, împreună cu tovarășa Carlim Fortes Pereira

cu porumb pentru boabe, furaje și
legume peste 1,9 milioane hectare.
Principalele condiții ale realizării
planului la aceste culturi sint insămințarea în cel mai scurt timp a
suprafețelor prevăzute — 48 de ore
maximum — pentru a „prinde"
umiditatea din sol și realizarea
unor lucrări de calitate.
Pentru intensificarea recoltării
orzului și declanșarea secerișului
griului, pe măsura coacerii lanuri
lor. precum și a lichidării decala
jelor la însămînțarea culturi
lor duble, important este ca or
ganele agricole, consiliile agroin
dustriale. organizațiile de partid
de la sate și conducerile unităților
agricole să acționeze cu toată fer
mitatea pentru buna organizare a
muncii formațiilor de combine, de
transport, pentru folosirea la ma
ximum a tuturor mijloacelor tehnice și a timpului de lucru.

ÎN JUDEȚELE BRAILA,
DOLJ, PRAHOVA, TELEOR
MAN, TULCEA ȘI SECTORUL
AGRICOL ILFOV S-A ÎNCHE
IAT RECOLTATUL ORZULUI

Oamenii muncii de pe ogoarele
județelor Brăila, Dolj, Prahova,
Teleorman, Tulcea și Sectorul
agricol Ilfov, acționind cu înaltă
răspundere, printr-o bună organi
zare a intregii activități, au reușit
să încheie recoltatul orzului. In
prezent, toate forțele sint concen
trate la eliberarea terenurilor de
paie, pregătirea patului germinativ,
insămînțarea culturilor succesive și
efectuarea celorlalte lucrări de se
zon. Concomitent, se fac intense
pregătiri pentru extinderea seceri
șului la grîu, cea mai importantă
lucrare agricolă a verii. (Agerpres).

relatări ale corespondenților
IN PAGINA A III-A
„Scinteii" din județele Gorj, Vaslui și Caraș-Severin^

mân. O istorie glorioasă — parte in
tegrantă a istoriei milenare a patriei.
O istorie de profunde prefaceri re
voluționare. de înnoiri și perfecțio
nări neîncetate. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu arăta. în ampla
cuvîntare pe care a rostit-o la a
șaizeci și cincea aniversare a parti
dului. că „în întreaga sa existență,

tia originală, științifică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu despre partid,
despre răspunderile și rolul lui in
edificarea noii societăți.
Partidul a străbătut un drum lung
de luptă, de muncă, de împliniri.
Acum, în al șaizeci și șaselea an al
existentei sale, poate să declare în
fata istoriei, așa cum a făcut-o prin

Idei și teze din patrimoniul
gîndirii revoluționare
partidul nostru s-a transformat con
tinuu, corespunzător etapelor de dez
voltare a luptelor revoluționare și a
patriei". Fără îndoială că partidul
nu mai este azi la fel ca acela din
1921. Nu mai este la fel nici cu âcela din 1944 sau din 1965. Timp de
șase decenii și jumătate s-au produs
fără încetare transformări profunde
în structura sa. în conținutul activi
tății sale, au fost înnoite formele și
metodele de muncă. Dintre toate aceste transformări, cu adevărat re
voluționare, cele mai adinei, cele
mai cuprinzătoare se înscriu în lu
minoasa cronică a epocii de mari
înfăptuiri deschise de Congresul al
IX-lea. La baza lor se află concep-

glasul său cel mai autorizat, al to
varășului Nicolae Ceaușescu. că dacă
ar fi posibil să se dea timpul îna
poi, același drum l-ar parcurge. Pen
tru că acest drum a fost determi
nat de cerințele legilor dezvoltării
sociale, de interesele supreme ale
poporului român. Pe acest drum au
apărut numeroase greutăți, au fost
săvîrșite și unele greșeli. Dar parti
dul si-a dovedit forța de a învinge
greutățile, de a corecta erorile. Așa'
cum, pe drept cuvînt. sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu, „Dartidul
nostru se bucură astăzi de stimă, de
încredere și este urmat in mod una
nim de întregul popor".
După Congresul al IX-lea, în so-

cietatea românească s-au produs pre
faceri revoluționare profunde, de or
din politic, social și economic. S-au
afirmat cu putere. în procesul ma
rilor înfăptuiri pe care România le
cunoaște de peste două decenii, gîndirea
creatoare
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. activitatea tita
nică pe care o desfășoară în frun
tea partidului și a statului, capaci
tatea sa pătrunzătoare de a înțele
ge. caracteriza și soluționa proble
me cardinale pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate pe pămintul patriei noastre.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
elaborat teza de esență revoluționa
ră potrivit căreia partidul trebuie să
se înnoiască mereu, să-și perfection
neze activitatea, pentru a putea de
termina, mai departe, schimbări ra
dicale în întreaga societate. Au fost
întărite, din punct de vedere nume
ric. rindurile partidului. El cuprin
de. în prezent, peste 3 550 000 de
membri — muncitori, țărani, inte
lectuali. femei și bărbați, tineri și
virstnici — fiind un adevărat partid
de masă. Dar, mai cu seamă, parti
dul s-a întărit calitativ. Au fost înfrînte inerții. Au fost activizați oa
meni ce se obișnuiseră să stea co
mozi in „fotoliul" conformismului
social. Acolo unde dăinuia delăsarea,
a fost întronată hărnicia. Unde se
instalase toleranța, a fost reinstau-

Adrian VASILESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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(S)-------------------------W AL EPOCII NOASTRE
Am ascultat, cu profun
dă emoție și satisfacție.
la plenara Consiliului
Național al Frontului
Democrației și Unității
Socialiste și apoi Ia ple
nara Comitetului Central
al Partidului Comunist
Român, apelurile pentru
pace adresate de secreta
rul general al partidului
nostru, președintele Re
publicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, che
mări de o excepțională
însemnătate, cu un larg
răsunet însuflețitor, vi
brante.
Există, la ora actuală,
o problemă mai importantă decît pacea ? Se
află, oare. o chestiune
mai vitală pentru țară și
pentru întreaga lume
decit această problemă a
păcii planetare, despre
care a vorbit recent tova
rășul Nicolae Ceaușescu
atît de convingător, mo
bilizator și cu magistral
imbold ? Ne pot preocu
pa oare mai direct și mai
tulburător alte probleme
vitale decit cele asupra
cărora ne îndreaptă și ne
atrag atenția declarațiile
și apelurile Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste, ale Marii Adu
nări Naționale, sub sem
nul Anului Internațional
al Păcii ?

E un imperativ al vre
mii, cel mai înalt ideal
al epocii — și România,
președintele ei și-au asu
mat îndatorirea. s-au
pronunțat ferm în aceas
tă chestiune de o arză
toare insemnătate. Scri
itorul și artistul societă
ții noastre, cel care slu
jește, in calitate de fiu
credincios al veacului, al
poporului, al patriei sale,
obștea care l-a ridicat,
cauza umanului, a păcii,
se cuvine să se afle și să
acționeze în primele rînduri, în avangarda com
batanților păcii. Să-și
asume îndatorirea si să
acționeze, participind Ia
tot ceea ce întreprinde
poporul nostru cu o ad
mirabilă tenacitate și con
secventă, sub îndrumarea
centrului vital revoluțio
nar al societății noastre,
Partidul Comunist Ro
mân — care și-a sărbă
torit în mai cea de-a 65-a
aniversare a intemeierii
sale — ca emanație a
inițiativelor de pace, de
o insemnătate internațio
nală, ale marelui nostru
conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, într-o unitate de monolit,
pentru stăvilirea cursei
teribile a înarmărilor,
pentru dezarmarea nu
cleară, pentru pacea mon
dială.

A scrie despre această
graniticăi
unitate-intrupace,
i
despre
această
vrere covirșitoare
i
de
pace, despre această bă
tălie pentru pace purtată
cu neștirbită consecven
tă, durînd opere valoroa
se, perene — în poeme,
romane, nuvele și piese
de teatru — e intr-adevăr
o lucrare bărbătească,
aducătoare de nepieritoa
re satisfacții. Intrucît, de
vreme ce scriitorul luptă
cu uneltele artistice, ale
artei sale moderne, situa
te la nivelul revoluționar
al epocii noastre, împo
triva răpunerii Vieții,
nimicirii Omenirii. împo
triva
înspăimîntătoarei
catastrofe nucleare care
amenință cu primejdia
risipirii în neant a Pla
netei noastre, el poate
întreprinde tocmai cel
mai măreț, cel mai ade
vărat și. deopotrivă, cel
mai frumos act de conști
ință pe care îl poate do
vedi. în calitate de arti
zan inspirat al Cuvintului.
Cu două milenii și ju
mătate în urmă, Sofocle
Spunea : „Multe sînt mi
nunate pe lume, dar ca
omul nu se află alcătuire
mai minunată pe lume".
De-atunci, fiecare dintre
marii creatori ai diferi-

telor epoci și-a făurit o
îndatorire de căpetenie
din a-1 apăra, ocroti
____ pe_
Om, această minune mai
miraculoasă decit oricare
alt miracol, din a-1 ocroti
de stricăciune, necazuri,
catastrofe naturale. din
a-1 apăra mai ales de
flagelul războaielor, al
măcelurilor
pustiitoare,
autolichidatoare. De mai
multe mii de ani, ocroti
rea omului este identică
cu apărarea Păcii. Azi,
mai mult decit oricînd
de-a lungul istoriei civi
lizației umane. Omul și
Pacea se identifică, sînt
noțiuni
gemene.
Iată
cîteva din datele de re
ferință ale terifiantelor
statistici : puterea celui
mai mare focos nuclear
experimentat pină in
prezent e de patru mii
de ori mai mare decit
cea a bombei slobozite
deasupra Hiroshimei. Re
zultă deci că folosirea
unei astfel de arme nu
cleare ar duce Ia pieirea
a patru mii de ori mai
multe suflete de om decît
au murit ori au fost ră
niți în funestul atac asu
pra Hiroshimei. La care

HAJDU Gyozo
(Continuare
în pag. a V-a)
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Relațiile umane în „aerul tare11
al climatului de exigență
Obișnuim sâ spunem : climat de muncă și știm limpede că cele două cuvinte
desemnează invariabil natura relațiilor umane. Relațiile umane — țesătura impercepti
bilă, aliajul de un fel deosebit care prinde contur și viabilitate în timp din „urzeala"
muncii răbdătoare cu omul, pentru continua lui educare și perfecționare. O țesătură
care se desăvîrșește din fapte, trăiri și atitudini, pe măsura deprinderii și transformării
în convingeri trainice de muncă și viață a trăsăturilor morale comuniste ce-l înnobilează
pe omul epocii noastre. O țesătură care, așa cum înfățișa tovarășul Nicolae Ceaușescu
dimensiunea uriașă a acestui proces, la adunarea solemnă consacrată jubileului parti
dului, așază la temeliile ei „concepția revoluționară despre lume și viață, materialis
mul dialectic și istoric, umanismul revoluționar, care consideră omul creația supremă
a naturii și care pune în centrul întregii activități afirmarea deplină a personalității
umane, asigurarea bunăstării și fericirii oamenilor, a popoarelor".
Nu-i un pisc ușor de atins. După cum n-a fost ușoară nici bătălia pentru cuce
rirea puterii politice, economice etc. Miza însă - formarea omului nou — este cu ade
vărat uriașă, fără precedent în istorie. Care este partea văzută și nevăzută a acestei
bătălii într-o puternică colectivitate muncitorească, cum este cea a constructorilor de
nave gălățeni ? Ce efort presupune netezirea asperităților, armonizarea relațiilor umaf ne ? La ce „chei" fermecate se face apel pentru a promova larg cîștigurile certe care
definesc conștiința înaintată ? lată cu ce gînduri am pășit pe poarta Șantierului naval
din Galați. O parte din cele aflate aici le-am consemnat în pagina de față.

Că la greu oamenii se
cunosc cel mai bine este
un adevăr știut de fiecare.
Că viața de producție —
și viața, viață ! — solicită
necontenit astfel de exa
mene, iarăși nu este o
noutate. Care este ..curba
de răspuns" a oamenilor la
astfel de încercări ? —
iată o întrebare al cărei
răspuns l-am căutat în
armătura complexă a rela
țiilor umane din halele de
debitare ori pe cale de lan
sare. De un asemenea răs
puns ne-am apropiat, cred,
pe cale, acolo unde se su
dează picioarele de... 120
metri înălțime ale platfor
melor românești de foraj
marin. Cine sint cei care
sudează ? Scurtă istorie :
prima selecție a avut de
ales din circa 400 de sudori.
Oameni care au tras la
clește ani buni. Care au
lăsat în urmă kilometri de
cordoane de sudură la
nave, unde controlul cali
tății cu mijloace moderne
a intrat în reflex. Și to
tuși : din patru sute, la
prima rundă de examene
au fost admiși să sudeze la
picioarele platformelor nu
mai... 56. La o a doua
rundă s-au prezentat 180.
Reușiți : 12...
— 56 plus 12 — 68. Aces
ta a fost cîștigul exact al
celor două examene. Dar
învățătura lor ?
— înțelesurile
acestui
episod de muncă au fost
mai multe — ne răspunde
subinginerul Ilie Iordache.
Primul : stabilirea unei
ierarhii reale, obiective a
competentelor — care, în
treacăt fie spus, a oferit
destule surprize. Dovadă
că strădania de a cunoaște
omul de lingă tine nu tre
buie să înceteze o clipă.
Concursul instituit, din
colo de scopul lui decla
rat : o selecție riguroasă,
dreaptă.. competentă a do
vedit și' altceva. Acest
altceva înseamnă că buna,
colaborare, unirea forțelor
de creație, sudarea. întări
rea legăturilor umane pot
deveni
realitate și prin
măsurarea dreaptă, exactă
a contribuției și calității
muncii fiecăruia. Fiecare
să primească după merit.

după merit să ocupe un loc
în ierarhia celor mai buni,
în stima și prețuirea colec
tivă. Concursul evocat a
dat prilejul măsurării „an
trenamentului", de pînă
atunci, la efort, la dăruire,
la abnegație și silință la
învățătură pentru a desci

Dar noi acționăm să fie...
încercăm să pătrundem
în mecanismele intime ale
relațiilor umane de la su
dură. să vedem cum se
probează afirmația inter
locutorului nostru. Aflăm,
de pildă, că sudarea fie
cărui tronson, care intră

— repune acum în discuție
împrejurarea dată subinginerul Ilie Iordache.
Iar
una dintre condițiile de
existentă ale familiei este
tocmai armonia. Cînd un
lucru trebuie făcut — sar
cu toții. Pun cu tatii umă
rul. Dacă unul s-ar da in
lături, greul, automat, tre
buie să-l preia ceilalți. Nu
există altă cale,. nu ai de
ales. Noi am apelat la re
zervă atunci cînd sosise
clipa de start. Dar trebuie
să ajungem peste tot. în
relațiile umane, la un ase
menea grad de disciplină,
de conștiință, incit să nu
fie nevoie de... rezerve.
Muncitor, maistru, con
trolor de calitate, acum
muncitor cu categoria su
perioară de calificare... Și
în acest fel s-ar putea în
fățișa drumul profesional
al lui H. D., omul care, de
curind, a fost pus în dis
cuția unei organizații de
partid de la șantierul naval
gălătean. Motivul ? O lu
crare de slabă calitate

• Cum se promovează în eșalonul fruntașilor
• Orgolii de o ireproșabilă calitate umană
• Dreptate peste... rînd ?
fra cit mai multe din tai
nele profesiei, pentru a co
respunde. El, concursul,
măsura înainte de toate și
un act de conștiință profe
sională. Laurii cîștigați,
noul clasament în meserie
s-a făcut Ia lumina zilei,
într-o întrecere deschisă,
în care fiecare a arătat cit
a acumulat, ce poate. Re
zultatul n-a putut fi pus
sub semnul întrebării, nu
s-au auzit murmure de ne
mulțumire deoarece. așa
cum s-a mai spus, compe
tiția s-a desfășurat în văzul
tuturor. Iată de ce. un ast
fel de concurs a constituit
pentru foarte multi un
moment de emulație, a
stîrnit, a stimulat la multi
dorința de a promova in
eșalonul elitei. Dovadă și
prezentarea, după luni de
pregătire. la examene, a
multora din cei cărora nu
le-au luat din primul foc,
ori din al doilea. O aseme
nea aspirație a generat, la
rindul ei. un conținut și
mai apăsat al relațiilor
umane de întrajutorare, o
circulație .mai intensă a
experienței bune spre cei
doritori să și-o însușească.
Mai în glumă, mai în se
rios. noi spunem că viața
în atelierul nostru se îm,parte jh două : înainte de
examenele de atestare pen
tru lucrările la platformă
de foraj .marin și după...
— Un examen cîștigat
este chiar un atestat pe
viată ?
— Viata arată că. cel
puțin aici, la sudură, nu.

în componența amintitelor
picioare, este o treabă de
echipă. Mai mult : nimeni
n-are voie să o ia înainte,
lucrul trebuie. să înainteze
la unison. Ca într-o orches
tră, unde sunetele fiecărui
instrument se cuvin să se
încadreze în armonia ge
nerală. Iar o dată lucrul
început, el se desfășoară
neîntrerupt, în schimburi
preluate din mers, pînă
cînd tronsonul este gata.
Se ia masa prin rotație,
cordoanele de sudură tre
buie să se împlinească con
tinuu. Așa cum nu se
poate opri elaborarea unei
șarje la jumătate. decît
doar cu riscurile ce impie
tează asupra calității otelu
lui, așa și aici, sudura tre
buie să-și urmeze cursul.
Expresia din sport : contracronometru este aici nu
doar o metaforă, ci reali
tate trăită aproape zi de
zi. Ei bine, la o asemenea
clipă de start, unul dintre
oamenii care alcătuiau
echipa în ziua aceea a întirziat. Sigur, viata are
cantitatea ei de neprevă
zut. Sint destule împreju
rările care o pot deturna de
la cursul -ei firesc. După
cum sint și situații în viată
care nu admit asemenea
ricoșeuri. Sudorul în cauză
a întirziat. i-a luat locul
rezerva pregătită, lucrul a
început la momentul ■ sta
bilit, totul a mers ca la
carte. dar întirzierea cu
pricina n-a trecut neobser
vată.
— Aici sîntem o familie

ieșită din mîinile Iul. Un
alt muncitor a venit cu lu
crul după» el. a observat
munca de mîntuiălă, n-a
închis ochii, dimpotrivă,
deschis, cu asprimea cuve
nită, l-a chemat la ordina
pe cel vinovat.
Cînd a aflat de hotărîrea de a fi pus in discuția
comuniștilor. H. D. a. încer
cat să afle înțelegere „mai
sus". „Mai sus",insă i s-a
zis clar : „De ce să te
sperii ? Dacă n-ai nici o
vină, n-ai nici motiv de
sperietură".
Discuția pe marginea
„cazului" H. D. fixează „re
flectorul" atenției pe o idee
deosebit de însemnată. în
efortul de înrădăcinare a
unor relații de muncă și de
viată viabile, trainice nu
se admite nici o abatere de
la linia de conduită girată
de fermitate, intransigentă.
Meditînd la aceste adevă
ruri. ne gindim la atîtea și
atîtea împrejurări cînd,
într-un colectiv sau altul,
unor oameni cu merite li
s-au îngăduit, li șe mai în
găduie lucrul de mîntuiălă.
atitudini reprobabile. Ba se
găsesc și „teoreticieni" care
pledează
pentru
acest
„drept" :
„persoana , în
cauză are merite. Să; mi
uităm, asta". Da. să nu sfe
uite. Dar un merit, oricare
ar fi ’fel, nu-i un „bilet de
liberă trecere" în zona fria
bilă a atitudinii necores
punzătoare.
Altfel, cel cu mai puține
merite, care n-a fost ab
solvit de consecințe, se

poate întreba — și încă pe
drept : „Bine, bine, am
greșit, plătesc pentru asta,
dar și ăla a greșit și nu i
s-a jntimplat nimic ? De
ce,?“. Ce poți răspunde
aici ? Greu de spus. Cert
este câ tratarea „diferen
țiată" a abaterilor nu este
de natură să întărească’cli
matul de muncă dintr-un
colectiv. In atare situații
se dă . apă la moară suspi
ciunilor, presupunerilor, le
gendelor cu efect nedorit,
care tulbură și nu limpe
zesc atmosfera.
Uri om se simte nedrep
tățit. Și atunci, firesc, caută
să-și pledeze cauza, solicită
sprijinul necesar tocmai în
numele adevărului, al spi
ritului de dreptate clintit
din locul lui. Cu asemenea
reflecții a intîmpinat Victor
Ștefan, secretarul comite
tului de partid de la Șan
tierul naVal din Galati, o
scrisoare adresată prima
in brigada condusă de Aurel Drumcea, de la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală, problemele
rului municipiului de către
de muncă și de viață capătă totdeauna rezolvări sub semnul exigenței comuniste
un
muncitor
navalist.
Foto : S. Cristian
Apostila întreba impera
tiv : „De ce nu i s-a dat
casă acestui om, în con
pe lista de case era la po
înțeles că da. Oamenii gincolectivului le ridică. Iar valiștilor gălățeni au. fost
dițiile în care în 1985 ați . ziția 172. Cercetăm cu
desc, judecă fiecare gest, proba de foc a oricărei
detașați peste 150 de oa
primit apartamente peste de-amănuntul și vedem
atitudine, măsură. Noi tre afirmații este confruntarea meni la Brăila : muncitori,
cota planificată ?".
numele lui Vasile Badiu. buie să acționăm cu grija
ei cu realitatea, cu adevă maiștri. inginteri. A fost
Viața , ridică și asemenea
„îl cunoști pe Badiu ?“.
celui care știe că se află
rul. în felul acesta îi
solicitat și mai tinărul su
probleme de... partid.
„Cum să nu ? E colegul
sub privirile miilor de oa obișnuim și pe oameni să dor Puiu Vasile, dar acesta
— Da, de partid, e de
meu de muncă, lăcătuș me
meni. Cu grija pentru păs gîndească mai mult înain
a zis că să se ducă alții,
părere secretarul, pentru
canic". „Știai că a primit trarea acurateței relațiilor
te de a se pronunța într-o
el nu poate.
că problemele oamenilor
casă ?“ „Desigur". „Dar și de muncă și de viată. în- privință sau alta, facem
— Și ce i-ați spus ? în
nu pot fi socotite altfel.
că se află înaintea ta. la cercînd să stopăm tot ceea educație, antrenăm mereu treabă
comitetu
Se procedează la lumina
poziția 169 ?“. Aici, Timof
ce ar putea să le impiete și mereu noi forțe in con lui de secretarul
partid.
rea situației lui Valeriu
te a lăsat privirea în jos. ze. Nu-i simplu să te afli
struirea unui climat de
— I-am reamintit că
Timofte, de la secția meMergem mai departe și permanent combatant pe
muncă propice rezultatelor
alții au mers, cînd a fost
cano-energetiț a șantieru aflăm : au primit casă, țot acest front de luptă, dar bune în producție, afirmă
nevoie,
și cite 6 luni de
lui. 1 Valeriu Timofte — înaintea lui Timofte, to
merită. Merită, deoarece rii personalității umane.
zile de au muncit Ia Man
autorul scrisorii.
varășii lui de muncă : Ionel
tot mai multi oameni se
Argumentele
secretarului
— Te afli pe lista celor Carp,
galia. Că și la Brăila, alții,
macaragiu.
Ion
conving ei înșiși că e de comitetului de partid au
care au solicitat casă ?
Gheorghe mașinist. „O în preferat un climat de
tovarăși de muncă de-ai
acoperire
t
și
într-un
fapt
— Desigur.
trebare, tovarășe Timofte : muncă propice opiniilor
care s-a petrecut sub ochii lui, înțeleg că trebuie să
— Ai fost cumva uitat,
era drept să-ți dăm, peste deschise, adevărului, res
poată și e cazul ca și
noștri, în minutele urmăa luat cineva casă înaintea
rînd, casă înaintea acestor pingerii oricăror drepturi
toare. Pe ușă a intrat șeful dinsul, Puiu Vasile, să în
ta?
oameni cu care muncești nemeritate, favoritismelor.
țeleagă. Am venit de fapt
— Nu știu.
pe schimb al secției I A,
cot la cot ?“. „Nu, nu era
— Aceste convingeri au
— Să vedem atunci cum
să vă spun că, oricum se
drept, recunosc". „Atunci drept echivalent curajul ing. Traian Vasilache. care
stau lucrurile.
de ce te-ai adresat prima
va încheia... disputa cu
relatează
următoarele :
atitudinii
fiecăruia,
nu
?
Sînt Chemați Stan Poto- rului ? Sigur, este dreptul
sudorul, noi vrem să adu
Șantierul
naval
din
Brăila
—
Atitudinea
care
să
re

rac, secretarul organizației
tău. Dar te rugăm să ne
stabilească echilibrul rela are de încheiat urgent o cem această atitudine în
de partid, Dima Ion. pre
spui, dacă vrei, de ce
fata colectivului.
țiilor de muncă acolo unde comandă la export. Nor
ședintele comitetului sin ne-ai ocolit, ce ai gindit
fapt sau altul le-ar
— Dacă nu procedați așa,
dicatului de la locul de
mal, centrala a hotărît să
cînd ai scris ce ai scris ?“. un
putea
tulbura.
Și
mai
muncă. Marcel Stefănescu. „Ce mai, recunosc deschis,
fîe ajutat. Din rîndul nav-o ceream eu să o faceți.
adaug
o
idee
generată
de
șeful secției, oameni care
am crezut că, deoarece am
episodul la care m-am re
au și răspunderea avizării fost coleg de muncă cu
Viața unui colectiv e ca un fluviu care se varsă în
repartiției de locuințe la
primarul, voi afla înțelege ferit : orice afirmație, orice
ocean printr-o uriașă deltă. Cu sute și mii de meandre.
laudă sau acuză trebuie
mecano-energetic. In ordi rea necesară"...
Sigur, partea văzută a acestei formidabile forțe de crea
probată, cu fapte, de reali
nea priorităților aprobate,
— Tovarășe Ștefan, care
tate. Nici o vorbă să nu
ție este opera. Opera care rămîne, care poartă amprenta
se-ntelege..
feste morala episodului în
fie aruncată în vînt. ires
umană. Partea nevăzută ? Viața tulburător de complexă
— In asemenea momente,
fățișat
de
dv.
?
ponsabil. Noi sîntem aici
ne spune Victor Ștefan,
a fiecărui participant la dăltuirea acestei opere. Cu ine
— Să începem „disecția" un colectiv care numără
faptele sînt cele care pre
fabilul ei. Cu apele ei adinei, uneori mai limpezi, alteori
cu afirmația lui Valeriu mii de oameni. Sigur, pot
cumpănesc. Omului trebuie
mai învolburate. Puritatea de cristal este o aspirație care
fi infinite păreri despre
să-i arăți negru pe alb cum Timofte care a făcut de
se împlinește în desfășurarea bătăliei pentru frumusețea
mersul amintit în speranța același lucru. Toate însă
stau lucrurile. Cu atit mai
și trăinicia relațiilor umane, de muncă și de viață. Re
trebuie să se raporteze la
mult cu cît se pornește de „aflării înțelegerii necesa
realitate. Atunci cînd se
lații care au drept piloni de rezistență trăsăturile înain
la premisa că, dacă a făcut re". Vedeți, această speran
ță viza obținerea unui
uită acest adevăr — din
tate ale moralei comuniste, climatul exigent, revoluționar
un demers, o întimpinare,
lipsă
de
informație
ori
din
avantaj
nedrept.
Nedrept,
a avut o motivație serioa
de mqncă, promovat cu neobosită fermitate revoluționară
prea multă ușurință în a
deoarece, dacă i s-ar fi dat
să. Iar clădirea unor relații
de partidul nostru, de secretarul său general, tovarășul
emite „judecăți" — se pot
cîștig de cauză, nedreptățea
de conlucrare propice mun
Nicolae Ceaușescu.
stîhni resentimente, nemulr
cii cu bune rezultate, per dintr-un foc trei oameni.
Pentru atingerea, peste tot, a acestui deziderat, nici
turnir:, se ‘pun ,,în circula-.
Trei oameni care nu. erau
formantei productive ' se
un. efort nu trebuie a fi socotit în plus. Cu atit mai mult
face cu răbdare și tact.-ve
nimeni alții decît tciy$rășu
ti^:!„ v,orbe care pot jigni
cu cit bătălia pentru relații umane așezate pe trainicele
nind în întimpinareâ preo lui de muncă. Dacă această
pe ' unul sau altul, pot
cupărilor oamenilor, si nu favoare s-ar fi săvirșit,
temelii ale adevărului comunist nu-i decît bătălia pentru
nedreptăți. Sînt tot atîtea
amînîndu-le,
ocolindu-le.
omul epocii acestui timp.
motive
pentru
care
noi
întreb
eu,
nu
ar
fi
avut
de
— Ce s-a constatat în
Iar omul acestui timp eroic merită din plin o asemenea
acționăm
pentru
lămurirea
suferit
relațiile
de
muncă,
pricina lui Valeriu ’ Ti
risipă de efort.
pînă la capăt a fiecărei
umane, din secția mecanomofte ?
Ilie TANASACHE
probleme
pe care viata
energetic ? E de la sine
— Reținusem de la el că
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CASA CU MULTI COPII
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semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiunii

'

„Copiii mei sint sănătoși și viguroși, sint veseli și cuminți. Copiii
noștri sint, de fapt, asemenea tu
turor copiilor de pe meleagurile pa
triei noastre dragi" — mi-a spus
o țesătoare gălățeană intr-o zi cînd.
purtind in suflet satisfacția datoriei
împlinite față de muncă, se grăbea
să-și întilnească acasă cele mai dragi
și mai apropiate ființe, propriii copii.
Este elocventă această certitudine
simplă a vieții. Intr-adevăr, ce poate
fi mai scump pe lume decît îmbră
țișarea spontană și sinceră a copi
ilor. Zîmbetul lor fericit, privirile
lor curate ce te mîngiie. mîinile lor
întinse cu speranță spre părinți,
spre oameni sînt simboluri ale în
crederii pe care copiii o resimt sub
forma liniștii și sănătății lor, sint
expresie spontană a certitudinii unei
copilării fericite. înconjurate de
muncă in iftiiște și pace.
Copiii gălățeni, asemenea tuturor
copiilor României, resimt,
in
tr-adevăr, astăzi aceste certitudini.
Ei pot scruta cu încredere viitorul
pentru că acesta se apropie ocrotit
de grija deosebită, părintească pur
tată de partidul și statul nostru.
— Copiii gălățeni, afirma dr. Mihai
Mocanu, directorul Direcției sanita
re județene, sint intr-adevăr astăzi
mai sănătoși, mai viguroși. O com
parație între condițiile materiale
existente în domeniul sanitar îna
inte de Congresul al IX-lea al parti
dului și cele existente astăzi oferă
argumente reale ce relevă un in
contestabil progres, justificînd pe
deplin afirmația de mai înainte.
— Care sint .aceste argumente ?
— In 1986, în spitalele de pediatrie
gălățene sint 485 paturi față de
307 in urmă cu 20 de ani. In
mediul rural avem astăzi 8 stațio
nare cu 60 de paturi. Numărul me
dicilor specialiști de pediatrie din
spitale a crescut de la 28 la 42, iar
numărul medicilor la dispensarele de
pediatrie din județ a crescut de la
22 la 63. în perioada scursă de la
Congresul al IX-lea al partidului
s-au inființat pentru asistenta me
dicală a copilului o secție de neuropsihiatrie infantilă cu 50 paturi, o
secție de chirurgie și ortopedie in
fantilă cu 80 paturi, o secție de
O.R.L. cu 20 paturi, o secție de boli
contagioase cu 80 paturi. A fost
deschis un spital de neuropsihiatrie
infantilă cu 90 paturi la Nicorești și
o secție de oftalmologie infantilă
cu 15 paturi. Toate aceste condiții
create pentru sănătatea copii
lor județului nostru au cunos
cut, de curind, o completare de preț
prin darea în folosință a noului
spital județean de pediatrie, cuplat
cu policlinică. Totodată, astăzi în

județ funcționează 18 creșe cu 1 561
locuri, fată de numai 6 creșe și 236
locuri in urmă cu 20 de ani. Acestor
instituții de îngrijire și creștere a

al-Inspectoratului școlar Galați, exis
tau 174 grădinițe care cuprindeau
7 997 copii sub supravegherea a 301
educatori, 77 școli de 4 ani, 183 școli

Grija pentru
zîmbetul fericit
însemnări din județul Galați
copiilor adăugindu-Ii-se și două lea
găne cu 225 locuri care funcționează
la Galați și Tecuci.
Efectul dteosebit al condițiilor
create de partidul și statul nostru
socialist se întrevăd și. în reducerea
considerabilă a mortalității infantile,
precum și in creșterea indicelui de
natalitate. In unele localități, pre
cum Costache Negri. Ivești, Schela,
Jorăști, indicele de natalitate urcă
pină la peste 22 la mie. Despre în
grijirea deosebită acordată viitoare
lor mame, nou născuților, copiilor in
general, am găsit de altfel destule ar
gumente rostite simplu, cu sincerita
te. de către Marita Dumitrașcu. mul
gătoare la ferma zootehnică de la
C.A.P. Schela, mamă a 5 copii, care
au crescut și cresc sănătoși in comu
na natală. Aici s-au bucurat de
o completă îngrijire medicală, au
avut și au toate condițiile pentru a
învăța, pentru a se forma ca oameni
adevărați. „îmi iubesc copiii, ei au
avut și au toate condițiile să crească
sănătoși, au tot ce le trebuie ca să
învețe așa cum eu la vremea mea
nu am avut. Abia aștept să-i văd pe
toti mari, la casele și cu familia lor".
Copiii Galațiului, copiii tării sint
sănătoși si viguroși. Acest laitmotiv
al însemnărilor de față izvorăște
dintr-o realitate evidentă. Sănătoși,
viguroși și bine educați, este necesar
să adăugăm. pentru că și școala
gălățeană cu vechi tradiții, desigur,
s-a dezvoltat fără precedent în
ultimii 20 de ani, dezvoltare cu
benefice implicații în misiunea no
bilă a societății noastre de a forma
și educa oameni in spiritul eticii și
echității socialiste, cu o inaintată
conștiință de comuniști, de revolu
ționari.
— In 1966. ne spune tovarășa
Georgeta Antohi, inspector general

de 8 ani, 13 licee de cultură gene'»
rală, 10 școli profesionale. Astăzi
funcționează 248 grădinițe cu 21 339
copii și .741 educatori, 252 școli gene
rale cu peste 95 000 elevi și 3 946 ca
dre didactice, 22 licee de specialitate

din care 15 industriale cu un total de
peste 30 00a elevi și 1 360 cadre di
dactice. Acestora li se adaugă 17
școli profesionale cu peste 8 400 elevi.
Și, bineînțeles, universitatea gălățeană reprezintă astăzi o mare poartă
deschisă spre cunoaștere pentru 5 000
de studenți.
Iată așadar multiplele posibilități
de afirmare, de formare și împlinire
pe care le au copiii gălățeni. Este
aceasta o elocventă expresie a uma
nismului profund, ce caracterizează
întreaga politică a partidului nostru
comunist, a orînduirii noi pe care o
edificăm, orînduire la temeliile că
reia generațiile de copii gălățeni vor
pune, asemenea tuturor copiilor
țării, pietre ale trăiniciei,1 ca recu
noștință pentru condițiile de viață,
studiu și muncă pe care societatea
noastră socialistă le oferă.

Ștefan D1M1TRIU

corespondentul „Scinteii"

PREVENIREA DIABETULUI
Una din consecințele schimbării
modului de alimentație a omului
modern, care treptat a renunțat la
anumite tradiții alimentare, este
creșterea mortalității generale, mai
ales in rindul populației mature, da
torită bolilor cardiovasculare. Pon
derea acestor boli in ansamblul cau
zelor mortalității a depășit pe plan
internațional 50—52 la șută, iar la
noi a ajuns la 45—46 la sută. Ca ata
re, bolile cardiovasculare constituie
prima cauză de mortalitate în lume,
fiind urmate — procentual — de
cancer și accidente de circulație.
Specialiști din domeniul cercetării
și asistenței medicale sînt unanim de
acord că bolile cardiovasculare —
acest inamic numărul unul al omului
modern — pot fi evitate prin pre
venirea aterosclerozei. Și un rol deo
sebit in această privință il au ali
mentația rațională, prevenirea dia
betului și a obezității.
Ce legătură există intre diabet și
bolile cardiovasculare ? Ca specia
list apreciat atit in țară, cit și peste
hotare pentru lucrările din acest do
meniu, prof. dr. docent Iulian Mincu
precizează — la începutul, convorbi
rii pe care am avut-o — că diabe
tul, aflindu-se la originea ateroscle
rozei, grăbește apariția bolilor car
diovasculare. Obezitatea (cuvîntul
derivă de la verbul latin „ob edo,
ob-edere, ceea ce țnseamnă a mînca
excesiv, a minca mult și lacom) fa
vorizează apariția diabetului, creș
terea grăsimilor din singe — așazisele dislipidemii (in special colesterol) — și, prin urmare, generează

Vacanță și excursii pe Litoral
pentru bucureșteni
Din prima zi a lunii mai,
de cind s-a deschis sezo
nul turistic estival pe li
toralul Mării Negre, și
pînă în prezent I.T.H.R.
București, in colaborare
cu Centrala O.N.T. „LI
TORAL" au asigurat ser’ vicii complete de cazare
în hoteluri nominalizate,
masă la restaurantele ho
telurilor respective, agre
ment și transport pentru
circa 50 000 de turiști
bucureșteni. Permanenta
preocupare pentru ridi
carea calității serviciilor
turistice oferite de către
I.T.H.R. București s-a
concretizat intr-o largă
paletă de excursii și va
riate sejururi pe Litoral,
in formule avantajoase,
in toate stațiunile. Toto
dată, ca urmare a solici
tărilor tot mai numeroa
se din partea bucureștenilor dornici să meargă
in vacanță pe Litoral sau
pentru a beneficia de in
fluentele
binefăcătoare
ale unei cure heliomarine.
I.T.H.R. București s-a
străduit să suplimenteze

numărul de locuri oferi
te celor interesați pentru
lunile mai, iunie și înce
putul lunii septembrie,
perioade considerate op
time din punctul de ve
dere al factorilor activi
de cură.
Concret, pentru această
ultimă decadă a lunii iu
nie. in care condițiile at
mosferice sînt deosebit
de prielnice vacanțelor
pe Litoral, I.T.H.R. Bucu
rești pune la dispoziția
oamenilor muncii din Ca
pitală (amintindu-le, tot
odată. de numărul limitat
de locuri pe cate le poate
oferi) bilete de odihnă cu
cazare în hotelurile mo
derne din stațiunile Ma
maia. Neptun-Olimp, Cap
Aurora, Jupiter, Saturn.
De o largă participare se
bucură excursiile pe Li
toral. ale căror coordona
te se înscriu pe linia tu
rismului modern : hote
luri nominalizate, asigu
rarea biletelor de călăto
rie C.F.R. la trenuri ra
pide sau accelerate, atit
la ducere cit și Ia în

toarcere. transfer garăhotej și retur, turul Lito
ralului, excursii in Delta
Dunării și altele.
Pe agenda turistică es
tivală, I.T.H.R. Bucureștj
și-a inscris și organizarea,
in colaborare cu comisiile
sport-turism din cadrul
comitetelor sindicale din
întreprinderi, a unor tre
nuri speciale pe Litoral,
prilej cu care, in luna iu
nie, 7 000 de oameni ai
muncii din Capitală au
petrecut cite 3 zile de se
jur reconfortant. De ase
menea, I.T.H.R. București

organizează, în perioada
vacantelor școlare, tabere
in țară și pe Litoral, acestea din urmă venind
in completarea celor 50
tipuri de tabere și excur
sii săptăminale de pină
acum, la care au partici
pat peste 20 000 școlari. Pe
Litoral, la Năvodari, mii
de copii participă la ta
berele special organizate.
Un element important al
acestui sfirșit de iunie il
constituie și cantonamen
tele oferite de I.T.H.R.
București școlilor sporti
ve din Capitală, pe Lito
ral. in condiții optime.

bolile cardiovasculare. în ultimele
două-trei decenii se observă o creș
tere a frecvenței dislipidemiilor, fe
nomen în strînsă legătură cu obice
iurile alimentare noi, cu lipsa unei
educații în ce privește alimentația.
— Sînt probleme cu o largă arie
de răspîndire în lume și, tocmai de
aceea, specialiștii sint preocupați în
mod deosebit să le cunoască pentru
a le putea preveni.
— La noi in țară, diabetul zaharat
este studiat de cîteva decenii in clinicile de profil, rezultatele cercetării

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ
fiind puse in slujba practicii me
dicale, a omului suferind. Se con
stată insă că diabetul zaharat, ca și
bolile cardiovasculare se află în con
tinuă creștere, pe măsură ce a spo
rit consumul de zahăr și dulciuri
concentrate. Ca atare, dacă înainte
de cel de-al doilea război mondial
diabetul afecta numai 0,2 la sută din
populația țării, astăzi el a ajuns să
afecteze 3,5 la sută din populație.
Statisticile Organizației Mondiale a
Sănătății arată că 2—8 la sută din
populația globului este afectată de
diabet, procentele fiind insă diferite
de la o țară la.alta. La originea dia
betului se află, in 80 la sută din ca
zuri, modificări in alimentație, care
duc la obezitate și la creșterea gră
similor din singe. In restul de 20 la
sută din cazuri, diabetul poate fi de
clanșat de unele infecții, transmisii
genetice, modificări autoimune (de
apărare a organismului) ș.a.
în țara noastră, eforturile specia
liștilor din acest domeniu — din
cercetare, învățămîntul superior și
rețeaua medicală — sint coordonate
pe plan național în scopul depistării,
prevenirii și combaterii diabetului
zaharat. In acest sens există pre
ocupări multiple, unele din rezulta
te fiind prezentate și la recentul
simpozion „Zilele diabetologiei",
manifestare științifică ce a avut loc
la Cluj-Napoca. Sint rezultate ce vi
zează combaterea diabetului, incepind cu prevenirea și tratarea obe
zității pină la tratamentul corect al
infecțiilor la copii sau al unor stări
care predispun la diabet — deci,
combaterea cazurilor de prediabet.
In prezent sint asigurate in aproa
pe toate județele țării cadrele de
specialitate pentru asistența medi
cală, cadre specializate in diabe la
Centrul de nutriție, boli metabolice
și diabet din București. Acest lucru
a fost necesar cu atit mai mult cu
cit, in ultimul timp, diabetul apare
in multe țări din ce in ce mai des și
la copii. La originea apariției acestei
boli la copii se află nu numai ali
mentația, ci șl unele infecții care
adesea par banale.. De fapt, o sim
plă viroză, denumită Coxsackie, tre
cută cu vederea sau tratată superfi
cial poate să ascundă o boală cu
acțiune directă pe pancreas și poate
să determine apariția unui diabet
zaharat juvenil, cu consecințe pen

tru toată viața. Dar mai sînt și alte
boli — hepatita epidemică și oreionul — care pot duce la diabet za
harat.
_
Ca măsuri de prevenire se reco
mandă îngrijirea corectă a copiilor
cu viroze, izolarea sau tratarea co
rectă a copiilor care au stat în peri
oada de incubare lingă bolnavi cu
hepatită epidemică sau oreion. Evi
tarea consumului de dulciuri în can
tități mari, necontrolate, prevenirea
obezității la copii incâ din primele
perioade de viață sînt măsuri ce vor
duce la limitarea apariției acestor
boli, a acelor tulburări metabolice
care, o dată instalate, se mențin toa
tă viața.
— După cite știm, una din pre
ocupările cele mai importante ale
specialiștilor din acest domeniu este
ca diabeticul să fie in așa fel îngri
jit incit el să fie, in aceleași con
diții de viață și de muncă, la fel de
apt ca și nediabeticul.
— De fapt, în concepția noastră
diabeticul este un om sănătos căruia
îi lipsește insulina, adică un om aflat
intr-o stare de sănătate condiționată.
Sarcina medicului este ca, printr-o
educație corectă, să-1 facă pe dia
betic să iși cunoască modul de tra
tament și de îngrijire a sa. Iar sar
cina bolnavului este ca, pe baza cu
noștințelor pe care le are, să ducă
o viată disciplinată, să respecte tra?
tamentul indicat, pentru că numai în
aceste condiții el nu va avea nici o
complicație. Diabetul devine o boală
abia atunci cind apar complicațiile
sale, care sînt foarte grave (gan
grena diabetică, retinopatia diabeti
că, boala renală diabetică etc.). Este
bine să precizăm că unul din suc
cesele repurtate in acest domeniu
este acela că, in prezent, femeia cu
diabet care dorește să aibă copii
poate să fie. corect și competent în
grijită, in așa fel incit ea să
poată da naștere copilului dorit. Acest
copil poate fi perfect sănătos, adică
la fel cu cel născut de o femeie fără
diabet.
Nu putem încheia aceste rînduri
fără a arăta că la Centrul de diabet,
nutriție și boli metabolice din Bucu
rești. aflat sub conducerea prof. dr.
docent Iulian Mincu — unrde s-au
format și se formează specialiștii
pentru toate secțiile de profil din
țară — se aplică, totodată, cele mai
noi concepții atit in ce privește
diagnosticul și măsurile de prevenire,
cit și tratamentul diabetului zaharat.
Colaborarea colectivului acestui cen
tru cu specialiști din R. F. Germania
a dus la rezultate apreciate în țări
cu cercetări de mare anvergură. Sint
remltate care vizează Pauzele bolii,
dar mai ales modul ei de tratare, in
așa fel incit diabeticul să rămină
s.lnătos și să se comporte ca un om
sănătos. In prezent, in întreaga lume
diabetul nu' se consideră o boală
atita vreme cît nu există cpmplicații.
De asemenea, este unanim recunos
cut că o educație, o bună cunoaștere
a principiilor care se află la baza
alimentației corecte, științifice sint
in măsură să reducă numărul sufe
rinzilor. să prevină această boală și,
mai ales, să contribuie la menținerea
sănătății.

Elena MANTU
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Sondajul

Pinten 0 îndatorire patriotică, o sarcină econnmică prioritară

MAXIMĂ PROMPTITUDINE
IN ONORAREA COMENZILOR PENTRU EXPORT

CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ

DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!
GORJ

CARAȘ-SEVERIN

Se lucrează neîntrerupt,
cu grijă pentru calitate

harescu, șeful atelierului montaj 2
experiență care dovedește că cele mai bune rezultate in
Argumente economice bine fundamentate pledează
de la întreprinderea de mașini elec
îndeplinirea planului la export se obțin atunci cind se
pentru indeplinirea exemplară, la un inalt nivel calitativ
trice București. Nu cu mult timp in
asigură din timp, cu maximă promptitudine și la cel mai
a planului la export, pentru promovarea tot mai susți
In județul Gorj, secerișul orzului
urmă, la cererea unuia din parte
bun nivel calitativ, fondul de marfă necesar pentru ono
nută a produselor românești pe piața externă. Așa cum
se desfășoară in șase din cele nouă
nerii noștri am modificat poziția cu
a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea
rarea la termenele stabilite și chiar in avans a contrac
coftsilii
agroindustriale.
Trebuie
tiei de borne la motoarele A.S.I. So
telor încheiate și comenzilor primite din partea partene
rostită la marea adunare populară din municipiul Brașov,
spus însă că de peste două săptăluția s-a dovedit bună și o vom ex
dar și cu alte prilejuri, fără realizarea exportului in con
rilor de peste hotare. în condițiile unei conjuncturi eco
mini vremea a fost instabilă, cu ploi
tinde și la alte tipuri de motoare".
nomice internaționale nu întotdeauna favorabile sînt. prin
formitate cu prevederile planului nu se pot asigura con
abundente. „în aceste condiții, — ne-a
Tot la cererea partenerilor externi
urmare, intreprinderi — în diferite ramuri de activitate
dițiile necesare dezvoltării bazei materiale a economiei
relatat ing. Mircea Prunariu, direc
s-au
proiectat
și
executat
motoare
— care își realizează și chiar își depășesc ritmic, cu
naționale. Practic, extinderea schimburilor economice
tor al direcției agricole județene, am
de curent continuu cu nivel redus de
regularitate/prevederile de plan la export. Cum se pro
internaționale, a cooperării în producție constituie o ne
cerut specialiștilor din fiecare uni
zgomot și vibrații. Iar șirul exem
cedează practic în aceste unități ? Ce măsuri tehnice și
cesitate obiectivă pentru buna desfășurare a activității
tate agricolă să urmărească cu aten
plelor poate continua, ceea ce vor
organizatorice se dovedesc mai eficiente ? Iată numai
în toate sectoarele de activitate, pentru înfăptuirea cu
ție stadiul de coacere a orzului, să
bește de la sine despre necesitatea
citeva întrebări cu valabilitate mai generală la care își
succes a planului la toți indicatorii și a programului de
acționeze în vederea utilizării cu
adaptării
permanente
a
producției,
propune «să răspundă sondajul de azi al „Scinteii" în
dezvoltare a patriei.
randament sporit a mașinilor agri
în toate domeniile de activitate, la
în multe întreprinderi s-a acumulat de acum o bogată
actualitatea economică.
cole in ferestrele dintre ploi. Sîntem
cerințele și exigențele pieței externe.
pregătiți ca, pe măsura atingerii
RITMICITATEA LIVRĂRILOR SE
înseamnă o depășire a planului de
CALITATEA PRODUSELOR EX
nivelul conducerii _
întreprinderii
_________ ?
stadiului de coacere, să declanșăm și
ASIGURA DIN FAZA DE PREGĂ
PORTATE SE RAPORTEAZĂ LA
export cu peste' 10 la sută".
— înainte de a lansa în fabricație
să
încheiem recoltarea orzului în
TIRE A FABRICAȚIEI. Activitatea
NORMELE SI PERFORMANȚELE
un anumit lot de produse se intocConcluzia se desprinde practic de
trei zile bune de lucru în fiecare
la . sine atunci cînd este vorba de
mesc grafice de execuție cu termene
ATINSE PE PLAN MONDIAL. Ori
din secțiile și atelierele de debitare
unitate agricolă".
asigurarea ritmică, la un înalt nivel
precise pentru fiecare reper si sec
sau de prelucrări mecanice de la
ce produs livrat la export intră in
Vineri, vremea s-a ameliorat sim
calitativ a fondului de marfă pentru
ție in parte. Apoi în analizele care
întreprinderea de mașini electrice
tr-o competiție ale cărei haremuri
țitor în majoritatea zonelor județu
export nu trebuie neglijat nici un
se fac se compară termenele din
încep de la normele și performan
București pare să nu aibă nimic
lui. Ca rezultat, ritmul lucrărilor a
amănunt al producției. Din exemple
aceste grafice cu stadiul lucrărilor
țele atinse pe plan mondial. Nici un
neobișnuit la prima vedere. Urmind
crescut considerabil, recoltindu-se o
le la care ne-am referit, dar și din
fluxuri tehnologice riguros organi . din secțiile de fabricație. Dacă un
partener de peste hotare nu va cum
suprafață aproape egală cu cea de
experiența altor unități rezultă cit
anumit reper nu a ajuns la data
păra un motor electric, un costum de
zate. reperele se apropie de la o
pe care s-a strins orzul in toate ce
se poate de limpede că ritmicitatea
stabilită într-o anumită secție în
operație la alta de forma lor finală,
haine sau articole tehnice din cau
lelalte zile. La amiază, stirprindem
livrărilor, respectarea întocmai a
seamnă că s-a întîmplat ceva nepre
apoi se constituie în diferite subanciuc dacă acestea nu sînt pe deplin
o secvență de muncă model la coo
termenelor înscrise în contractele
văzut și se iau imediat măsurile
competitive pe piața externă, indi
samble. care sint asamblate în ate
perativa agricolă din Andreești. O
încheiate se asigură numai printr-o
necesare pentru a se reintra în nor
ferent cine este producătorul. Duoă
lierele de montaj în motoare sin
formație compactă de șase combine
temeinică organizare a muncii incă
mal. De aceea, analizele care se fac
cum, oamenii muncii de la întreprin
crone sau asincrone, de curent con
lucra cu spor în lanul bogat de orz.
de la debitarea materialelor sau pre
nici nu durează sau nu ar trebui să
tinuu ori alternativ. în mașini elec
derea „Prodcomplex" din Tirgu Mu
în urma lor funcționau utilajele
gătirea materiilor prime și pină la
dureze de regulă prea mult. Eficien
trice cu performanțe tehnice dintre
reș reușesc să exporte in . S.U.A.,
pentru balotarea și eliberarea tere
expedierea produselor finite.
ta măsurilor luate este probată și de
cele mai înalte, solicitate tot mai
Finlanda, R. F. Germania, Canada
nului de paie. Alte patru tractoare
faptul că întreprinderea noastră
intens în diferite țări ale lumii. Și,
peste 150 tipodimensiuni de articole
ÎNTOTDEAUNA ÎN PAS CU CE
intraseră cu plugurile in miriștea de
poate livra orice tip de motor in
din sticlă numite Ubergang (sticlă
totuși, multe, foarte multe din re
RINȚELE
PARTENERILOR
DE
curind eliberată de baloți. Alături
două luni și chiar intr-o lună și juperele și semifabricatele care ajung
suprapusă, alb cu rubin) tocmai da
PESTE HOTARE. In mod firesc,
de mecanizatori, cooperatori și spe
mătate de la primirea comenzii, in
la montaj poartă un marcaj distinct,
torită înaltului lor nivel calitativ.
produsele livrate la export — indi
cialiști se afla și primarul comunei,
timp ce majoritatea firmelor străine
făcut incă de la prima fază a flu
ferent dacă este vorba de mașiniCum se asigură în procesul muncii
Aurel Vladimirescu, care ne-a pre
xului tehnologic : debitarea materia
au nevoie pentru aceasta de circa
unelte sau de confecții — trebuie să
atributele competitivității, ale calită
cizat :
lelor. De ce ?
trei luni de zile.
satisfacă anumite cerințe specifice
ții produselor livrate la export ? „Nu
— Faptul că în acest an orzul a
— Ținind seama de elementele
— Nu exagerez cu nimic dacă
ale partenerilor de peste hotare. Ca
este un secret pentru nimeni, ne
fost
amplasat într-o zonă nisipoasă,
înscrise în graficele întocmite, ne
afirm că exportul este o problemă
pacitatea de a se adapta operativ la
spune Tatiana Negru, secretara co
pe
valea Gilortului, a permis coa
puteți spune care este, la I.M.E.B.,
cunoscută și urmărită zi de zi de
aceste exigențe reprezintă deci una
mitetului de partid de la întreprin
cerea sa mai devreme. Ca atare,
situația la zi a exportului ?
toți oamenii muncii din unitatea
din principalele condiții care poate
derea de confecții din Oradea, că și
și noi am început secerișul mai de
— Pînă în prezent, planul Ia ex
noastră, de la muncitori' la proiecimpune unitățile producătoare pe
în domeniul nostru de activitate ca
vreme. Manifestăm toată grija pen
port a fost depășit cu circa 5 mi- . piața externă. De altfel, așa se și
tanti și cadre de conducere, ne spu
litatea producției depinde, mai pre
tru a nu se pierde nici un bob din
ne tovarășul Aurel Militarii, șeful
lioane lei. Iar pînă la sfirșitul lunii
explică faptul că deși exportă peste
sus de orice, de exigența manifes
recoltă.
De aceea, după cum vedeți,
serviciului desfacere-export din în
iunie preliminăm să mai livrăm peste
85 la sută din producția realizată — tată față de propria activitate de fie
grupuri
de cooperatori și copii sint
treprindere. în fiecare secție, pro
plan produse în valoare de 600
deci este foarte solicitată — între
care om al muncii. De aceea, prin
antrenate la stringerea spicelor cul
gramul zilnic de lucru începe prinmii lei.
prinderea de confecții din Oradea a
toate măsurile pe -care le luăm cău
tr-o scurtă analiză a sarcinilor pri
reușit să livreze peste plan în pe
Deși cu un profil total diferit, întăm să întărim răspunderea perso
vind producția de export. Apoi se
din
rioada care a trecut din acest an
„Prodcomplex“
VASLUI
treprinderea
nală a oamenilor. Așa, de pildă, toți
fac analize decadale sau ori de cite
deproduse
în
valoare
de
24,5
milioa

Tîrgu Mureș și-a îndeplinit și
tehnologii și maiștrii au sarcina să
ori este nevoie la nivelul conducerii
la export
ne lei.
explice temeinic muncitorilor carac
pășit lună de lună planul
.
întreprinderii. Activitatea practică
în perioada care a trecut din acest
teristicile modelelor lansate în fa
Succesul obținut se datorește fără
ne-a dovedit însă că aceste analize
an tot datorită organizării riguroase
bricație, fazele de execuție, normele
îndoială activității întregului colec
se
stasînt și eficiente numai dacă
a muncii în toate fazele proceselor
calitative ce trebuie respectate.
tiv, oamenilor muncii din fiecare
bilesc și anumite obiective precise
tehnologice, destul de numeroase,
Avînd muncitori bine pregătiți pro
secție și atelier. Totuși, atelierul de
care să poată fi urmărite îh secțiile
care se desfășoară aici. „Chiar zilele
fesional,
avem garanția că realizăm
creație al intreprindefii din Oradea
si atelierele de producție. De aceea,
trecute, un partener din S.U.A. ne-a
Declanșată în urmă cu două zile,
și produse de cea mai bună calitate".
este cel care dă tonul modei la zi
de mai multă vreme s-a hotărit ca
solicitat să realizăm, la comandă, un
campania de recoltare a orzului se des
pe multe meridiane ale globului,
Iată un principiu, un mod de a
toate reperele care intră în compo
fășoară in ritm susținut și pe ogoa
lot de covoare orientale, cu un co
înnoirea aproape integrală a produc
acționa cu deplină valabilitate și la
nenta produselor de export să fie
rele județului Vaslui. Condițiile spe
lorit special, ne spune Pragoi Roza
ției de la un sezon la altul este pri
întreprinderea de mașini electrice
marcate special încă din momentul
lia. șefa atelierului. Deși pentru
cifice
ale acestei campanii au im
vită aici ca un fapt normal, absolut
București. Perfecta stăpinire a mese
debitării materialelor. Mai mult,
pus aici luarea unor măsuri adec
această lună avem comenzi mult
necesar. „în fiecare zi — un model
riei, profesionalismul tuturor oame
aepste repere sînt urmărite de con
mai mari decit prevedeam, am ac
vate. Pe majoritatea suprafețelor din
nou !“. iată deviza de muncă, numi
nilor muncii din unitate reprezintă
trolul tehnic de calitate încă din
ceptat comanda imediat. Modelul so
cele 13 600 ha, orzul are talia mică.
torul comun al strădaniei acestui
principalii factori nu numai pentru
primele faze ale procesului tehnolo
De aceea, la toate combinele masa
licitat. deosebit de pretențios, a fost
colectiv. Meritorie este în acest
realizarea unor produse excelent
gic. în felul acesta se elimină posi
de tăiere a fost lăsată cit se poate
realizat de desenatoarea Olga Ștefăcontext preocuparea pentru întări
executate, ci și du performanțe teh
bilitatea să ajungă la montaj piese
neseti in nici două zile. Urmarea :
de jos, pentru a prinde fiecare spic.
rea atelierului de creație cu cei mai
nice
peste
nivelul
atins
de
multe
care să nu corespundă calitativ șl
colaborarea a fost lărgită, iar prin
. — Dar • cel mai important lucru,
buni specialiști și muncitori cu ex
fjrme
din
lume
cu
vechi
.
tradiții
în
in consecință să nu se poată finalitr-o , temeinică organizare a producperiență. recunoscuți pentru neasacest. ' <iorm)niu. Astfel,motoarele ■ sublinia ing. Constantin Dumbrăvfea' za unele produse.
‘țieî și a muncii, fată de planul pe
tirhpăfitl lor creator. Efectul ? Pină
asincrone antiexplozive lip A$A, ga ■ nu; directorul Trustului județean al
această lună. de 400 mp covoare
mecanizării, ES.te că peste tot. șe ac
; — Mai concret. ce elemente for
la încheierea primului semestru al
barit 280, de 90 kW ; AST 315 de 110
orientale, vom realiza pe baza con
ționează iii același timp și la semă
mează conținutul analizelor care se
anului se vor crea peste 200 modele
kW, cu 1 500 rotații pe minut ; ASI
tractului încheiat 436 mp. ceea.ee
natul
culturilor duble, plante de nutin în secțiile de producție sau la
noi de confecții, cu mult peste ni
225, de 45 kW ; ASV gabarit 180 M
treț, porumb pentru boabe și legu
velul planificat. „Ceea ce ne pre
au puterea, turația, randamentul,
me. Ele vor avea timp destul in
ocupă în mod special este ca orice
factorul de putere, masa totală și
acest an să ajungă la maturitate și
produs nou creat să fie în pas cu
masa specifică pe deplin competiti
să ne asigurăm, în acest fel, necesa
cerințele și exigentele partenerilor
ve cu cele produse de firmele Sie
rul de furaje.
de peste hotare, să fie deci bun
mens și A.E.G. din R. F. Germania,
Că această campanie a fost mai
pentru export" — a tinut să preci
V.E.M. din R. D. Germană, C.E.M.
bine pregătită aveam să constatăm
zeze Maria Șoicana, șefa atelierului
din Franța sau Elm din Austria. La
intr-un raid efectuat vineri in uni
proiectări produse și prototipuri.
unul din motoarele tip ASU. de pil
tăți agricole ale consiliului agroin
dă, masa specifică măsurată in kg/
Adaptarea operativă a producției
dustrial Birlad. Datorită bunei orga
kW este de 7,08 la I.M.E.B. și de
Sistem de iluminat de înaltă eficiență
la tendințele manifestate pe piața
nizări a muncii și mobilizării tutu
8,92 la firma Siemens. Aceasta do
externă este însă necesară numai in
ror mijloacelor umane și mecanice,
drept materie primă pulbere de
vedește' că motoarele fabricate în
Este cunoscut că dintre toate
industria confecțiilor, unde prin na
in cooperativele agricole Grivița,
alumină pură indigenă : confecțio
sistemele de iluminare eficienta
țara noastră — la aceeași fiabilitate
tura lucrurilor trebuie să se țină
Fruntișeni și Ivești recoltarea orzu
narea tuburilor de material superși putere — au caracteristici tehcea mai ridicată, atit sub aspectul
seama de „capriciile" modei ? Nici
lui s-a încheiat in două zile, contialuminos prin presare izostatică ;
intensității luminoase, cit și al con
nice superioare.
decum, ne precizează ing. Călin Zanuîndu-se
cu pregătirea terenului si
asamblarea tuburilor de alumină
sumului de energie electrică, o au
însămințarea culturilor duble. La
cu inele la capete, printr-un pro
Toate aceste exemple demonstrează, prin forța de convingere a fap
lămpile cu vapori de sodiu de
ferma Brădești a C.A.P. Vinderei
telor, că este pe deplin posibil să se onoreze cu maximă promptitudine
înaltă presiune. Practic, pe plan cedeu propriu de sudură ceramicăgăsim explicația acestor bune rezul
ceramică la cald ; elaborarea
contractele și comenzile primite din partea partenerilor externi, să se
mondial, acesta este cel mai eco
tate. In timp ce șeful fermei, Tutuburilor prin sinterizare finală la
nomic si mai eficient sistem de
îndeplinească ritmic și chiar să se depășească planul la export. în con
dorache Bursucanu, era cu cele șapte
temperaturi înalte, de ordinul a
iluminare, publică. Realizarea adițiile în care calitatea și performantele tehnice) ale produselor se men
combine și trei balotiere la recol
1 800J C.
țin la cel mai înalt nivel atins pe plan mondial. Nu există domeniu de
cestor lămpi ridică însă o serie de
tare, președinta unității, Elena Ro
probleme tehnice și tehnologice,
activitate care să beneficieze de condiții mai favorabile pe piața ex
Utilizând această tehnologie, a
taru, șe afla in fruntea unei echipe
ternă ; aici, toate produsele trebuie să facă față acelorași exigențe. Rezul
ceea ce si explică utilizarea si ge
fost posibilă obținerea unor tuburi
de cooperatori care, cu furci și gre
tatele obținute depind numai și numai de munca oamenilor, de pregă
neralizarea lor destul de redusă.
translucide de mare densitate si
ble, adunau paiele ca să facă loc
tirea lor profesională, de măsurile care se iau pentru organizarea supe
în ultima vreme, ca urmare a
un coeficient de transmisie a lu
cit
mai repede utilajelor pentru pre
unor îndelungate studii si cerce
minii de 82—87 la sută. Lămpile
rioară a producției și a muncii.
gătirea terenului și semănatului po
tări experimentale. la Institutul
cu vapori de sodiu de înaltă pre
rumbului. Pînă sîmbătă, toate cele
Anchetă realizată de
de fizica și tehnologia materiale
siune. confecționate cu asemenea
184 hectare de aici își vor primi
lor din București a fost concepută
tuburi, prezintă o eficacitate lu
Ion TEODOR
sămința. Spre seară, facem un po
o originală tehnologie de obținere
minoasă de 2—3 ori mai mare de
Gheorqhe
GIURGIU
pas
și la C.A.P. Ivești.
a tuburilor din alumină pură policît a lămpilor cu mercur — in pre
Ioan LAZA
„La noi, ne spunea inginerul-șef
cristalină translucidă, ce constituie
zent acestea fiind cele mai răselementul principal pentru reali
pindite pentru iluminatul public —
zarea lămpilor cu vapori de sodiu
asigură o economie de 40 la sută
de înaltă presiune.
a energiei electrice, au o durată
Noua tehnologie, cu mare grad de
mare de exploatare (4 000—6 000
complexitate, are în vedere: elabo
ore) si dau o lumină vizibilă chiar
rarea unui material ceramic superaluminos special care folosește
si pe timp de ceată.

cate de vînt sau rămase in urma
combinelor. Desfășurăm o activitaie
în flux pentru că vrem să așezăm
temeiuri trainice și celei de-a doua
culturi. Am eliberat de paie 50 hec
tare și am pregătit 15 hectare in ve
derea plantării cu răsad de varză de
toamnă.
în același spirit de ordine și dis
ciplină, de grijă pentru soarta recol
tei se lucrează și în unitățile agrico
le din comunele Hurezani, Căpreni
și Stoina, in celelalte unități din
consiliul agroindustrial Amaradia.
Prezenți la fața locului, specialiștii
veghează, oră de oră, pentru folosi
rea eficientă a timpului de lucru și
respectarea tehnologiei de recoltat,
„încă de cu seara — ne-a spus Dorel Slăvuțeanu, inginerul-șef al coo
perativei agricole din Căpreni, sta
bilim suprafața de recoltat și depla
săm combinele la capul tarlalelor,
unde se asigură verificarea curentă
și alimentarea cu combustibil. Astăzi
lucrăm cu o formație de zece com
bine, dar am delimitat pentru fie
care parcela de recoltat, pentru a
putea controla răspunderea, calitatea
muncii fiecărui mecanizator. Am
reglat în așa fel combinele îneît miriștea să rămînă rasă, pentru a evita
pierderile și a mări cantitatea de
misă furajeră".
Secerișul orzului în județul Gorj
este încă la început. Pentru impul
sionarea ritmului lucrărilor, comite
tul județean de partid a stabilit de
plasarea combinelor din zona de nord
a județului, unde orzul nu a ajuns
încă la maturitate, spre unitățile
agricole din sud. Atingerea stadiului
de coacere și în alte cooperative agricole va permite extinderea acestei
lucrări.

Dumitru PRUNA
corespondentul „Scinteii"
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Imediat după recoltare,
semănatul culturilor duble

Sudură cu fascicul de electroni
Un colectiv polidisciplinar. format
din cercetători si specialiști de la
Institutul de fizică și inginerie nu
cleară si Fabrica de aparatură nu
cleară din cadrul Institutului cen
tral de fizică București-Măgurele,
a realizat o instalație de sudare în
vid cu fascicul de electroni desti
nată obținerii unor piese din in
dustria automobilelor.
Instalația, care utilizează un
procedeu neconventional de sudu
ră. are la bază principiul trans
formării energiei cinetice a elec
tronilor în energie termică. Fas
ciculul de electroni, generat, acce
lerat si focalizat prin intermediul
unui „tun electronic" de tip triodă.
are o putere de 16 kW. Cu ajuto-

rul său se pot realiza suduri ex
trem de fine cu o viteză — in
funcție de grosimea materialelor
— de la 0,2 la 6 m pe minut.
Instalația este utilizabilă la
sudarea furcilor cardanice pentru
autoturisme, autocamioane si trac
toare. Poate fi adaptată însă și
pentru sudarea pinioanelor. roților
dintate si inelelor de sincronizare
din cutiile de viteze, a turbinelor
pentru supraalimentarea cu aer a
motoarelor etc.
Cu această instalație se realizea
ză și suduri care, practic, nu pot fi
obținute prin celelalte mijloace
conventionale de sudare, la o pro
ductivitate ridicată.

Proiectare asistată de calculator
Avantajele economice oferite de
proiectarea asistată de calculator
sint dovedite și de recentele sue
cese înregistrate de un colectiv de
specialist! de la Institutul de cer
cetare științifică și inginerie tehnologică pentru industria construc
țiilor de mașini din București.
Recent, aici au fost concepute
două noi pachete de programe —
adică elementele esențiale menite
să dea „viată" si „inteligentă"
calculatorului electronic — prin
care se realizează proiectarea
S.D.V.-urilor din industria tractoa
relor si autocamioanelor si. res
pectiv. a planurilor de croire a
tablelor utilizate în industria con
strucțiilor de mașini.
în primul caz. pachetele de pro
grame permit obținerea proiectu
lui de execuție (desen de ansamblu. desene de detaliu) pentru orice tipodimensiune din familia corăspunzătoare S.D.V. prin furnizarea unor date de intrare ce ca
racterizează tinodimensiunea dori
tă. Sistemul a si fost implementat
la întreprinderea mecanică Mirșa
și la întreprinderea „Tractorul"

Brașov, realizîndu-se prin aceasta
o creștere a productivității mun
cii proiectantului tehnolog de două
pină la zece ori.
Cit privește al doilea set de
programe, acesta a fost aplicat in
diverse întreprinderi consumatoa
re de tablă apartinind celor trei
ministere constructoare de mașini.
Ca o caracteristică menționăm că.
în acest caz. pachetul de progra
me este conversational, permitînd
tehnologului-utilizator să obțină.
Prin intermediul unui display gra
fic si a unui dispozitiv plotter —
planul de croire pentru debitare
atit pentru mașinile prevăzute cu
celulă fotoelectrică. cit și pentru
cele echipate cu comandă numerică.
Avantajele economice : cresterea productivității muncii tehnologului de trei pină la cinci ori. si
o economie de metal de pină la 6
la sută comparativ cu sistemul de
elaborare manuală a planurilor de
croire.
Grupaj realizat de

Vlaicu RADU

al cooperativei, Viorel Pușcă, se re
coltează și se eliberează de paie
acum ultimele hectare, Din urmă
semănăm culturi duble pe toate suprafețele. Vom completa in acest fel
necesarul de furaje din zootehnie",
„Această bună activitate a fost po
sibilă, menționează Gheorghe Dima,
președintele consiliului agroindus
trial Bîrlad, în primul rînd datorită
ungi mai bune și minuțioase orga
nizări a muncii, folosirii eficiente a
tuturor mașinilor din dotare. Dar
este în același titnp și rezultanta
participării masivg. a cooperatorilor
la lucru și a folosirii permanente a
utilajelor cu tracțiune animală. Condițiile acestui an ne-au impus să
acționăm in acest fel, repede și în
flux neintrerupt. Acum recoltăm or
zul pe ultimele suprafețe la I.A.S.,
iar în două-trei zile, prin utilizarea
intensă a tuturor tractoarelor la ară
turi și pregătirea terenului ziua și
noaptea, toate cele 1 274 hectare de
pe care am strins orzul vor fi însă
mințate cu culturi duble.
Lucrindu-se tot mai organizat, cu
toată răspunderea și graba, peste 40
de unități agricole și chiar consilii
întregi, ca Murgeni, Fălciu ș.a.. au
încheiat lucrările. Măsurile operative
de întrajutorare între unități, de
mișcare a combinelor, prezența ac
tiviștilor în fiecare unitate și hăr
nicia mecanizatorilor vor face ca
duminică seara întreaga suprafață
cu orz să fie recoltată și în mare
parte însămînțată cu culturi succe
sive. Se impune însă, în același timp,
să se acționeze mai repede la elibe
rarea tuturor suprafețelor, la pregă
tirea patului germinativ și însămințări îndeosebi în unitățile agricole
din consiliile agroindustriale Tătărani, Puiești, Negrești. Dimitrie Cantemir ș.a., care sint rămase in urmă.

Petru NECUEA
corespondentul „Scinteii

Flux continuu
la seceris,
* *
discontinuitate
la însămîntări
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Condițiile favorabile din ultimele
zile au permis declanșarea campa
niei de recoltare a cerealelor păioase și în județul Caraș-Severin. Buna
pregătire a acestei lucrări a permis
ca jn numai două zile — 19 și 20
iunie — orzul să fie recoltat de pe
3 320 hectare, din cele 6 350 cultiva
te. Viteza de lucru atinsă în majo
ritatea unităților este superioară
celei planificate, dovadă elocventă a
responsabilității și hotărîni mecani
zatorilor și cooperatorilor de a ter
mina în cel mai scurt timp recol
tarea.
Dacă la seceriș situația se prezintă
bine. în schimb la eliberarea terenului, la arat și semănatul culturilor duble, ritmul de
______
_______
lucru este
nesatisfăcător. Pină în după-amiaza zilei
de 20 iunie, din cele 4 500 hectare
prevăzute a fi însămințate cu cea
de-a doua cultură nu erau cultivate
decît 300 hectare. Cifra este încă
departe de calificativul mulțumitor,
ridicînd o întrebare firească : cînd se
va trece in toate unitățile la fluxul
continuu ? Pentru că posibilități
există peste tot. așa cum o demon
strează exemplele surprinse în ca
drul raidului nostru. O singură zi a
fost suficientă la C.A.P. Giurgiova
pentru stringerea orzului de pe cele
20 hectare cultivate. Președintele unitătii. Octavian Pană, este mulțu
mit. atit de modul in care s-a lu
crat, cit și de producția obținută.
Concomitent, aici a fost eliberat te
renul de pe mai bine de 15 hectare,
fiind semănate cu a doua cultură 10
hectare.
Amplă desfășurare de forțe și la.
C.A.P. Greoni. „Din cele 100 hectare
cu orz am reușit în prima zi să
recoltăm 30 hectare — ne spune inginerul-șef. Ion Drincă. După cum
vedeți, lucrăm cu nouă combine și
în cel mult două zile putem termina
secerișul orzului, concentrîndu-ne
întreaga atenție la culturile duble.
Nu aceleași aprecieri pozitive se
pot face insă la C.A.P. Ticvaniul
Mare. Este justificată aici întîrzierea
recoltării _orzului. acesta fiind pentru
sămînță. Dar nu este deloc scuzabilă
lipsa de răspundere de care au dat
dovadă lucrătorii de la atelierele
stațiunii de mecanizare in ce privește repararea combinelor și recep
ția acestora. Altfel cum s-ar putea
explica faptul că una din cele patru
combine ,a ieșit din circuitul producjtiv încă din timpul probelor din cîmp,
înaintea începerii campaniei ? Ce
surprize se vor ivi aici cînd utila
jele vor lucra din plin, cum se spu
ne. în
* sarcină și la turație maximă 1
Ridicările din umeri ale șefului de
fermă la întrebările noastre nu sînt
răspunsul așteptat. Se impun măsuri
pentru înlăturarea grabnică a defec
țiunilor. măcar acum în scurtul răgaz
existent înainte de începerea seceri
șului griului.
Pe inginerul-șef al C.A.P. Vărădia l-am găsit în zona Mercina,
unde se recoltau ultimele suprafețe
din cele 80 hectare cultivate cu orz.
La această unitate se poate vorbi
într-adevăr de un autentic model în
ceea ce privește asigurarea fluxului
continuu, sămința celei de-a doua
culturi fiind incorporată pe mai
mult de 30 hectare. O formație com
pactă de 11 combine coordonate
direct de inginerul-șef Traian Pup,
de la C.A.P. Iam. am întîlnit în la
nurile de orz ale respectivei unități.
Viteza de lucru a permis ca în
seara zilei de 20 iunie întreaga su
prafață de 105 hectare cu orz să fie
recoltată. Nesatisfăcător este insă
aici ritmul la eliberarea terenului,
arat și semănatul culturilor duble.
Lucrările respective sînt abia la în
ceput și se impune a fi urgentate, cu
atît mai mult cu cit forte există.

Ion D. CUCU

corespondentul „Scinteii

Acțiuni concrete pentru bunul
mers al fabricației de țevi
Un răspuns O partea Ministerului Industriei Metalurgice
întreprinderea de mașini grele București, secția forjă grea. Primul cuptor modernizat de tratamente termice, cu supra
fața vetrei de 12,5 mp și temperatura maximă 1 100 C, lucrează din plin. Dotat cu șase arzătoare regenerative,
cuptorul modernizat asigură reducerea consumului cu 30 Nmc gaz metan pe oră și îmbunătățirea parametrilor tehnici
Foto : S. Cristian

Rezultatele practice demonstrează eficiența măsurilor luate
(Urmare din pag. I)

cii manuale sau al mașinilor univer
sale, productivitatea muncii va creș
te cu 300 la sută".
— Nu considerați că este puțin cam
generală formularea acestei măsuri ?
— il întrebăm pe tovarășul Virgil
Untaru, inginer-șef, coordonatorul
colectivului de organizare și moder
nizare a producției din cadrul între
prinderii.
— Poate numai la prima vedere,
în anexa programului se precizează
că este vorba de linia mecanizată
pentru debitat table din secția mecano-sudură.
în secția mecano-sudură, mai pre
cis la atelierul de debitare, avem
imaginea complexității noii instala
ții, formate din patru mașini specia
le de debitat table, intre care două,
debitează cu plasmă, una cu celulă
fotoelectrică și una care lucrează în
linii drepte. Mașinile sint comple
tate de o linie automatizată de ali
mentare cu table direct din depozit.
Lungimea liniei — 100 de metri. Șe
ful atelierului, ing. Constantin Borha, ne dă citeva amănunte cu pri
vire la efectele modernizării proce
sului de debitare a tablei : „Noua
linie automatizată — ne spune inter-

locutorul — este dotată cu calcula
tor electronic, care optimizează pro
cesul de debitare, realizind croiri
combinate, ceea ce determină mari
economii de metal.
Pînă
*
in prezent,
in două luni de activitate a instala
ției, am economisit circa 60U tone de
tablă. Apoi, alimentarea se face au
tomatizat din depozit direct pe ma
șină. renunțindu-se la manevrele
dese și greoaie cu podul rulant. Con
cret, cu această instalație realizăm
pe aceleași spații de producție o pro
ductivitate de trei ori mai mare".

Procese tehnologice cu
consumuri reduse de ener
gie. Acțiunea de cooperare a în
ceput în cadrul secției forjă grea.
Despre ce este vorba ? Date supli
mentare ne furnizează inginerul
Mircea Munteanu, de la Institutul de
cercetare științifică, inginerie tehno-

logică și proiectare pentru sectoare
calde (proiectantul general) : „Prin
aplicarea la cuptoarele de tratamen
te termice a șase module de ardere
cu recuperare avansată am atins
două obiective-: reducerea substan
țială a consumului de gaz metan și
atingerea unor performanțe tehnolo
gice ridicate, respectiv o mare uni
formitate a temperaturii in cuptor".
Rezultatele . obținute la primul
cuptor modernizat, cu suprafața ve
trei de 12.5 mp și temperatura ma
ximă de 1 100° C, sîițt într-adevăr
extraordinare. Astfel, consumul a
fost redus cu circa 30 Nmc gaz me
tan pe oră, în condițiile în care uni
formitatea temperaturii a fost men
ținută in limite de ±5 C. Și, ceea-ce
este foarte important, aceste arzătoa
re pot fi aplicate la toate cuptoarele
de forjă și tratamente termice din
economie.

Obiectivul stabilit : dublarea producției pe aceleași spatii productive pină la sfirșitul anului 1987.f. Un obiectiv pe deplin realizabil dacă
avem în vedere că multe din acțiunile propuse pentru prima etapă au
și fost materializate. Iar dacă adăugăm că pină la sfirșitul acestui an
vor mai fi puse in funcțiune alte patru noi linii tehnologice mecanizate
și automatizate de înaltă productivitate, apare limpede că oamenii muncii
de aici sint ferm hotăriți să obțină rezultate cit mai bune în această
acțiune deosebit de importantă pentru activitatea întreprinderii.

în ziarul „Scînteia" din 15 și 16 mai a.c„ sub titlul „Ritmic, integral,
de bună calitate, așa trebuie realizat planul la producția fizică", au fost
publicate două articole in cuprinsul cărora au fost relevate principalele
probleme ale îndeplinirii sarcinilor pe acest an la fabricația de țevi, subliniindu-se, între altele, răspunderea care revine Ministerului Industriei
Metalurgice pentru coordonarea judicioasă a activității in acest domeniu,
pentru asigurarea integrală și la timp a semifabricatelor. Recent a sosit
la redacție o scrisoare de răspuns, sub semnătura tovarășului Eleodor Po
pescu, director in ministerul amintit, în care se spune :

„In cadrul Ministerului Industriei
Metalurgice și al centralei de resort
s-au reținut problemele ce trebuie
rezolvate in continuare pentru a se
asigura condițiile tehnice și mate
riale necesare bunei desfășurări a
procesului de producție și livrarea
țevilor in conformitate cu necesită
țile economiei naționale. Astfel, la
nivelul conducerii ministerului se
urmărește in permanență situația li
vrărilor de cocs metalurgic, feroalia
je, materiale refractare și alte mate
riale de bază, necesare producției de
oțel și de semifabricate laminate
pentru fabricarea țevilor". După
care, sint menționate măsurile luate
la Combinatul siderurgic din Galați
pentru livrarea benzilor destinate
fabricării țevilor sudate Ia intreprinderile de profil din Iași, Zimnicea
și București, precum și la combinatele siderurgice din Reșița, Hune
doara și Tîrgoviște pentru fabricarea
și expedierea întregii cantități de
țagle sau lingouri poligonale. Ca
urmare, se creează condiții pentru
fabricarea cantităților de țevi nece
sare, acordindu-se cea mai mare atenție acelora care fac obiectul pro
gramelor prevăzute și urmărindu-se
realizarea in întreprindere a sorti
mentelor planificate, ca de altfel a
tuturor indicatorilor de plan.
în scrisoare se face, totodată, un
apel la conducerea Ministerului In-

dustriei de Utilaj Greu, să dispună
măsurile cuvenite la Combinatul de
utilaj greu din Iași in vederea livră
rii. lingourilor necesare pentru lami
norul de 20 de țoii de la Roman.
„Transpunerea in practică a măsu
rilor tehnice, de organizare a produc
ției, precum și cele pentru întărirea
disciplinei in muncă, stabilite la ni
velul fiecărei întreprinderi se anali
zează periodic in cadrul colectivelor
respective — se arată în scrisoarea
amintită. Din partea conducerii cen
tralei industriale de resort și la ni
velul conducerii ministerului se fac
verificări la fața locului și, împreu
nă cu specialiștii din producție, se
caută soluționarea problemelor mai
dificile".
Desigur, de la publicarea articole
lor amintite a trecut relativ puț>n
timp. Totuși, așa cum reiese din
cele de mai sus, au fost luate o serie
de măsuri menite să aducă fabricația
de țevi pe un făgaș normal. își ating
aceste măsuri eficienta scontată, asi
gură ele indeplinirea ritmică și in
tegrală a planului la producția de
țevi ? Este a problemă pe care ne
propunem să o urmărim in investi
gațiile ce le vom întreprinde și în
viitor pe această temă, implicînd
direct răspunderea ministerului de
resort.

Comeliu CARLAN
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OBIECTIVE ACTUALE, PRIORITARE
ale activității politico-educative
Stimularea creației științifice și tehnice
rea unor planuri concrete de măsuri
La Congresul al XIII-lea al partidu
organizatorice și politice care să con
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
tribuie la realizarea de produse cu
cerut organelor și organizațiilor de
performanțe ridicate. Avem in județ
partid să acționeze stăruitor pentru
peste
6 000 inovatori și inventatori,
stimularea creației științifice și teh
cu un număr important de inovații
nice de masă, pentru introducerea
de valoare foarte ridicată, precum și
pe scară largă a progresului tehnic
numeroase teme de cercetare va
în toate unitățile economice în ve
loroase. Invențiile și inovațiile aces
derea creșterii puternice a producti
tora în 1985 se ridică la peste 280,
vității muncii și a performanțelor
cu o eficiență de 145 milioane lei.
produselor, pentru întărirea spiritu
Constatind însă că în unele între
lui de răspundere in gospodărirea
prinderi este mic numărul de inova
și utilizarea materiilor prime și ma
tori. biroul județean a trimis in uni
terialelor, a energiei electrice și
tăți colective de activiști și specialiști
combustibililor. Din perspectiva unei
care ajută organizațiile de partid să
asemenea înalte exigențe am între
lărgească cadrul de participare a
prins ancheta de față, căutind să
muncitorilor la creația tehnică și
aflăm ce acțiuni politico-organizatoștiințifică de masă.
Totodată, in
rice s-au întreprins și se întreprind
mod sistematic în ședințe de birou
în.Județul Argeș pentru stimularea
și secretariat. în plenare ale comi
și impulsionarea activității de creație
tetului județean de partid și foarte
științifică și tehnică.
des. la fața locului, în unități eco
Răspunzînd la această întrebare,
nomice din industrie și agricultură,
tovarășa Aurica Petrescu, secretar al
analizăm aspecte ce vizează creația
comitetului județean de partid,
tehnică și științifică.
arăta : „Mai intii trebuie să fac pre
— în întreprinderile piteștene —
cizarea că și in județul nostru, așa
arăta și tovarășa Niculina Pițigoi,
cum ne-a cerut și ne cere tovarășul
secretar al Comi
Nicolae Ceaușescu.
tetului municipal
activitatea de cre
Pitești al P.C.R.,
ație tehnică și ști
ințifică de masă însemnărl din județul în activitatea mul
tor organizații de
și-a propus să aArgeș
partid s-a înche
sigure creșterea
gat o bună meto
substanțială a ni
dologie de pune
velului tehnic și
re în valoare a creativității colec
calitativ al produselor. îmbunătăți
tivelor de muncă. Astfel, pentru cu
rea structurii producției și valorifi
noașterea
și generalizarea experien
carea tot mai eficientă a resurselor
ței înaintate se organizează îneconomice, sporirea gradului de
tîlniri
cu
inovatorii
fruntași
competitivitate a produselor româ
dintr-o unitate sau un grup de
nești. Transpunerea în viață a aces
unități, consfătuiri, expoziții, de
tor cerințe în fiecare colectiv se
monstrații practice, schimburi de
desfășoară după o concepție unitară
experiență privind introducerea pro
și un regulament precis avind ca
gresului tehnic. Un rol important au
principale forme organizatorice de
acțiunile de propagandă tehnicomanifestare : comisiile de creație
economică, susținute în toate între
tehnică și științifică, comisiile ingi
prinderile și prin care se urmărește
nerilor și tehnicienilor, cercurile
perfecționarea pregătirii profesiona
inovatorilor. Pentru antrenarea a
le. stimularea activității de creație
tot mai numeroși oameni ai muncii
științifică și tehnică, introducerea de
Ia activitatea de creație tehnico-știtehnologii noi sau modernizate, tipi
ințifică, pentru sporirea răspunderii
zarea și standardizarea produselor,
față de introducerea progresului
recuperarea, recondiționarea și retehnic, organele și organizațiile de
folosirea celor uzate. Au fost editate
partid folosesc o gamă diversificată
și foi volante purtînd genericul
de forme ale muncii politico-educa
„Invenții și inovații". Creația tehtive.
nico-științifică a făcut obiectul unor
— Vă rugăm să concretizați cîteva
cicluri de articole la gazetele de
din acțiunile întreprinse ; vă rugăm,
perete, stațiile de radioficare și în
totodată, să precizați rezultatele, efi
presa locală. Efectul acestor acțiuni
ciența economică a acestora.
se regăsește cu deosebire în între
— Aș aminti în primul rînd sim
prinderile de textile și motoare
pozionul național cu tema „Aplica
electrice, precum și în Combinatul
rea și generalizarea invențiilor și
petrochimic, unități situate de altfel
inovațiilor în scopul afirmării pro
pe locul I pe tară în întrecerea so
gresului tehnic și creșterii eficienței
cialistă.
economice în județul Argeș
*
1, simpo
Am continuat ancheta noastră
zion ajuns acum la a patra ediție.
la întreprinderea „Electroargeș" și
Prin acesta ne-am propus să lărgim
Combinatul
petrochimic din Pitești.
cadrul de participare a oamenilor
Din capul locului trebuie să spunem
muncii la actul de creație științifică
că este o experiență bună, ce merită
și tehnică, să prilejuim un fructuos
reținută. în prima unitate se înre
schimb de experiență între creatorii
gistrează o inovație la 10 cadre
locali și cei din alte județe, dintre
tehnice ; tot aici procentul de înnoi
producție. învățămînt și cercetare,
re a producției este de circa 90 la
înaintea simpozionului național s-au
sută. în cea de-a doua unitate au
desfășurat în județ simpozioane pe
fost „concretizate în ultima vreme
ramuri — chimie, construcții de
peste 1 500 teme de cercetare, eu o
mașini, energjg. petrol. La indicația
înaltă' eficientă economică. Amănun
biroului județean,, s-au permanen
te despre modul îrt care munca
tizat sesiunile anuale de comunicări
politico-educativă potențează activi
științifice în toate ramurile. La ini
tatea de creație tehnică și științifică
țiativa comitetelor orășenesc și mu
obținem de la secretarii comitetelor
nicipal de partid Curtea de Argeș și
de partid, tovarășii Mircea Barbu și.
Pitești, la întreprinderile „Electrorespectiv, Nicolae Oprea. Ei au rele
argeș“ și de stofe „Argeșana" au
vat faptul că organizațiile de partid,
avut loc consfătuiri în care s-au
consiliile de educație politică și cul
analizat, comparativ, produsele pro
tură socialistă de aici reușesc prin
prii cu produsele similare realizate
munca politică de la om la om să
pe plan mondial, soldate cu alcătui
facă bine ințeles adevărul că pro-

duetivitatea. calitatea produselor,
sporirea eficienței întregii activități
și. pe această bază, creșterea veni
turilor proprii sînt legate direct de
gradul de competență, de receptivi
tatea fată de nou. față de introdu
cerea progresului tehnic. în lumina
acestor cerințe. în ambele unități,
întreaga propagandă vizuală, și cu
deosebire cea tehnică, a fost reactua
lizată cu sarcinile și obiectivele
concrete ce revin colectivelor de
muncă pe linie de progres tehnic
din hotăririle Congresului a! XIIIlea. din orientările secretarului
general al partidului. Cu bune rezul
tate sînt folosite gazetele de perete,
chemările la întrecere. în care sînt
reflectate faptele demne de luat în
seamă, realizările inovatorilor și in
ventatorilor fruntași, performanțele

la care trebuie să ajungă produsele
fabricate.
Avind în vedere că nu peste tot
potențialul uman este suficient fo
losit. că mai există colective in care
activitatea
politico-educativă
de
atragere a oamenilor la actul de
creație tehnică nu are eficiența
scontată, este necesar ca experiența
dobîndită pină acum la nivel de
județ, ca și în unele unități indus
triale. de organele și organizațiile de
partid in stimularea participării oa
menilor muncii la activitatea de
creație științifică și tehnică de masă
să fie amplificată și consolidată, să
devină un bun comun ai tuturor
muncitorilor argeșeni.

Gheorqhe CÎRSTEA

corespondentul „Scinteii"

Generalizarea experienței înaintate
în spiritul cerinței formulate de
loare pe care le-au recondiționat și
le-au redat circuitului productiv,
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. potrivit
prezentîndu-le celor de față ca pe
căreia întreaga muncă politico-educa
niște adevărate bijuterii. Acest
tivă trebuie Să fie subordonată în
argument al faptelor a prins imediat
făptuirii, în cele mai bune condiții,
in rindul participanților. care s-au
a
sarcinilor
economico-sociale,
angajat să le urmeze exemplul.
măsurile și acțiunile întreprinse in
Consfătuirea pe tema „Căi și mo
ultimul timp de către Comitetul
dalități specifice muncii politicojudețean Giurgiu al P.C.R. au vizat
educative folosite de organizațiile
cu precădere cunoașterea și înțele
de partid din cadrul Schelei Clejanl
gerea de către fiecare om al muncii
pentru creșterea continuă a produc
a sarcinilor ce-i revin, a necesității
ției" și-a propus și a reușit în bună
de a participa cu întreaga răspun
măsură să identifice,. de asemenea,
dere la dezvoltarea în ritm susținut
noi resurse pentru ca în 1986 să se
a laturilor calitative ale economiei,
extragă aici cu 23 000 tone țiței mai
Pornind de la prioritățile acestui ah
mult decît în anul .trecut. Pentru
și cincinal, secția de propagandă a
atingerea acestui obiectiv, fruntașii
comitetului județean de partid a orîn întrecerea socialistă au demonstrat
ganizat o suită de dezbateri. consfăcă metodele folosite de ei sint la întuiri. schimburi de
demîna
tuturor
experiență și ex
sondorilor si anu
poziții. dublate de
me : întărirea or
filme documenta Insemnări din județul dinii și discipli
re și demonstrații
nei. activarea în
Giurgiu
practice, prin care
tregului parc de
s-a urmărit o lar
sonde, punerea in
gă generalizare a
funcțiune cit mai
experienței înaintate privind pro
repede a sondelor noi forate și urducerea și gospodărirea judicioasă a
gentarea efectuării probelor de proenergiei electrice, creșterea produc
ducție. extinderea tehnologiei de ex
ției de țiței și gâze utilizabile, folo
tracție prin tratamentele termo-gazosirea rațională a parcului auto din
chimice. creșterea factorului de re
dotarea întreprinderilor de profil,
cuperare ș.a.
rolul hotăritor al maistrului în or
Dezbaterea cu caracter de schimb
ganizarea și realizarea, la cote maxi
de experiență organizată în zona
me de eficientă, a întregii activități
consiliului unic Vidra a pornit de la
productive etc.
cerința ca agricultura județului
Toate aceste acțiuni, desfășurate
Giurgiu să realizeze în 1986 cu 12 000
acolo unde s-au obținut cele mai
tone legume mai mult decît în anul
bune rezultate de producție, au fost
trecut. Demonstrațiile practice făcute
pregătite temeinic prin editarea de
la unitățile fruntașe, susținute de
broșuri și foi volante, prin stațiile
planșe, de grafice și imagini filmate
de radioamplificare și gazetele de
pe cîmpuri experimentale, în sere
perete, prin intermediul agitatorilor
sau în fermele de producție au evi
și al afișelor, cuprinzînd variate
dențiat marile posibilități de care
calcule economice.
dispune județul Giurgiu pentru creș
Iată un exemplu concret în acest
terea producției de legume. Gazdele
sens. Cu cîteva zile înainte de or
și oaspeții și-au împărtășit expe
ganizarea schimbului de experiență
riența. au fost prezentate noi soiuri
cu lucrătorii din transporturile auto,
și hibrizi realizate de cercetarea ro
organizația de partid de Ia I.T.A.
mânească. tehnologii noi pentru
Giurgiu a folosit toate formele și
producerea materialului sădi'tor, ex
mijloacele muncii politice de masă
tinderea culturilor succesive. S-a de
pentru a face cunoscut întregului
monstrat cu argumentul de necon
colectiv formațiile de lucru, atelie
testat al producțiilor mari că soluțiile-aplicato la Vidra,J/ă riști, Dor;,
rele. mecanicii și conducătorii auto
care în anul trecut au recondiționat /' breni și în alte unități și comune
și refolosit piese de schimb in vâfruntașe sînt la îndemina tuturor le
loarg de peste o jumătate de milion,
gumicultorilor din județul Giurgiu.
lei și au economisit 357 tone com
Tot cu acest prilej, fruntașii îh cul
bustibil convențional. Apoi. în con
tivarea intensivă a terenurilor din
sfătuire au fost prezentate în detaliu
jurul casei au dovedit cum poate
căile, modalitățile și soluțiile prac
deveni gospodăria proprie o sursă
importantă de realizare a unor pro
tice care au condus la obținerea
ducții mari legumicole pentru consu
acestor rezultate. Aici au fost invi
tați să-și împărtășească din expe
mul propriu si pentru fondul de stat.
riența lor fruntași ai atelierului de
Ion MANEA
recondiționări. Ei au venit în consfă
tuire cu cîteva produse de mare vacorespondentul „Scinteii"

Partidul Comunist Român — inima vie și puternică a țării
(Urmare din pag. I)
rată exigența. Perfecționarea activi
tății partidului a fost orientată cu
precădere în direcția creșterii capa
cității sale de a privi realitatea din
perspectiva unei concepții înaintate,
științifice. De a cunoaște în profun
zime viata, de a ințelege fenomene
le economice, politice, sociale și de
a acționa în spiritul tendințelor ce
se manifestă in lumea contempora
nă. al legităților construcției socia
liste racordate la condițiile proprii
tării noastre. De a se adresa direct
și pătrunzător oamenilor, de a con
vinge. de a mobiliza, de a însufleți.
Partidul a devenit azi o uriașă
forță transformatoare. A devenit fac
torul hotăritor al perfecționării în
tregii societăți. De la partid pornesc
ideile ce însuflețesc munca poporu
lui. hotărîrea sa fermă de a-și va
lorifica plenar. în folosul tării, re
sursele de inițiativă, de gîndire no
vatoare. de creativitate. Partidul
pulsează viață nouă in toate ar
terele societății. El este, de fapt, ini
ma vie și puternică a țării ; este
centrul vital al întregii noastre na
țiuni.
Dar partidul nu este, nu poate să
fie o noțiune abstractă. Partidul îl
formează oamenii. membrii săi.
Așa cum preciza tovarășul
Nicolae Ceausescu, „sîntein astăzi
întru totul îndreptățiți să afirmăm :
partidul este poporul, reprezentat
prin cei mai buni fii ai săi". Din
această perspectivă, creșterea calita
tivă a partidului este strins legată
de calitatea . pregătirii și activității
fiecărui comunist. însuși rolul con
ducător al partidului se reflectă în
munca fiecărei organizații. în felul
în care membrii de partid îsi înde
plinesc sarcinile si răspunderile ce
îe sînt încredințate. Activitatea Parti
dului Comunist Român se desfășoa
ră în strînsă legătură cu masele, cu
întregul popor, prin participarea ne

mijlocită a activului de partid, a
tuturor comuniștilor. în întreprinderi,
în unități agricole, pe șantiere, în
instituții de știință. învățămînt și
cultură, in organizațiile din sistemul
democrației munci torești-revoluționare. la elaborarea și îndeplinirea
programelor de dezvoltare economlco-socială a țării, a planurilor anuale și cincinale. Autoritatea și in
fluenta partidului se întemeiază în
mod fundamental pe prestigiul pe
care i! dobîndesc. în rîndul mase
lor. organele și organizațiile de
partid : pe exemplul personal pe care
îl dau comuniștii in colectivele lor
de muncă, atit în producție, cît și în
activitatea obștească. în societate.
In concepția partidului nostru, a
secretarului său general, a fi co
munist este o calitate ce nu acordă
nimănui nici un fel de drepturi în
plus fată de ceilalți membri ai so
cietății. Dimpotrivă, presupune răs
punderi mai mari. îndatoriri mai
mari. A fi comunist înseamnă, așa
cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu
în cuvîntarea rostită la cea de-a
șaizeci și cincea aniversare a parti
dului. să te bați pentru nou — pen
tru noi tehnologii, pentru organi
zarea științifică a producției și a
muncii, pentru introducerea progre
sului tehnico-științific ; să acționezi
cu fermitate pentru dezvoltarea con
tinuă a proprietății socialiste : să-ți
intensifici strădaniile pentru organi
zarea întregii activități economicosociale pe principiile autoconducerii
și autogestiunii ; să înțelegi că de
clarațiile și lozincile revoluționare nu
au nici un fel de importantă dacă
nu muncești pentru transpunerea in
viată a programelor partidului, pen
tru înfăptuirea revoluției tehnicoștiințifice. „Nu trebuie să uităm nici
un
moment,
spunea
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. că pentru a asi
gura realizarea programului partidu
lui trebuie să organizăm întreaga
viată economico-socială pe baza ce

lor mai noi cuceriri ale științei și
tehnicii, ale cunoașterii umane in ge
neral".
Capacitatea partidului de a înfăp
tui exemplar misiunea sa politică
conducătoare este demonstrată și de
examinarea riguroasă a problemelor
privind
înfăptuirea
obiectivelor
stabilite de Congresul al XIII-lea al
Partidului Comunist Român pentru
dezvoltarea intensivă a economiei
naționale în perioada 1986—1990, de
acțiunile întreprinse privind perfec
ționarea organizării producției și a
muncii, accentuarea laturilor calita
tive ale creșterii economice, dezvol
tarea intensivă a industriei, agricul
turii. a tuturor ramurilor și sectoa
relor de activitate, pe baza celor mai
noi cuceriri ale științei și tehnicii,
mobilizarea mai puternică a resur
selor existente, sporirea continuă a
eficienței, amplificarea participării
țării noastre la circuitul economic
mondial. Așa cum se aprecia și la
recenta ședință a Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. toate aces
tea sînt legate de contribuția esen
țială a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
la stabilirea și fundamentarea pla
nului și programelor de dezvoltare
economico-socială a țării, la mobi
lizarea și stimularea tuturor ener
giilor și forțelor creatoare ale națiu
nii în vederea îndeplinirii in condiții
optime a prevederilor actualului cin
cinal. a transpunerii neabătute in
viață a Programului de edificare a
societății socialiste și comuniste pe
pămintul României.
Importanța conducerii de către
partid, ca premisă esențială a efi
cienței conducerii științifice a socie
tății. dobindește accente tot mai pu
ternice în actuala etapă, deschisă de
Congresul al XIII-lea. în condițiile
in care amploarea șl complexitatea
sarcinilor cu privire la asigurarea
progresului economic, social si spi
ritual. la formarea omului nou. la

perfecționarea activității de educa
ție politică, științifică și culturală a
maselor, a tinerei generații cunosc o
continuă intensificare, tn. aceste noi
condiții. partidulJ iși concepe creș
terea rolului său conducător in sen
sul unei tot mai puternice implicări
în absolut toate domeniile vieții economico-sociale. Au profunde sem
nificații. în această privință, preocu
pările Susținute ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru întărirea,
în continuare, a torței și capacită
ții partidului de a analiza, oe teme
iuri științifice, realitățile tării, ce
rințele actuale și de perspectivă ale
societății românești, de a găsi și de
a promova soluțiile care se impun
in noua etapă a edificării societății
socialiste multilateral dezvoltate.
Partidul Comunist Român va des
fășura o activitate îndelungată, va fi
încă multă vreme de aici înainte
lumina călăuzitoare a muncii și vieții
poporului. Dezvoltind, in opera sa
social-politică, această teză, tovarășul
Nicolae Ceaușescu subliniază totoda
tă și cerințele, exigențele ce se im
pun in efortul de întărire continuă
a partidului. De creștere a forței
sale organizatorice. De ridicare a ni
velului său ideologic. Pentru că nu
mai așa partidul va putea să-și în
deplinească. in cele mai bune condi
ții, și in anii ce vin. misiunea sa is
torică. rolul de centru vital al în
tregii noastre națiuni Tăria parti
dului constă în legătura sa strînsă cu
clasa muncitoare, cu țărănimea, cu
intelectualitatea, cu întregul popor,
* unitatea de monolit . a în
în
tregului popor in jurul Partidu
lui Comunist Român, al tovarășului
Nicolae Ceaușescu — adevărată
forță motrice a progresului multila
teral aj patriei. în capacitatea sa de
a-si perfecționa fără încetare activi
tatea. in pas cu marile transformări
.revoluționare din societatea româ
nească.

♦
CAlARAȘI. „Ritmuri tinerești"
a fost intitulat concursul județean
al formațiilor vocal-instrumentale
de muzică ușoară desfășurat la
Călărași și aflat la prima sa ediție,
înscris in cadrul generos al Festi
valului național „Cintarea Româ
niei", concursul a avut drept scop
stimularea activității formațiilor
de acest gen. înnoirea și îmbogă
țirea
repertoriului
formațiilor
vocal-instrumentale cu lucrări re
prezentative din creația româneas
că. ridicarea nivelului interpreta
tiv. (Mihai Dumitrescu).
SIBIU. Pe scena casei de cultură
a sindicatelor din Sibiu s-a desfă
șurat cea de-a 4-a ediție a mani
festării cultural-artistice „Dialogul
hărniciei", organizată de colectivul
de oameni ai muncii din cadrul
întreprinderii
mecanice
Mirșa.
Circumscrisă Festivalului național
„Cintarea României", manifestarea
a prilejuit evoluția într-un spec

CARNET CULTURAL
tacol de gală a colectivelor artis
tice reprezentative ale întreprin
derii. (Ion Onuc Nemeș).
MUREȘ. Stadionul municipal
„23 August" din Tirgu Mureș a
găzduit o amplă manifestare cultural-sportivă a elevilor din loca
litate. Sub genericele : „Te slăvim,
partid". „Dorim să muncim
in
pace". „Copilărie fericită". miile
de elevi, pionieri si uteciștl.
au
executat cu grație și măiestrie pe
gazonul verde al stadionului dan
suri tematice și populare, precum și
frumoase exerciții fizice. (Gheor
ghe Giurgiu).
BUZĂU. în cadrul etapei de
masă a Festivalului național „Cin

tarea României", teatrul popular
din Buzău a găzduit un concert
oferit de corul „Filarmonia" al
școlii populare de artă din Ploiești
și de corul mixt al casei munici
pale de cultură Buzău.. Manifes
tarea s-a constituit intr-un verita
bil act de cultură, numerosul pu
blic spectator aplaudind interpre
tarea unui bogat repertoriu. (Stelian Chiper).

ARGEȘ. La Pitești a avut loc
Tirgul olarilor, manifestare în
scrisă in Festivalul național ..Cin
tarea României" și aflată la a V-a
ediție. Au prezentat lucrări nume
roși meșteri populari din Argeș și
din alte 15 județe. Cu acest prilej.

s-a organizat și o discuție despre
valorificarea ceramicii populâre
tradiționale. De asemenea, au fost
prezentate
spectacole
artistice.
(Gheorghe Cirstea).
BRAILA. „Dialog despre viitor"
este tema intilnirilor oamenilor
muncii brăileni cu brigada științi
fică organizată de Comitetul jude
țean de cultură si educație socia
listă Dialogul — concretizat prin
răspunsuri la întrebări sau expu
neri pe diversele probleme ale vie
ții social-economice din diferite
domenii ale cunoașterii umane, cu
deschidere spre viitor — au avut
loc in comuna Mărașu. consiliul
unic agroindustrial Măxineni și
municipiul Brăila. La intîlnire au
participat specialiști și cadre uni
versitare din București. (Candiano
Priceputul.

Sub cerul înalt al dimineții, se
vere și complicate geometrii de
oțel veghează ieșirea navelor ro
mânești spre vasta tălăzuire -a mă
rii. Adevărată fereastră a țării spre
lume, portul Constanța iși prelun
gește freamătul necontenit departe,
spre inima orașului. Ecourile muncii
neobosite care se desfășoară aici zi
și noapte răzbat prin geamurile
înalte ale clubului „Portul". Regă
sim in moderna și spațioasa clădire
a clubului, situată în apropierea fa
lezei, nu doar sediul cenaclului ar
tiștilor plastici amatori, ci și măr
turia concretă a implicării celor
aproape 100 de creatori amatori în
vișța orașului lor. Regăsim conver
tite, în desen și culoare, experiențe
complexe legate de moderna dezvol
tare a orașului și industriilor lui,
imagini ale navelor ancorate in port,
ale impunătoarei platforme petro
chimice Midia-Năvodari, ale con
strucțiilor Șantierului naval Manga
lia. impresionante etape de lucru
din timpul făuririi Canalului Du
năre — Marea Neagră, aspecte din
porturile Constanța-Sud-Agigea, Mi
dia sau Mangalia. Limbajul sintetic,
dar atît de bogat
sugestiv al artei a
fixat astfel mo
mente
dintr-un
amplu proces de
dezvoltare și mo
dernizare a in
dustriei județului
Constanța — una
din zonele care au
cunoscut o dez
voltare dinamică,
spectaculoasă.
Străvechiul pămînt
românesc
dintre Dunăre și
Mare, care a păs
trat peste secole
capodopere ale artei neolitice —
statuetele culturii Hamangia. pămîntul pe care se înalță și as
tăzi Tropaeum Traiani — unul din
cele mai de preț documente asupra
genezei poporului român, a cu
noscut și cunoaște in anii socialis
mului mutații profunde, de ordin
calitativ, în toate domeniile vieții.
Să ne gîndim nu doar Ia structura
și volumul producției, ci și la dez
voltarea fără precedent a localități
lor, la valorificarea complexă a re
surselor materiale șl umane, la bo
gata viață spirituală care se desfă
șoară aici. Constanța, orașul celui
mai mare port al țării, a devenit,
mai ales în ultimele decenii, un oraș
modern in care s-au dezvoltat spec
taculos noi ramuri ale industriei
constructoare de mașini și ale in
dustriei chimice, in care a fost mo
dernizată și s-a dezvoltat industria
materialelor de construcții, în care
se realizează nave de mare tonaj,
energie electrică și termică, mașini
și utilaje agricole, îngrășăminte chi
mice, celuloză și hirtie, ciment, ma
teriale de construcții și multe altele.
Dorința de a cunoaște multe din
aceste realizări, ne spunea tovarășul
Paul Teodorescu, președintele Ce
naclului artiștilor plastici amatori
din Constanța, a determinat organi
zarea unor excursii documentare și
tabere de creație, prilej de cunoaș
tere și stimulare a strădaniei artiș
tilor plastici amatori. De un real
folos atît pentru cunoașterea unor
importante zone arheologice, cît mai
ales pentru descifrarea noului peisaj
industrial au fost deplasările la Lipnița, îft-peisajul atît de specifleaDo-e.
brogei continentale, în zona delu
roasă a cetății de la Păcuiu lui Soa
re, la Nuntași lingă Histria, de-a
lungul Canalului Dunăre — Marea
Neagră, la Șantierul naval sau la
Combinatul petrochimic. Rezultatele
acestor incursiuni documentare au
pus in valoare, în primul rînd, far
mecul unor sensibilități care au vi
brat la contactul cu natura, cu noile
realizări ale județului. Lucrările att
făcut obiectul unor expoziții de real
succes deschise fie în cadrul ample
lor manifestări din cadrul Festivalu
lui „Pontica", fie la Galeriile „Arta"
ale cenaclului sau în întreprinderile
in care au avut loc aceste docu
mentări. la Șantierul naval, la clu

bul „Portul", la Casa sindicatelor
sau Casa armatei. Numai în anul
trecut 24 de asemenea expoziții au
jalonat activitatea amatorilor constănțeni. Deschise în cadrul amplei
competiții a muncii și creației libere,
aceste manifestări au stimulat feno
menul artei amatoare de, mare di
versitate și complexitate în implica
țiile lui subjective. Manifestările ar
tistice ale unor oameni de cefe mai
diferite profesiuni care s-au simțit
cnemați să se exprime în limbajul
formelor și al culorilor au atras aten
ția publicului larg asupra multor
creatori talentați, printre care am
putea aminti pe Dorina Popovici.
Paul Teodorescu, Paul Mihail, Aurel
Mărunțoiu, Nicolae Borta, Sonia Machei, Ion Tărnăuceanu, Constantin
Preda, Grigoraș Maciu, Stela Borandă. Florin Vasilescu. Gabriel Stratulat, Haralambie Fantaziu, Dumitru
Tică Dudău. Faptul că cenaclul, în
ansamblul lui, a obținut la ultima
ediție a Festivalului național „Cin
tarea României" diploma și locul I
pe țară în munca cultural-educativă
și artistică de masă ilustrează de
altfel rezultatele deosebite, dar și

cea de-a V-a ediție a înregistrat
6 000 formații și peste 1 000 nuclee
de creație participante la etapa de
masă. Mai mult decît atit, un salt
spectaculos a fost înregistrat de la
cei 30 000 participant în prima edi
ție la cei peste 120 000 în ediția a
V-a, cu o- mențiune specială a fap
tului că, in cursul acestei ultime edi
ții, la sate au fost create 61 de noi
formații în așezăminte de cultură
sătești, ca urmare a indicațiilor tra
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu
Ia cel de-al III-lea Congres al con
siliilor populare. Atenția organizato
rilor a fost îndreptată mai ales
către diversificarea activității artis
tice în sensul creșterii numărului de
brigăzi artistice, montaje literare,
echipe de dans, teatru politic, cît și
spre îmbunătățirea
repertoriului
pentru formațiile de teatru scurt în
sensul implicării în mai mare măsu
ră a brigăzilor în realitățile unității
din care fac parte. Iar dacă fluierașii de la Negureni, ansamblul de
dansuri populare de la Zorile și Cobadin, cavalgiii de la Oltina au re
prezentat șl de data aceasta, la cele
mai înalte cote ale calității, bogă
ția tradițiilor fol
clorice ale jude
țului, ,cu regret
trebuie să subli
niem că alte for
mații renumite,
cum ar fi aceea
de dansuri de la
Topalu sau corul
femeilor de la
Cobadirr, au re
nunțat în mod
nejustificat la ac
tivități artistice
care în anii trecuți s-au bucu
rat de binemeri
tate aprecieri, Există însă în mișcarea artistică
constănțeană numeroase alte exem
ple care pot oricînd oferi o ima
gine concludentă asupra unui po
tențial artistic remarcabil. Tovară
șul Eugen Vasiliu, instructor prin
cipal la Comitetul județean de cul
tură și educație socialistă, a ținut să
sublinieze că pregătirea în spiritul
autoexigenței este cu atît mai im
portantă cu cît receptarea și înțele
gerea artei nu sint doar o simplă
problemă de educare a gustului, ci,
în primul rînd, o problemă de cli
mat artistic. La Constanța, acest cli
mat care înlesnește o firească circu
lație a valorilor este favorizat de
întreaga activitate a instituțiilor de
spectacol, a muzeelor de artă și ar
heologie, a complexelor acțiuni de
apropiere a culturii de colectivele
de oameni ai muncii, de numeroasele
expuneri și dezbateri care au avut
și au loc în toate punctele fierbinți
ale industriei județului. Am adăuga
Ia acestea acțiunile integrate „Dia
logul cultural cu viața — Pontica",
edițiile anuale ale Festivalului de
muzică corală „Ioan D. Chirescu",
Festivalul interjudețean de interpre
tare a muzicii ușoare și populare
românești „Steaua Litoralului", concursurile'de creație și interpretare a
muzicii ușoare românești de la Ma
maia, acțiunile ipcluse sub generi
cul „Biografii culturale constănțene“, numeroasele expoziții de artă,
stagiunea permanentă de la Medgi
dia și altele. Rezultatele bune obți
nute pină acum fac însă posibile in
faza actuală, incipientă, a celei de-a
6-a ediții a Festivalului național
„"Cintarea României"'noi acumulări,
atingerea unor noi cote calitative.
Viitoarele succese ale activității cultural-artistice vor trebui să se în
temeieze, mai mult decit pină acum,
pe studierea patrimoniului culturalartistic alături de cunoașterea com
plexă a lumii înconjurătoare, vor
trebui să pună un accent sporit pe
munca de îndrumare, pe schimbul
de sugestii și inteligență creatoare
cu artiștii profesioniști și, totodată,
pe creșterea eficienței politico-edu
cative a întregului complex de acti
vități desfășurate.

Rodnice dialoguri
culturale cu viața,
cu munca oamenilor
strădania continuă de a forma în
continuare pe artiștii amatori ca oa
meni cu o pregătire complexă, mul
tilaterală. Asupra acestui aspect ne
atrăgea atenția tovarășul Costin An
tonescu, profesor la Școala populară
de artă și membru în consiliul artis
tic, insistînd asupra importanței
creării unui cadru favorabil dezba
terilor, a ordonării principiilor este
tice, a rolului unor multiple și com
plexe schimburi de idei, a îndrumă
rii artiștilor amatori de către profe
sioniști. De altfel, specialiștii de la
Muzeul deșartă constănțean, Alături
de profesori ai Școlii populare de
artă, printre care am putea aminti
pe Doina Păuleanu-Nedelcu, Con
stantin Papadopol, Constantin Geor
gescu, au fost și sînt aproape de
inima mișcării plasticienilor amatori-,
cu judecată obiectivă, prezidată de
riguroase criterii calitative.
La nivelul potențialului creator al
întregului județ. Constanța oferă
însă, în urma amplei competiții pe
care a marcat-o cea de-a 5-a ediție
a Festivalului național „Cintarea
României", un tablou sugestiv, ca
pabil să contribuie o dată mai mult
la definirea unei arte menite să răs
pundă importantelor momente isto
rice pe care Ie trăiește România
contemporană. Edițiile de pină acum
ale Festivalului național „Cintarea
României", ne spunea tovarășa
Octavia Ivan, președinta Comitetului
județean de cultură și educație so
cialistă, faptul că numărul participanților a crescut în mod spectacu
los de la o etapă Ia alta demonstrea
ză o dată mai mult rolul deosebit
pe-care creatorii îl au în fătiriroa
*'
unei noi conștiințe, în modelarea
omului nou. De aici necesitatea pro
movării unei creații cu un înalt con
ținut educativ, militant, care să
oglindească uriașa operă socială pe
care o realizează poporul nostru.
Faptul că festivalul s-a transformat
într-o puternică mișcare culturalartistică a maselor largi populare
este ilustrat nu doar de cele 226
premii obținute la cea de-a V-a
ediție — un număr dublu față de
ediția precedentă — dar și de creș
terea în timp a numărului de for
mații și participant. Bă ne gîndim
doar la faptul că în prima ediție
s-au prezentat l 682 formații și 456
cercuri și cenacluri de creație, iar

Marina PREUTU
Georqe MiHAESCU

corespondentul „Scinteii"

Valențele educative ale cîntecului patriotic
Vibrant „jurnal sonor" al tuturor
momentelor fundamentale din isto
ria noastră, creația muzicală româ
nească a fost, nu o dată, asemăna
tă cu o Impresionantă orgă in su
netele căreia se pot desluși chemări
.de buciume cu trimiteri in adincul
vremurilor, pagini simfonice de an
vergură. corale încărcate de emoție,
ritmuri alerte, rafinate construcții
camerale, voci-idei. simboluri des
pre trecut și prezent... ; o sensibi
lă cronică a istoriei declarind sim
țămintele noastre, speranțele si gindurile. vorbind despre jertfe și fap
te de vitejie, despre bătălii eroice
pentru păstrarea vetrei strămoșești,
pentru Independenta si libertatea po
porului. despre construcție si trep
tele spre viitorime. Arc peste timp,
muzica românească, indiferent de
gen. și-a dovedit capacitatea de a re
zona în contemporaneitate, de a fi in
pas cu ■ vremea, lansînd punți opti
miste. angajante către cei ce vor ur
ma. Totul, intr-un permanent proces
de înnoire, la cotele valorilor și ști
inței muzicale universale (și primul
exemplu ar fi marele „moment Enescu"). decantînd autenticul, subli
niind specificul nostru de a ne ex
prima. ethosul românesc, melodismul
generos reflectat în planul armoniei
sau polifoniei sau eterofoniei. colo
ritul timbral, instrumental, construc
ția arhitectonică, substanța modalarmonică. Pentru că diversitatea sti
listică. originalitatea creației muzi
cale românești, care implicit în
seamnă respectul fată de elemente
le de specificitate ale tradiției, dar
si căutările moderne de ultimă oră
(să spunem. In lumea microelementelor). și care dezvăluie, de fapt, un
amplu si divers tablou componistic
(apreciat, la ora actuală, in viata
muzicală internațională, ca unul din
tre cele mai interesante), se consti
tuie in oglinda universului uman,
spiritual, al epocii noastre. în con
știința timpului prezent ; fie că se
apelează la dialogul cu istoria, construindu-se file de epopee naționa
lă, sau la universul filozofic al lu
mii contemporane (teme de medita
ție. de răscolitoare adincimi filozo
fice. de reflecții etice, estetice) sau
la spațiul mioritic (ecoul baladelor,
al cintecelor și jocurilor populare) —
relevantă este vocația umanistă, pa
triotică a componisticii românești.
Să ne gîndim că dintre cele peste
280 de partituri simfonice, cite nu
mără creația noastră începînd cu
Opus-ul nr. 1. a) lui George Stephănescu (dintre care 200 sint pagini
contemporane) — 60 au titluri pro
gramatice. sint dedicate reconstruc
ției. păcii, făuririi unei lumi noi...
Alături de oratoriul „Pg urmele lui

Horia". de Sigismund Toduță. oratoriul-balet „Miorița" de Gh. Dumi
trescu. simfonia „Sarmizegetusa" de
Wilhelm Berger, poemul „Clopotele
Albei" de Nicolae Beloiu (care au
fost aplaudate in concerte publice
nu de mult), de poemul ..Terra Daciae" de Mircea Chiriac si cantata
„Pămintul" de Dumitru Capoianu
stau mărturie succesele teatrelor li
rice : operele „Ion Vodă". „Răscoa
la". „Fata cu garoafe" de Gheorghe
Dumitrescu. „Bălcescu" de Cornel
Trăilescu. baletele „Primăvara", de
C. Trăilescu și „Văpaia" de Mircea
Chiriac — opusurile inspirate de
istoria modernă, demonstrîud că
poartă mai departe torta inspirației
Operelor istorice... Zeci de exemple,
la care se adaugă sute de compozi
ții corale, de muzică ușoară, pagini
de largă accesibilitate exprimind in
peisajul vieții artistice muzicale
angajarea politică, patriotică, a
muzicienilor noștri, opțiunea conde
ielor pentru arta generată de nobi
le sentimente, arta care dezvăluie cu
fermitate caracterul revoluționar,
largul orizont umanist.
Fermă opțiune deci pentru crea
ția muzicală politică. Iată o carac
teristică a componisticii acestor ani.
Dar. dacă ne vom referi la genu
rile de largă accesibilitate, să nu
pităm că nenumărate exemple pu
tem găsi și in recentele festivaluri
consacrate muzicii ușoare, corale
(organizate de către Consiliu] Cul
turii si Educației Socialiste. Uniu
nea compozitorilor si muzicologilor.
Comitetul Central al U.T.C.. Radioteleviziunea română...), in concertele
festive. în competițiile dedicate ma
rilor aniversări social-politice și is
torice. Tema dragostei de tară, tema
păcii, a prieteniei, roadele muncii,
dragostea și sacrificiul pentru trium
ful ideilor umaniste, de progres,
treptele de progres si civilizație ale
timpului prezent (reverberate în sute
de compoziții), omagiul adus stră
lucitului conducător al partidului și
al tării — compun universul ideatic
actual, pledează pentru muzica-idee,
muzica-mesaj,
muzica-angajament
politic, „65 de trepte spre lumină /
65 de file-n calendar / Aniversăm
cu inima senină I Partidul nostru
revoluționar / 65 de ani spre dăi
nuire / 65 de trepte-am dăltuit /
Luptînd doar pentru-a tării deveni
re / Mulți ani să ne trăiești, partid
iubit 1" — spuneau versurile coralei
Semnate de V. Vasilache ir., și lansa
te de Festivalul cîntecului politic
pentru tineret. Așa cum. tot în ăcel
cadru, s-a rostit „Jurămîntul comu
nist" — pentru progres, pentru mindria și viitorul națiunii, s-a vorbit
despre partid — „inimă fierbinte,

conștiință trează de viață nouă fău
rar" (Iovan Miclea, Nicușor Constantinescu). despre Era Ceaușescu,
care pledează pentru pacea Terrel
(C. Cîrjan. A. Winkler), despre tri
color și comunism (Anton Dogaru,
V. Speranță), despre glia străbună
care tresaltă la viersul de doină și
este martora timpului de glorii, a
timpului marilor chemări. Corale la
care s-au adăugat pregnantele
ritmuri ale muzicii ușoare, versuri
fierbinți. închinate „Tării omeniei"
(Ion Cristinoiu. Lucian Avramescu),
„Păcii" (Dragoș Nedelcu. Gina Teo
dorescu). ^anilor cu nume de erou
(Ionel Tudor. Andreea Andrei),
muncii, demnității (D. Lupu. Viorela Filip)..., povestind despre Tinere
țea care-și „scrie visul în a patriei
grădină", despre veșnica Primăvară
care „Iși spune tinerețea / în curat
și veșnic grai / într-o țară de legen
dă / Nume demn pe liber . plai"
(compozitor D. Lupu).
Opțiune fermă pentru creația mi
litantă. pentru creațiile care rezonea
ză în epoca pe. .care o trăim, care
pledează pentru cultura muzicală an
gajată activ în procesul devenirii
noastre. Am mai putea nota zeci și
zeci de exemple : paginile corale me
lodioase. inspirat armonizate și or
chestrate aparținînd compozitorilor
din toate generațiile (Radu Palade,
Cornel Trăilescu. Temistocle Popa,
Marin Constantin. Șerban Nichifor,
Stefănlcă Dan etc.) care, împreună
cu versuri aparținînd unor nume, de
frunte ale poeziei românești, au con
struit acel remarcabil concert de la
Opera Română — competiție dedi
cată celor 65 de ani de la făurirea
partidului : de asemenea, creațiile
care se rostesc de. către miile de
artiști amatori în cadrul Trofeului
„Arenele Romane" (spre exemplu elocventul generic „Trăim decenii de
împliniri mărețe" de V. Vasilache jr.)
sau compozițiile semnate de studenți
ai conservatoarelor din țară și lansa
te la competițiile studențești de cân
tece patriotice și revoluționare („Ti
nerețe. mîndru nume" de L. Dimitriu. „Pentru pace" de Hanga Si
mona. „Sentiment de patrie" de Ro
xana HașeganU etc.) — pagini re
luate de formațiile studențești din
întreaga țară.,. Sute de prime audi
ții intrate in circuitul vieții muzi
cale, sute de opusuri, deci, care
semnează acea fermă opțiune a mu
zicienilor — compozitori, interpret! —
pentru rodnicia unei arte cu o înal
tă menire, pentru sublinierea voca
ției patriotice, militante a creației
muzicale românești.

Smaranda OȚEANU

PAGINA 5

SCINTEIA — duminică 22 iunie 1986

ZIUA NAȚIONALĂ A LUXEMBURGULUI

REZULTAU IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Prezentăm in continuare rezultatele obținute în întrecerea socialistă
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, unități agricole, transporturi, construcții și din domeniul circulației mărfurilor și al serviciilor.
Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit pe
baza realizării indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 31 mai, pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI
ȘI DISTRIBUȚIEI ENERGIEI
ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de re
țele electrice Suceava, cu 682,9
puncte.
Locul II :. întreprinderea de re
țele electrice Iași, cu 631,8 puncte.
Locul III : întreprinderea de
rețele electrice Timișoara, cu 539,4
puncte.

IN DOMENIUL FORAJULUI
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Locui I : Schela de foraj Zemeș,
județul Bacău, cu 738.4 puncte.
Locul II : întreprinderea de fo
raj „Petromar", Constanța, cu 717,1
puncte.
Locul III : Schela de foraj Chitila, București, cu 473,1 puncte.
IN INDUSTRIA PRODUSELOR
REFRACTARE, CARBUNOASE
ȘI ABRAZIVE

Locul I : întreprinderea de pro
duse cărbunoase Slatina, cu 832,8
puncte.
Locul II : întreprinderea de
produse abravize Birlad, județul
Vaslui, cu 622,1 puncte.
Locul III : întreprinderea „Carbochim" Cluj-Napoca, cu 603,3
puncte.
ÎN DOMENIUL
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI
— ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de piese
de schimb și utilaje pentru indus
tria chimică Satu Mare, cu 1 072,6
puncte.
Locul II : întreprinderea me
canică pentru petrol Găești, jude
țul Dîmbovița, cu 916 puncte.
Locul III : ’ întreprinderea me
canică de reparații auto și utilaje
de transport Baia Mare, cu 886,7
puncte.

IN INDUSTRIA FIRELOR
ȘI FIBRELOR SINTETICE
ȘI ARTIFICIALE
Locul I : întreprinderea de fire
și fibre poliamidice Roman, ju
dețul Neamț, cu 749,8 puncte.
Locul II : întreprinderea filatura

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 22 iunie, ora 21 — 25 iu
nie, ora 21. In țară : Vremea va continua să Se râceascâ ușor, in cea mai
mare parte a țării. Cerul va fi tempo-

Să spunem de la început : perfor
manța Stelei a fost clădită in timp,
meticulos și metodic, cu multă trudă
și răbdare, zi de zi, ani de zile. O
comportare superioară cum a fost
cea a fotbaliștilor noștri steliști in
recenta ediție a Cupei campionilor
europeni nu are o „cheie miraculoa
să", ci este consecința logică a co
roborării . unor factori cu acțiune
permanentă și de durată. Să definim
cițiva...

O NOUA CALITATE A MUNCII.
„Chiar dacă expresia este folosită
mai ales in domeniile activității eco
nomice. ea definește foarte exact și
ceea ce am reușit noi in activitatea
fotbaliștilor desfășurată în ultimii
ani — ne spunea antrenorul Jenei.
De muncit s-a muncit cit și în anii
anteriori, poate ceva mai mult, dar
noua calitate a muncii a însemnat la
noi ca tot ce facem să facem cu un
rost, cu scop clar precizat și foarte
bine. Cantitatea — intre 800 și 1 200
de ore pregătire pe an — o fac mai
toate echipele, deci nu aceasta este
hotăritoare. Ilotăritoare este calita
tea pregătirii, ea te propulsează spre
jocuri superioare și rezultâte pe
măsură. Noi am făcut lucruri cunos
cute, obișnuite, ca și alții, dar pro
babil că le-am făcut mai bine ca
alții și le-am subordonat jocului.
Vreau să spun că niciodată nu ape
lăm la vreo metodă de pregătire de
dragul metodei, ci numai in măsura
in care ea servește direct jocul, con
diția fotbalistului pentru joc. Iar
băieților le-am dat o liniște care i-a
lăsat să lucreze și să aibă incredere
in reușita lucrului. Și ei s-au- anga
jat trup și suflet in această muncă
de calitate și de durată. Se supun
de bună voie unui program pe care
— cinstit vorbind — eu nu l-aș dori
copilului meu : uneori ii țin peste
inima mea. dar n-am ce face. Știți,
bunăoară, că in acest regim — de
pregătiri, antrenamente, deplasări,
turnee și alte activități — in cei
10 ani cit durează perioada de
maxim randament fotbalistic, ei
abia adună 2—3 ani in mijlocul fa
miliei ? Ei nu știu de S.R.L., sînt
ocupați simbăta. duminica, rar. foar
te rar au cite o zi liberă. Sigur,
acesta este programul tipului de fot
balist de la Steaua. Că. practic, mai
sint și excepții nedorite — este ade
vărat. N-ai ce le face : unii au spi
ritul de dăruire innăscut in ei, al
tora trebuie să li-1 insufli cu calm
și răbdare. Dar, in general, și pină
la urmă, se supun, Și. ceea ce este
mai important, au fost determinați
și obișnuiți să aibă singuri grijă de
sănătatea lor, să-și mențină singuri
potențialul fizic, fără a lăsa deschi
se acele cunoscute supape prin care
la alții se scurg acumulările de forțe
din pregătiri”.
Ca și celelalte divizionare „A",
Steaua face pregătirea fizică de bază,
de obicei la munte, in două etape :
iama și vara. Se lucrează intens
pentru acumulări fizice. Acumulări
la capitolul rezistentă (alergare circa
14 km pe zi), la capitolul forță
(circuit cu haltere și gantere), la ca
pitolul forță in regim de viteză (re
petarea exercitiilor intr-o unitate
de timp din ce in ce mai mică). Apoi
se trece la exerciții de abilitate teh
nică. in sală (iarna). Accentul cade
pe lucrul aerob, pentru a se pune
bazele pregătirii fizice pe care ulte
rior se poate lucra anaerob. Totul

de fire „Melana" Botoșani, cu
554,7 puncte.
Locul III : Combinatul de fibre,
celuloză și hîrtie Brăila, cu 125,6
puncte.
ÎN INDUSTRIA STICLEI
ȘI CERAMICII FINE
Locul T : întreprinderea „Porțe
lanul" Alba Iulia, cu 361,7 puncte.
Locul II : întreprinderea de ar-

Panoul fruntașilor
pe primele 5 luni
ticole din sticlărie București, cu
347,2 puncte.
Locul III : întreprinderea de
sticlărie și porțelan Dorohoi, județul Botoșani, cu 313 puncte.

In domeniul industriei

ALIMENTARE — SUBRAMURA
INDUSTRIALIZAREA CĂRNII

Locul I i întreprinderea de pre
parate și conserve din carne Bucu
rești, cu 1 227,7 puncte,
Locul II : întreprinderea „Antrefrig" București, cu 571 puncte.
Locul III : întreprinderea de
industrializare a cărnii Bacău, cu
554,8 puncte.

IN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : întreprinderea poligrafică Sibiu, cu 1 017,3 puncte.
Locul II : întreprinderea poligrafică „Bucureștii Noi", cu 663,8
puncte.
Locul III : întreprinderea poligrafică Brașov, cu 552 puncte.
IN DOMENIUL SILVICULTURII
Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Timiș, cu 664,1 puncte.
Locul II : Inspectoratul silvic
județean Suceava, cu 626,7 puncte.
Locul III : Inspectoratul silvic
județean Bacău, cu 566,7 puncte.
CONSTRUCȚII-MONTAJ
— ALTE MINISTERE
Locul I : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții și montaje

miniere București, Ministerul Mi
nelor, cu 669,4 puncte.
Locul II : întreprinderea de
montaj și service pentru automa
tizări și telecomunicații București
— Ministerul Industriei Electrotehnice, cu 612,6 puncte.
Locul III : întreprinderea antrepriză de montaj și reparații
centrale termice București — Minis teful Industriei de Utilaj Greu,
cu 609,1 puncte.

Locul I : întreprinderea, de trans
port naval și auto Delta Dunării
Tulcea — Ministerul Agriculturii,
cu 495.1 punctte.
Locul II : întreprinderea de avia
ție utilitară București — Ministe
rul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, cu 476,8 puncte.
Locul III : întreprinderea de na
vigație fluvială NAVROM Galați
— Ministerul Transporturilor și
Telecomunicațiilor, cu 473.3 puncte.

IN DOMENIUL POȘTEI
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR
Locul I : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Brăila. cu
406.7 puncte.
Locul II : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Botoșani,
cu 308.1 puncte.
Locul III : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Argeș, cu
292.7 puncte.

IN DOMENIUL COMERȚULUI
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
Locul I : întreprinderea comer
cială de stat de alimentație publică
Rimnicu Vîlcea, cu 356,4 puncte.
Locul II : întreprinderea comer
cială de stat de alimentație publică
Suceava, cu 323 puncte.
Locul III : întreprinderea comer
cială de stat de alimentație pu
blică Buzău, cu 319,7 puncte.

ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII
TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de
aprovizionare
tehnico-materială
Satu Mare, cu 825 puncte.
Locul II : Baza județeană de
aprovizionare tehnico - materială
Vîlcea, cu 786,8 puncte.
Locul III : Baza județeană de
aprovizionare tehnico - materială
Constanța, cu 736,6 puncte.

17 și 27 grade, Izolat mal ridicate in
sud-vest. Izolat, condiții de grindină.
In București : Vremea in răcire ușoa
ră. Cerul temporar noros. Va pldua
sub formă de averse însoțite de
’ des"' “
cărcări electrice.
Vlntul va prezenta
intensificări de scurtă durată din sectorul nordic.
Temperaturile minlme,
nocturne, vor oscila intre 14 șl 16 gra
de, iar cele maxime, diurne, intre 24
și 27 grade. Condiții de grindină.

este ca de la această pregătire să nu
se sustragă nimeni, in nici un fel.

tui Universitatea Craiova și momen
tul Dinamo București. Chiar dacă
aceste echipe fruntașe ale noastre
nu au cunoscut reușita deplină, ele
au deschis un drum. Au fost primele
momente cind — la nivelul forma
țiilor de club — s-a tras cu buretele
peste complexele ce și le făceau ju
cătorii noștri, aceștia căpătind acum
curajul, degajarea și încrederea să
se bată de la egal la egal pe terenul
unor echipe de reputată valoare in
ternațională. S-a demonstrat, prac
tic și convingător, că eliminarea
complexelor și dobîndirea încrederii
nu pot fi numai rezultatul încurajă
rilor și indemnurilor (deși nioi edu
cația in acest sens nu trebuie negli
jată), ci se bazează pe conștiința
propriei valori, pe propria pregătire.
Așa s-au petrecut lucrurile in anii
anteriori cu cele două echipe amin
tite, așa s-au petrecut și cu Steaua
in ultima vreme.
Cine a urmărit meciurile Stelei la

„Steaua" - un exemplu
de muncă susținută,
disciplinată și metodică
afecțiuni — au făcut să crească evi
dent rezistenta jucătorilor steliști la
efort și la durități, astfel că de mai
bine de un an de zile ei nu au mai
suferit ca altădată și ca alții de obiș
nuitele entorse, rupturi de ligamen
te, luxații și fracturi.
în funcție de forma sportivă
a echipei, in funcție de speci
ticul de ioc al adversarului, se
Studiază și se pregătește cu seriozi
tate fiecare meci. „Noi nu vrem să
răspundem jocului adversarului —
ne preciza antrenorul Jenei — ci
vrem să-i impunem noi. lui. jocul
nostru și să jucăm la victorie, fără
a tine seama că evoluăm pe teren
propriu sau in deplasare. Evident,
această mentalitate de joc, ideea
noastră de joc o acordăm cu specifi
cul tactic cerut de calitățile adver
sarului (pentru a le contracara) și
de slăbiciunile acestuia (pentru a le
exploata). Totul pe baza studierii
viitorului adversar — ori pe viu, ori
la videocasetofon. De exemplu, la
Bruxelles, am fost personal
,______ mai
__ __îna.
inte să văd jucînd pe Anderlecht. în
Spania a fost lordănescu și, după
intoarcerea lui, am studiat nu mai
puțin de opt casete cu jocurile Bar
celonei : in campionatul Spaniei. în
Cupa Spaniei și în Cupa campioni
lor europeni (cele patru meciuri cu
Juventus și Goteborg). Totuși, nu
exagerăm cu studiul în fața videocasetofonului — fiindcă jucătorilor
nu prea Ie place aceasta".
DEPLINA ÎNCREDERE ÎN FOR
ȚA ECHIPEI, EXCELENTA STARE
MORALA DE CONCURS. îndeobște,
fotbalistul român intra pe teren in
cupele europene cu teama și obsesia
că pierde. Au venit insă cel puțin
două momente — dintre cele de dată
recentă precedind performanta Steliei — care au schimbat fața lucru
rilor. surprinzind plăcut pe iubitorii
sportului din țara noastră : momen-

JEAN, MARELE DUCE AL LUXEMBURGULUI

(Urmare din pag. I)
LUXEMBURG
Sărbătorirea Zilei naționale a Marelui Ducat al Luxemburgului îmi
oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări. împreună cu cele mai
bune urări de fericire personală și de bunăstare pentru poporul luxemburghez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR NAVALE,
FLUVIALE ȘI AERIENE

rar noros. Vor cădea averse locale de
ploaie în nordul, centrul și estul ță
rii, precum și în zonele de deal și de
munte. Pe alocuri, cantitățile de apă
pot depăși 20 de litri in 24 de ore. In
rest, aceste fenomene vor fi restrînse. Vint slab pînă la moderat, cu in
tensificări locale In est și la munte,
cu 40—50 km pe oră, predominind din
sectorul nordic. Temperaturile minime. '
nocturne, vor fi cuprinse intre 7 și 17
grade, iar cele maxime, diurne, intre

CONDIȚIE FIZICA ȘI REZIS
TENȚA. FIZICA. Pentru că s-a
reușit — la Steaua — închiderea
supapelor prin care se pot scurge
acumulările fizice, antrenamentele
vizează doar menținerea condi
ției fizice. Pentru dezvoltarea și
întărirea rezistenței, timp de 20—30
minute pe zi jucătorii execută
inainte de antrenament ceea ce se
numește streching : sub îndrumarea
preparatorului fizic Florentin Mari
nescu. ei fac anumite exerciții de
alungire musculară, de suplețe și
mobilitate — pe care le-au învățat
atit de bine (cu toate că nu prea le
agreează !) incit înainte de meci le
fac și ei singuri, ușor, in momentele
ce preced încălzirea specifică. Aces
te exerciții — împreună cu acțiunile
medicului Marcel Georgescu pentru
prevenirea și tratarea diverselor

Alteței Sale Regale

Budapesta, la Helsinki, la Bruxelles,
în partidele cu Honved și cu An
derlecht de la București — ca să nu
mai vorbim de finala de la Sevilla —
a constatat că de fiecare dată echipa
noastră campioană s-a afirmat și a
jucat ca o formație dornică să prac
tice un fotbal bun. stăpină pe ea.
pregătită să nu se sperie de faima
adversarului, conștientă că-și poate
exprima superioritatea și obține vic
toria. Conștiința valorii individuale
proprii, potențialul de joc ridicat al
întregii echipe, ambiția maximă de
a se dărui întru totul jocului
conferă fotbaliștilor de la Steaua o
excelentă stare morală de concurs.
Titulari și rezerve, virstnici și ti
neri, jucători, antrenori și conducă
tori — cu toții alcătuiesc. Ia această
echipă, o singură și unită familie.
Sint prieteni, se stimează reciproc și
se ajută reciproc. Ceea ce se simte
cu efecte pozitive și pe teren, mai
cu seamă la greu I Antrenorul Jenei
ne ruga să menționăm că. după pă
rerea sa. unitatea echipei este cel
mai mare ciștig la Steaua în ultimii ani.
Echipa Steaua, foarte bine articulată, se bazează pe un echilibru a)
compartimentelor sale de joc, prac
tic avind acoperite toate posturile cu
fotbaliști de valoare internațională.
Au fost ani £lnd această echipă a
prefirat zeci și zeci de jucători. La
un moment dat. s-a oprit, totuși, la
16 fotbaliști. Și, deși ’rezervele au
fost poate la fel de bune, primii un
sprezece au rămas aceiași de 3 ani
de zile (incit formatia-standard a
Stelei o poate, spune repede, pe
dinafară, orice copil !), asigurindu-se astfel o omogenitate de gind
și faptă la nivel superior. Acest
echilibru valoric stabil este asigurat
și susținut, totodată, de echilibrul
unui cuplu de antrenori de valoare.

Bun venit
pe pămîntul României!

Despre Luxemburg
se afirmă, nu o dată,
că ar fi un „dar al
oțelului", așa cum Egiptul este un „dar
al Nilului". Compara
ția nu este lipsită de
fundament, tinind sea
ma de faptul că Ma
rele Ducat al Lu
xemburgului — care-și
marchează la 23 iu
nie sărbătoarea na
țională — a atins în
prezent un înalt grad
de dezvoltare indus
trială tocmai datorită
punerii în valoare a
siderurgiei metalelor
feroase, domeniu care
asigură circa 70 la
sută din valoarea to
tală a exporturilor și
locuri de muncă pen
tru mai mult de două
cincimi din totalul
populației active.

Dar, in paralel, lu
xemburghezii
și-au
dezvoltat și alte ra
muri. cum sînt indus
tria constructoare de
mașini, chimică, tex
tilă, a materialelor de
construcții. Nu au
fost abandonate nici
vechile
îndeletniciri
— viticultura și cul
tura trandafirilor —
care făceau cindva
faima locuitorilor din
regiunea Ardenilor.
Expresie a dorinței
de pace și cooperare.
Luxemburgul dezvoltă
relații de prietenie cu
numeroase țări ale lu
mii. O evoluție pozi
tivă cunosc raportu
rile dintre România și
Luxemburg, raporturi
întemeiate pe stimă și
respect reciproc. Este
semnificativă în această direcție inten-

tV

sificarea schimburilor
comerciale, a cooperă
rii tehnice, științifice
și culturale românoluxemburgheze. Con
tribuții de cea mai
mare importantă la
adîncirea și extinde
rea conlucrării prietenești dintre țările
și popoarele noastre au adus întîlnirile și convorbi
rile intre președintele
Nicolae Ceaușescu și
Marele Duce al Lu
xemburgului, purtate
in capitalele celor
două țări, documente
le încheiate cu aceste
prilejuri
deschizînd
noi și rodnice per
spective cooperării in
interesul reciproc, al
cauzei păcii, destin
derii, securității și în
țelegerii în Europa și
în întreaga lume.

intre Partidul Comunist Român și
Partidul African al Independen
ței din Republica Capului Verde s-au
dezvoltat relații trainice, de prie
tenie și cooperare, pe temeiul de
plinei egalități în drepturi, stimei
și respectului reciproc.
în dezvoltarea raporturilor bilate
rale. a colaborării dintre România
și Capul Verde pe plan internațio
nal. un rol determinant l-au avut în
tilnirile la nivel înalt.
Relevînd cursul ascendent al re
lațiilor dintre România și Repu
blica Capului Verde, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, în telegra
ma adresată tovarășului Aristides
Maria Pereira cu prilejul împlinirii
unui deceniu de la proclamarea in
dependenței
Republicii
Capului
Verde, arăta : „Exprim convingerea
că raporturile de prietenie, solidari
tate și colaborare dintre partidele
și țările noastre se vor dezvolta tot
mai mult, spre binele celor două
popoare, al cauzei păcii, indepen

dentei naționale și înțelegerii in
lume."
Evidențiind sentimentele priete
nești dintre cele două țări și po
poare. tovarășul ARISTIDES MARIA
PEREIRA, cu prilejul unei vizite în
România, adresa poporului român
„urarea de a obține mereu noi suc
cese in activitatea de construcție pe
care o desfășoară sub conducerea
Partidului Comunist Român. a
ilustrului
său
conducător
Nicolae Ceausescu".
Opinia publică din țara noastră
salută cu căldură vizita tovarășului
Aristides Maria Pereira. împreună
cu tovarășa Carlina Fortes Pereira,
cu convingerea că ea se va înscrie
ca un moment important în dez
voltarea relațiilor dintre cele două
țări, partide și popoare, în interesul
reciproc al cauzei păcii și colaboră
rii în lume.
Animat de sentimente de stimă si
prietenie, poporul român urează înalților oaspeți din Republica Capului
Verde un călduros și tradițional
„BUN VENIT ÎN ȚARA NOASTRĂ!"

ÎN INSULELE CAPULUI VERDE

Un popor liber iși construiește
o viață nouă

CEA

11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefilmoteca
de ghiozdan : „vizitatorii" (color)
Episodul 3
12,40 Din cununa cînteculul românesc
(color)
(parțial color)
13,00 Album duminical
14,45 însemne ale unui timp eroic. O
nouă casă a sănătății — reportaj
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Tara mea azi (color). Județul Ti
miș în anul 65 al partidului
19.40 Cintarea României (color).
De
pe marea scenă a țării pe micul
ecran. Emisiune realizată in co
laborare cu Consiliul Culturii și
Educației Socialiste și Comitetul
de cultură și educație socialistă
al județului Timiș
20.20 Film artistic (color) : „Un turneu
cu... surprize"
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL EMISIUNILOR
DE LUNI 23 IUNIE 1986
Telejurnal
Orizont
telmico-științific
‘ .........................................
Tezaur folcloric (color)
Roman foileton (colpr). „Zborul
șoimului". Producție a televiziuRegia :
nil din R. D. Germană,
peter Wekwerth. Episodul 3
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
20,00
20,20
20.40
21,00

Emerich Jenei și
. Anghel Iordănescu
se completează armonios și eficient,
probind nu numai capacitate profe
sională deosebită, ci și calități peda
gogice deosebite.
CONDIȚII EXCELENTE. CON
DUCERE APROPIATA DE JUCĂ
TORI. încrederea în propriul poten
tial' competitiv, climatul moral de
care vorbeam există nu numai in
mijlocul echipei Steaua, ci și in ju
rul ei. Creîndu-le fotbaliștilor toa
te condițiile de pregătire și de viață
de care aveau nevoie pentru a ob
ține o mare performantă europeană,
■ministerul tutelar, conducerea clu
bului nu au făcut aceasta pentru
a-i răsfăța pe jucători, ci pentru a-i
determina și ajuta să se pregătească
la nivel înalt, să poată răspunde la
nivelul posibilităților create. Scriind
acestea, ne vine in memorie un epi
sod semnificativ : după meciul de la
Bruxelles (pierdut de Steaua cu
0—1), noaptea, după orele două, cind
echipa s-a inters in țară, pe aero
portul Otopeni a fost așteptată de
zeci de conducători și sportivi ai
clubului Steaua — care i-au-felicitat
pe fotbaliști pentru jocul etalat in
fața Anderlechtului și le-au expri
mat increderea lor nestrămutată in
ei și în calificarea pentru finală. Cu
asemenea prieteni apropiați, cu ase
menea suport moral, altfel lupți pe
teren pentru victorie !
★

Aceștia ar fi cițiva factori mai im
portanți — vor mai fi fiind și alții
— care au propulsat echipa Steaua
pe orbita marilor performanțe,
Desigur, se poate pune întrebarea de ce ii scoatem in evidență abia după această mare victorie
dacă ei acționează de mai multă
vreme. Așa este, acționează de vreo
cițiva ani. dar victoria in Cupa cam. pionilor europeni i-a pus in valoare
la un nivel superior, conferindu-le
și puterea de model, de argument Că
acolo unde se muncește disciplinat,
științific și pasionat, cu tenacitate
și dragoste pentru culorile sportive
ale clubului, ale patriei cele mai
mari performante sint posibile !
Desigur, pentru Steaua a fost greu
să realizeze o asemenea mare per
formanță. Dar ca să se mențină la
nivelul de sus al fotbalului euro
pean va fi și mai greu. Păstrarea
formei sportive pe care a atins-o,
rămînerea și afirmarea in rindul ce
lor mai bune echipe ale continentu
lui necesită și mai multă muncă, și
mai multă disciplină, și mai multă
pricepere și dăruire. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu îi îndemna pe
fotbaliștii noștri campioni, cu prile
jul decorării lor după cucerirea
Cupei campionilor europeni, să de
monstreze că acest loc I a fost pe
deplin meritat și să lupte in conti
nuare pentru a obține in competițiile
interne și internaționale locuri cit
mai bune. Așa cum s-au angajat
j
atunci, în fața președintelui Repu
blicii, așa cum au dovedit că sint in
stare, jucătorii echipei Steaua iși vor
consacra, desigur, întreaga putere de
muncă pentru a fi și in viitor un
bun exemplu, pentru a reprezenta
și pe mai departe cu demnitate
fotbalul românesc. Ei au această pu
tere și această posibilitate. Iar iubi
torii fotbalului din țara noastră au
această încredere in ei.

Gheorqhe MITROI

(Urmare din pag. I)
mai adaug o singură dată, care
glăsuiește de la sine : în fiecare
minut pier in lume un număr de
treizeci de prunci din pricina inaniției, a lipsei medicamentelor, a
vaccinului ; dar în același minut,
bugetul militar îi răpește Omului,
frustrează omenirea de suma de 1,3
milioane de dolari.
Sînt cifre incredibile !
Dar aceste cifre incredibile de
vin, din păcate. semne-solii ale
unui univers real, pîndit de spec
trul funestului : ele aparțin lumii
noastre, amenințate, la finele vea
cului și mileniului nostru, de ca
tastrofa nucleară, ilustrînd situa
ția internațională. împovărată și
măcinată de conflicte, pe care
secretarul general a caracterizat-o
astfel : „Avînd în vedere toate
aceste probleme grave, considerăm
că se impune, ca o necesitate vi
tală, oprirea militarizării Cosmosu
lui. Să acționăm, de asemenea, pen
tru ca spațiul cosmic să nu fie fo
losit în scopuri militare ! Cosmosul
trebuie să servească tuturor națiunilor in scopuri pașnice ! Și aceasta, considerăm că trebuie să fie
unul din obiectivele Anului Internațional al Păcii
Iată care șinț motivele pentru
care ne asumăm', cu sufletul și cu
inima, toate îndatoririle sublime pe
care ni le încredințează lupta pur
tată pentru asigurarea păcii patriei
și lumii. Luptăm pentru triumful
rațiunii, al păcii, la scară planeta
ră, acționînd în spiritul inițiative
lor de pace ale tpvarășului
Nicolae Ceaușescu, al politicii de
pace a statului și partidului nos
tru. Apărăm, ocrotim, slujim binecuvîntarea și rodul vieții, bucuria
vieții : Pacea, Omul, față de care,
pe bătrîna noastră planetă, nimic
nu poate fi mai minunat, mai sfint.

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Finalistele
„Cupei României"
Simbătă s-au disputat semifinalele
„Cupei României" la fotbal, compe
tiție ce se desfășoară sub genericul
„Daciadei". La Petroșani, echipa
Steaua a invins formația locală Jiul
cu scorul de 2—1 (0—1), prin golurile
marcate de Radu II (min. 80, din lo
vitură de la 11 m) și Bărbulescu
(min. 83). Punctul echipei Jiul Petroșani a fost inserts de Vancea
(min. 10). Pe stadionul Dinamo din
Capitală, echipa Dinamo a întrecut
cu 4—2 (2—1) formația Victoria
București, golurile fiind marcate de
AL Nicolae (min. 9, min. 21 și min.
90, primul din lovitură de Ia 11 m).
Movilă (min. 83), respectiv, Ursu
(min. 44) și Călin (min. 87).
In finala „Cupei României" la fot
bal, programată miercuri, 25 iunie,
pe stadionul „23 August" din Capi
tală, se vor întîlni deci echipele
bucureștene Steaua și Dinamo.

Campionatul mondial
din Mexic
Ieri, in primul meci al sferturi
lor de finală ale Campionatului
mondial din Mexic, la Guadalajara
s-au intilnit echipele Braziliei și
Franței. Partida a fost condusă de
arbitrul român Ion Igna.
După 90 de minute de joc, scorul
a fost egal (1—1), astfel că partida
s-a prelungit. Rezultatul final al
acestui meci (ca și cel al partidei
R. F. Germania — Mexic, disputat
la Monterrey) nu ne-au parvenit
pină la încheierea ediției ziarului
nostru.
Astăzi au loc celelalte două meciuri ale sferturilor de finală : Argentina — Anglia (la Ciudad de Mexico) și Spania . — Belgia (la
Puebla).
TIR. în ziua a doua a campionate
lor internaționale de tir ale Româ
niei, ce se desfășoară la poligonul
Tunari din Capitală, proba feminină
de pușcă standard 3.'.20 focuri a fost
ciștigată de Vesela Letceva (Bulga
ria), cu 684,8 puncte, urmată de Irene
Heberle (Franța) — 666,7 puncte.
In cadrul Balcaniadei de tir, echi
pa României a terminat învingătoare
în proba de sheet (talere aruncate
din turn), cu 435 puncte. Pe locurile
următoare s-au situat formațiile
Bulgariei (422 puncte) și Turciei
(406 puncte). Competiția continuă as
tăzi.

CICLISM. Disputată pe traseul
Split—Knina (93 km), etapa a 6-a a
turului ciclist al Iugoslaviei a revenit
iugoslavului
Raiko Ciubrici în
2h 29’25”. Pe locul 5. in același timp
cu învingătorul, a sosit concurentul
român Mihai „Aldulea. în primul
pluton s-au aflat. de asemenea,
Nicolae Aldulea și Cornel Popa,
Lider al clasamentului general se
menține Jure Pavlici.

Situată la aproximativ 500 km
minerală exploatabilă — îndeosebi
vest de coasta Africii, acolo unde
pe insulele Sal. Maio si Boa Vista
se Încrucișează drumuri ce leagă — fiind sarea. Circa 60 la sută din
trei continente. Republica Capului
populație are ca principală ocupa
Verde (Republica do Cabo Verde)
ție agricultura. Se cultivă porumb,
este alcătuită dintr-un număr de
cafea, trestie de zahăr. cartofi,
16 insule de natură vulcanică, ce arbori cu fructe tropicale (bananieri
apar ca niște bizare pete in imen
și palmieri de cocos). Se practică,
sitatea albastră a Atlanticului. La de asemenea, creșterea animalelor
un loc. ele însumează o sunrafatâ
și pescuitul. Eforturile populației
de 4 03.3 kmp. populația fiind de. -locale de a asigura necesarul de
circa 320 000 locuitor^ răspindită
produse agricole sînt îngreunate din
insă în mod inegal pe teritoriul
cauza reliefului 'muntos (cel mai
tării. Șapte insule sînt nelocuite.
înalt vîrf atinge aproape 3 000 m),
Mai bine de două cincimi dintre
a sărăciei solului arid și a
capverdieni trăiesc pe insula Sâo
unor perturbat», periodice ale cli
Tiago. unde se află, de asemenea,
mei. De peste un deceniu tara are
capitala republicii, orașul Praia.
de făcut fată unei secete catastro
fale. care a lovit numeroase state
Istoria acestei așezări se confundă
ale continentului african.
în bună parte cu însusi trecutul
frămintat al tinărului stat african.
în perioadă care s-a scurs de la
Cind. în urmă cu peste 500 de ani,
eliberare, sub conducerea Partidu
arhipelagul a fost descoperit de
lui African al Independentei dfn
portughezi, noii sosiți au poposit in
Capul Verde, au fost luate măsuri
primul rmd pe insula Sâo Tiago,
energice pentru înfăptuirea reforde unde si-au extins controlul asu .■’mei agrare, combaterea eroziunii
pra celorlalte insule. în 1770. Praia
solului, construirea de . baraje,
a devenit reședința administrației •lacuri de acumulare si rețele de
coloniale portugheze a întregii po
irigații. în vederea folosirii apei in
sesiuni. Exploatarea rapace a re
lunga perioadă de secetă. Au fost
surselor naturale a dus însă rapid
infiintate ferme de stat, cooperative
la epuizarea acestora. în secolul al
agricole și unități pentru prelucra
XVIII-lea. Portugalia și-a abando
rea produselor agrozootehnice. în
nat. practic, colonia, neutilizind-o
cursul anilor 1982—1985. volumul
decît ca escală pe drumul caraveinvestițiilor a depășit de două ori
lelor cu sclavi ce traversau Atlan
si Jumătate ne cel din perioada
ticul și ca sursă de mină de lucru
1978—1982, cele mai importante
ieftină. Populația locală, formată in
fonduri fiind alocate dezvoltării
mare parte din mulatri — descenagriculturii, transporturilor si in
denti ai sclavilor aduși de pe con
dustriei. Printre obiectivele indus
tinentul african si ai colonizatorilor
triale care vor fi construite se nu
— și-a manifestat permanent voința
mără o rafinărie si un șantier de
de libertate și o viată mai bună.
reparații navale la Mindelo. un
complex de producere a cimentului
Sub conducerea Partidului Afri
•și un port de deservire a acestui
can al Independentei din Guineeacomplex pe insula Maio. De aseme
Bissau și Insulele Capului Verde,
nea. s-au luat măsuri pentru pune
ea s-a ridicat tot mai hotărit la
rea in exploatare a unor zăcăminte
luptă, reușind, cu prețul unor mari
de
săruri de potasiu. înzestrarea
jertfe și suferințe, să-și vadă visul
flotei de pescuit cu noi nave, dez
cu ochii. La 5 iulie 1975, dominația
voltarea turismului, invătămintului.
de cinci secole a Portugaliei a luat
asistentei sanitare etc.
sfirșit. Pe stadionul din Praia, îm
podobit sărbătorește, mii de oameni
Prieten sincer al popoarelor afri
salutau cu entuziasm proclamarea
cane. al tuturor popoarelor care au
independenței și apariția unui nou
pășit pe calea dezvoltării de sine
stat pe harta lumii — Republica
stătătoare, indiferent de dimen
Capului Verde.
siuni. situare geografică ori Dotential economic, poporul român ur
Acest act a marcat, după cum se
mărește cu sentimente de simpatie
știe, un moment de răscruce in is
si solidaritate eforturile constructi
toria arhipelagului, deschizînd o
ve ale poporului Republicii Capului
etapă de susținute eforturi pentru
Verde. Tara noastră, care a acordat
lichidarea grelei moșteniri a peri
un sprijin multilateral luptei de eli
oadei de dominație colonială si fău
berare a poporului micului arhipe
rirea unei vieți noi. libere si prospere. eforturi ale căror rezultate au
lag din Atlantic, a fost printre pri
început să se vadă in diverse do
mele care a recunoscut tinărul stat
menii de activitate, inclusiv in con
și a stabilit relații diplomatice cu
figurația capitalei. Praia de azi se
acesta. între Republica Socialistă
înfățișează ca un oraș bine amena
România si Republica Capului Ver
jat. avind in centru frumoase con
de, intre Partidul Comunist Român
strucții eu două și trei etaje și citeva edificii guvernamentale noi.
și Partidul African al Independen
Printre acestea din urmă, la loc de
tei din Capul Verde s-au statorni
frunte se situează clădirea parla
cit raporturi prietenești. întemeiate
mentului. a cărei construcție a în
pe stimă și respect reciproc, cqre
ceput in 1984. Cind va fi gata,
se dezvoltă an de an.
aceasta va cuprinde o sală de con
O expresie elocventă a aces
ferințe cu destinații multiple, o
tei rodnice conlucrări o con
sală de reuniuni internaționale si
stituie întilnirile dintre președintele
alte amenaiări care vor acoperi o
Nicolae Ceaușescu și conducătorii
. suprafață de 12 000 metri pătrați.
Republicii Capului Verde, înțelege
Realizarea sa se înscrie intr-un
rile convenite cu aceste prilejuri
amplu plan de sistematizare si dez
deschizînd ample perspective , co
voltare. care cuprinde, de aseme
laborării pe plan politic, economic,
nea. construirea de noi locuințe si
cultural, ca și în alte domenii de
obiective social-culturale. înălțarea
interes comun.
unor întreprinderi industriale în
Nu încape indoială că vizita ofi
zona din imediata apropiere a ca
cială
de orietenie pe care, la invita
pitalei. crearea de noi locuri de
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu
muncă etc., căci orașul cunoaște o
si a tovarășei Elena Ceausescu, o
continuă creștere a numărului
va efectua in tara noastră tova
nopulatiel. aiunaînd în prezent la
rășul Aristides Pereira. împreună
50 000 de locuitori.
cu tovarășa Carlina Fortes Pereira,
Desigur, procesul transformărilor
va marca un nou si important mo
economico-socia'.e nu se limitează
ment in cronica relațiilor bilatera
doar la orașul Praia. El a cuprins
le. va contribui la ridicarea ne o
întreaga tară, manifestîndu-se nrintreaptă .superioară a colaborării
tr-o preocupare crescindă de a
dintre România socialistă si Repu
pune in valoare toate resursele
blica Capului Verde, in interesul
existente si de a descoperi altele
ambelor țări, al cauzei păcii și în
noi. Așa cum se știe. Republica
țelegerii internaționale.
Capului Verde este o tară cu Dutine
bogății naturale, singura resursă
Nicolae N. LUPU

r

ROMÂNIA SOCIALISTĂ,
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
bogată și intensă activitate internațională

Politica fermă de pace a României socialiste, ini
țiativele președintelui Nicolae Ceaușescu vizînd oprirea
cursului periculos al evenimentelor spre confruntare,
înlăturarea pericolului unei conflagrații nucleare, reali
zarea destinderii și a unei ample colaborări interna
ționale in favoarea dezvoltării social-economice a tu
turor țărilor continuă să fie amplu reflectate de mij
loacele de informare în masă de peste hotare.
Ziare, reviste, posturi de radio și televiziune prezintă
poziția constructivă a președintelui Nicolae Ceaușescu

Sub titlul „Să fie asigurată po
poarelor pacea", ziarul sovietic
„PRAVDA" a publicat o relatare
cu privire la cuvintarea rostită de
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu
prilejul vizitei de lucru întreprin
se in județul Brașov.
Ne adresăm tuturor popoarelor
europene cu chemarea de a face
totul pentru a se trece atit la re
ducerea armamentelor nucleare, cit
și a celor convenționale — a spus
președintele Nicolae Ceaușescu,
evidențiind că este de datoria gu
vernelor, a șefilor de stat, a oame
nilor politici din Europa să facă
totul pentru a asigura popoarelor
de pe continent liniștea, pacea,
pentru a le feri de pericolul unui
război nuclear.
Nicolae Ceaușescu — arată zia
rul — a chemat să se pună capăt
tuturor experiențelor nucleare și
să se treacă la reducerea arma
mentelor nucleare, a subliniat im
portanta propunerii — făcută la
recenta Consfătuire de la Buda
pesta a Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la
Tratatul de la Varșovia — privind
reducerea pină în anul 1990 a ar
mamentelor convenționale cu 25 la
sută. înfăptuirea unei asemenea
reduceri va permite să trecem in
continuare la noi măsuri in vede
rea reducerii continue a efective
lor și cheltuielilor militare — a de
clarat conducătorul României.
,
Totodată, se evidențiază că se' cretarul general al P.C.R. a relevat
importanta dezvoltării colaborării
României cu țările membre ale
C.A.E.R., cu toate țările socialiste
și cu alte state, a subliniat nece
sitatea de a se realiza la timp și
la înalt nivel calitativ producția de
export. în etapa actuală de dezvol
tare a României — a spus
Nicolae Ceaușescu — este nevoie
să se acționeze cu toată hotărirea
pentru creșterea eficientei produc
ției. dezvoltarea bazei de materii
prime și energetice.
Cu ocazia unei adunări popu
lare care a avut loc în muni
cipiul Brașov, secretarul general al
P.C.R.,
președintele
României,
Nicolae Ceaușescu, a scos în evi
dență marea importantă a propu
nerilor de reducere a forțelor ar
mate și a armamentelor conven
ționale. prezentate la recenta
Consfătuire a Comitetului Politic
Consultativ al statelor participante
la Tratatul de la Varșovia, relevă
ziarul „NEUES DEUTSCHLAND"
din R. D. Germană. Președintele
Nicolae Ceaușescu a apreciat că
•realizarea acestor propuneri va
permite să se treacă in continuare
la noi măsuri de dezarmare. Pe
această cale se vor putea elibera
uriașe mijloace materiale, finan
ciare și umane care să fie folosite
în direcția dezvoltării economicosociale. a ridicării bunăstării gene
rale a fiecărei națiuni.
Programul adoptat la recenta
Consfătuire a Comitetului Politic
Consultativ al statelor participante
la Tratatul de la Varșovia pentru
reducerea pină în 1990 a armamen
telor convenționale cu circa 25 la
6ută este deosebit de important —
a declarat conducătorul României,
Nicolae Ceaușescu. la marea adu
nare populară din municipiul Bra
șov, subliniază, la rindul său.
agenția CHINA NOUA. Citind din
cuvintare, agenția evidențiază că
realizarea reducerii pină în 1990 cu
25 la sută a armamentelor, a efec
tivelor, a cheltuielilor militare va
permite să se treacă in continuare
la. noi măsuri, astfel incit, pină in
artii 2000, să fie reduse cu cel pu
țin 50 la sută și armamentele con
venționale și cheltuielile militare.
Pe această cale se vor dezvolta în
crederea și colaborarea pașnică, se
vor putea elibera uriașe mijloace
materiale, financiare și umane,
care să fie folosite în direcția dez
voltării economico-sociale. a ridi
cării bunăstării generale a fiecărei
națiuni.
Cuvintarea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu la marea adu
nare populară din municipiul Bra
șov a fost reflectată și de alte
mijloace de informare în masă, în
tre care agențiile T.A.S.S. și
A.D.N., precum și de POSTURILE
DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE SO
VIETICE, subliniindu-se voința de
pace a poporului român, dorința
ca prin dezarmare să se asigure
condiții de dezvoltare pașnică a
fiecărei națiuni.
Cu ocazia primirii secretarului
federal pentru apărarea națională
a R.S.F. Iugoslavia, președintele
Nicolae Ceaușescu a reafirmat po
ziția României în probleme ale
dezarmării, cerind să se pună capăt
cursei înarmărilor și pronunțînduse pentru încetarea experiențelor
nucleare și a amplasării pe conti
nentul european a rachetelor cu
rază medie de acțiune — informea
ză diferite agenții.
Președintele Nicolae Ceaușescu
a subliniat necesitatea de a se ac
ționa cu toate forțele pentru re
luarea și consolidarea politicii de
destindere, înțelegere, colaborare si
pace pe continentul european și în
întreaga lume, arată agenția China
Nouă.
\
La rindul său. agenția M.E.N.,
relatînd despre primirea de către
conducătorul statului român a
delegației parlamentare palestinie
ne. relevă : Președintele
Nicolae Ceaușescu a subliniat ne
cesitatea convocării unei conferințe
internaționale asupra Orientului
Mijlociu, sub egida Organizației
Națiunilor Unite, la care să parti
cipe toate părțile interesate. in. clusiv O.E.P., precum și țările mem

față de marile probleme ale omenirii, exprimată în
cadrul unor cuvîntări rosțite în țară, precum și al con
vorbirilor avute cu factori de răspundere din alte țări.
De asemenea, continuă să fie marcată împlinirea a
65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român,
eveniment de seamă in viața poporului nostru, prilej
de a înfățișa realizările obținute de către România
socialistă, sub conducerea înțeleaptă a secretarului
general al P.C.R., președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

bre permanente ale Consiliului de
Securitate al O.N.U.
Agenția subliniază că a fost evi
dențiat, în acest cadru, sprijinul
României pentru rezolvarea justă și
durabilă a problemei palestiniene.
Nicolae Ceaușescu a reafirmat
sprijinul României pentru lupta
justă a poporului palestinian, drep
tul acestuia la autodeterminare și
la crearea unui stat propriu — ara
tă în relatarea sa agenția kuweitiană de știri, K.U.N.A. Președin
tele României a arătat că cea mai
bună cale pentru reglementarea
crizei din Orientul Mijlociu este
organizarea unei conferințe inter
naționale sub egida O.N.U.
Agenția kuweitiană pune în evi
dență faptul că tara noastră des
fășoară intense contacte politi :e
cu toate părțile interesate pentru
a netezi calea spre o inițiativă de
pace în Orientul Mijlociu.
Relatînd despre aceeași primire,
agenția A.D.N. din R. D. Germană
evidențiază solidaritatea fermă a
României cu lupta dreaptă a po
porului palestinian.
„65 de ani de la făurirea P.C.R.",
este titlul unui articol publicat de
săptămînalul sirian „AL THAKAFA“. în care se arată : Recent s-au
sărbătorit 65 de ani de la făurirea
Partidului Comunist Român, forța
politică ce a condus poporul român
prieten în marea luptă împotriva
exploatării și oprimării, pe calea
transformărilor revoluționare ale
societății și creșterii bunăstării în
tregii națiuni, a victoriei socialis
mului în România.
Partidul s-a ridicat cu toată tă
ria împotriva fascismului și a pe-

Ample relatări
și comentarii in presa
din diferite țări
ricolului războiului și a depus o
activitate intensă pentru unirea tu
turor forțelor progresiste și antifas
ciste în lupta pentru obținerea
libertăților democratice și împotri
va monopolurilor străine. în apă
rarea intereselor poporului român.
Istoria României a înscris cu
litere de aur pentru totdeau
na participarea eroică a lui
Nicolae Ceaușescu la marile lupte
revoluționare duse împotriva peri
colului fascist și a războiului, pen
tru apărarea granițelor tării —
subliniază publicația siriană. Pro
cesul de la Brașov, din 1936. și
demonstrațiile antifasciste din mai
1939. precum și celelalte acțiuni
revoluționare la care a participat
si Elena Ceaușescu demonstrează
prin fapte că Nicolae Ceaușescu
s-a aflat în focul luptelor. în co
mandamentul victorioasei revoluții
de eliberare care a început la 23
August 1944 și care a deschis dru
mul înfăptuirii aspirațiilor poporu
lui român de a fi liber, stăpîn pe
propriile sale resurse, pe munca și
soarta sa.
Odată cu trecerea la înfăptuirea
construcției socialiste s-a manifes
tat și a crescut necontenit rolul
partidului ca forță conducătoare
capabilă să pună în mișcare capa
citățile creatoare ale poporului
român.
Perioada deschisă de Congresul
al IX-lea al P.C.R.
(1965),
la care a fost ales în frun
tea conducerii partidului tovarășul
Nicolae Ceaușescu. s-a dovedit a fi
cea mai. fertilă în realizări din
toată istoria poporului român —
subliniază „Al Thakafa".
în anul sărbătoririi a 65 de ani
de Ia făurirea P.C.R.. România
oferă lumii imaginea unei țări an
gajate pe calea înfăptuirii progra
melor de construcție pașnică, ceea
ce i-a adus un înalt prestigiu
mondial, se arată în articol. Pe
baza creării industriei socialiste
moderne s-au dezvoltat forțele de
producție și s-au înfăptuit telurile
noii revoluții în agricultură, ceea
ce a dus la creșterea nivelului de
trai al ponorului. De asemenea,
s-a îmbogățit patrimoniul spiritual
al tării ; știința, arta, literatura și
toate celelalte valori spirituale cu
nosc o puternică înflorire și se
manifestă ca factori importanți în
edificarea societății socialiste.
Este subliniat apoi faptul că în
cinstea acestei sărbători s-au des
fășurat acțiuni largi în scopul în
deplinirii sarcinilor planului pe
1986. primul an din cel de-al
VIII-lea cincinal (1986—1990). al
înfăptuirii hotăririlor Congresului
al XIII-lea al partidului și a in
dicațiilor secretarului general al
P.C.R.. Nicolae Ceaușescu. cu pri
vire la dezvoltarea economică și
socială a tării în etapa actuală. Se
acționează, de asemenea, cu înaltă
răspundere pentru ridicarea nive
lului ideologic și sporirea produc
tivității muncii in industrie și agricultură. pentru afirmarea puter
nică a spiritului revoluționar în
muncă, a fermității in toate do
meniile si pentru formarea omu
lui nou.
Revista „ANALISIS" din Chile a
publicat sub titlul „Partidul Co
munist Român la aniversarea a 65
de ani" un articol dedicat eveni
mentului in care este subliniat
rolul determinant al P.C.R. în
transformările economice și socia

le înregistrate în România. în con
tinuare se arată : Cifrele eviden
țiază că, în comparație cu anul
1944. producția industrială era. în
1985. de peste 100 de ori mai mare,
producția agricolă a crescut cu
peste 400 la sută, iar' venitul na
țional de peste 32 de ori. Se rele
vă că cele mai însemnate progrese
în ce privește dezvoltarea econo
mică a tării s-au înregistrat în
ultimii 20 de ani.
„Bangladesh — România. Per
spective de cooperare" este titlul
unui articol publicat de revista
„THE TIDE" in care se arată,
între altele : România acordă o
importantă deosebită relațiilor sale
cu celelalte state în curs de dez
voltare. Aceste relații se bazează
pe următoarele principii interna
ționale : respectarea independenței
și a suveranității ; neamestecul in
treburile interne ; egalitate deplină
în drepturi și ajutor reciproc.
Toate acestea duc la diversificarea
legăturilor economice ale României
cu țările în curs de dezvoltare.
în articol se relevă că, în con
formitate cu aceste linii directoare,
politica economică promovată de
România față de statele din Asia
de Sud a devenit un exemplu pen
tru cooperarea industrială dintre
țări cu sisteme sociale diferite.
Astfel, specialiștii români au con
struit deja în această zonă rafină
rii de petrol, uzine complexe pen
tru rafinare și pentru producția de
petrol, hidrocentrale, fabrici de
cherestea, de tractoare, mari ferme
agricole, au efectuat lucrări de
prospectare și forare, iar în alte
țări asiatice — lucrări pentru ame
liorarea terenului și îndiguire.
Revista subliniază că aceste le
gături au fost întărite pe de o
parte de bunele raporturi politice,
bazate pe lărgirea relațiilor Româ
niei cu statele nealiniate, cit și pe
asemănarea punctelor de vedere în
privința principalelor probleme
contemporane, cum ar fi noua or
dine economică internațională,
subdezvoltarea, sprijinirea mișcării
de eliberare națională, dezarmarea,
realizarea unei păci drepte și du
rabile în Orientul Mijlociu și
Apropiat.
România — se arată în conti
nuare — este o țară în care in
dustria a devenit ramură econo
mică de vîrf. Acest lucru este pus
în evidentă și de succesele repur
tate în ramuri de activitate cum
ar fi construcția de mașini, indus
tria chimică, energetică și agricul
tura.
Un rol important în relațiile
bilaterale este deținut de coopera
rea economică, pină acum. Româ
nia participînd la construirea a
numeroase obiective din ramura de
prelucrare a materiilor prime în
Bangladesh.
Revista scoate în evidență afir
mația specialiștilor că există per
spective multiple de cooperare în
domeniul
rafinării
petrolului,
România fiind a treia țară produ
cătoare și exportatoare de utilaj
de forare din lume. Totodată,
avînd în vedere că România este
una dintre principalele țări pro
ducătoare și exportatoare de mo
bilă din lume, în acest domeniu
există de asemenea largi perspec
tive de cooperare. Acest lucru este
valabil și în ce privește agricul
tura.
Realizările de pină acum, cit și
economiile
complementare ale
României și R.P. Bangladesh re
prezintă calea sigură pentru extin
derea și diversificarea în conti
nuare a schimburilor de bunuri,
a cooperării economice dintre cele
două țări — apreciază, în conclu
zie. „The Tide".
Publicația „ROMANIAN IMAGE",
care apare în Marea Britanie,
inserează în ultimul său nu
măr o serie de materiale în care
sint prezentate noi construcții din
capitala României, realizări ale
agricultorilor români, preocupări
ale industriei românești pentru
realizarea de produse competitive
pe piețele internaționale, precum
și numeroasele posibilități pe care
Ie oferă România pentru turism și
tratamente.
Articolul intitulat „Metroul bucureștean" prezintă principalele eta
pe . ale construirii primelor tron
soane ale rețelei de transport
subteran din capitala României,
eforturile depuse pentru învin
gerea dificultăților datorate tere
nului. „Călătorind cu superbul
metrou, după deschiderea acestuia
și apoi alte cîteva săptămini —
relevă autorul articolului — mi-am
dat seama de eficiența sistemului,
de frumusețea decorațiunilor im
pozante din stații — în marmură,
sticlă și gresie colorată". Se relevă,
de asemenea, faptul că transportul
cu metroul bucureștean este foarte
rapid și ieftin.
Un alt articol este consacrat
realizărilor românești în construcția
de autoturisme. îndeosebi autotu
rismelor de teren ARO. despre care
se afirmă că „au ajuns în centrul
atenției internaționale". Autorul
face, de asemenea, o prezentare a
producției de autoturisme „Dacia",
continuu „diversificată si extinsă",
precum și a celor două tipuri de
„Oltcit". fabricate la Craiova. Este
prezentat în termeni elogioși al
patrulea centru producător de au
toturisme din România. Timișoara,
specializat, după cum arată auto
rul. „în foarte originale și eficien
te motoare de mic litraj".
(Agerpres)

Schimb de mesaje la nivel înalt DESCHIDEREA CONGRESULUI PARTIDULUI SOCIALIST ELVEȚIAN

româno-tunisian
TUNIS 21 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a fost înmînat
un mesaj președintelui Partidului
Socialist Desturian, președintele Re
publicii Tunisiene, Habib Bourguiba.
Totodată, s-a transmis un cald salut
prietenesc, iar poporului tunisian
urări de succese și prosperitate.
Mulțumind călduros pentru mesa
jul primit, precum și pentru
urările adresate, președintele Habib
Bourguiba a rugat să se transmită

Salutul transmis

tovarășului Nicolae Ceaușescu un
cordial salut prietenesc și urări de
sănătate, de noi succese în activita
tea sa in fruntea partidului și statu
lui, iar poporului român, urări de
prosperitate și progres.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul primirii de către președinte
le Habib Bourguiba a tovarășului
Constantin Radu, secretar al C.C. al
P.C.R., care a reprezentat Partidul
Comunist Român la cel de-al XIIlea Congres al Partidului Socialist
Desturian.

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite se desfășoară dezba
terile celei de-a 40-a sesiuni reluate
a Adunării Generale a O.N.U., in
scopul continuării examinării pro
blemelor subdezvoltării, datoriei ex
terne a țărilor in curs de dezvoltare,
noii ’ ordini economice mondiale și a
altor chestiuni economico-financiare
ale lumii, rămase nesoluționate în
urma deliberărilor Adunării Gene
rale din toamna anului trecut. Dez
baterile din plenara Adunării Gene
rale asupra acestei problematici se
desfășoară pe baza unui raport al
cătuit de comisia a doua, pentru
probleme economice, a adunării.

După cum s-a anunțat, Adunarea
Generală a examinat, de asemenea,
problema aminării Conferinței inter
naționale privind relația dintre
dezarmare și dezvoltare, care urma
să aibă loc la Paris in lunile iulieaugust a.c. și pe care guvernul fran
cez a refuzat să o mai găzduiască
din cauza deosebirilor de vederi
existente între diferite state membre
ale O.N.U. Adunarea Generală a hotărît amînarea pentru 1987 a acestei
importante reuniuni, urmînd ca data
exactă și locul de desfășurare a ei
să fie stabilite la cea de-a 41-a se
siune â Adunării Generale, din toam
na acestui an.

LIMA

Lucrările Congresului Internaționalei Socialiste
LIMA 21 (Agerpres). — La Lima
au început lucrările celui de-al
XVII-lea Congres al Internaționalei
Socialiste (I.S.), la care participă
reprezentanții a 48 de partide, mem
bre cu drepturi depline ale organi
zației, și ai altor opt grupări politi
ce, cu statut de membru consulta
tiv, informează agenția Pfensa Lati
na. Congresul se desfășoară sub de
viza „Pace și solidaritate economi
că". Agenda reuniunii include, de
asemenea, situația economică mon
dială, datoria externă a țărilor in
curs de dezvoltare, dezarmarea și
protecția mediului înconjurător.
Deschizînd lucrările, președintele
Perului, Alan Garcia, lider al parti
dului A.P.R.A., de guvernămînț, a
adresat un apel țărilor latino-ameri-

cane la unitate, exprimîndu-și, tot
odată, sprijinul față de eforturile
„Grupului de la Contadora" în ve
derea soluționării pe câle pașnică,
prin mijloace politice, a crizei din
America Centrală.
Arătînd că datoria externă a țări
lor in curs de dezvoltare afectează
grav procesul lor de dezvoltare eco
nomică, președintele Garcia a. subli
niat că eforturile vizînd soluționarea
justă a -acestei probleme constituie
o parte a luptei pentru o nouă ordi
ne economică internațională.
în cuvîntul său, Willy Brandt, pre
ședintele Internaționalei Socialiste, a
lansat un apel la dezarmarea gene
rală și încetarea experiențelor nu
cleare. El a condamnat politica ra
sistă a regimului minoritar de la
Pretoria.

În R.S.A., situația se menține explozivă
• Crește numărul victimelor represiunilor polițienești
• Adoptarea a două proiecte de leqe care extind atribuțiile
forțelor de represiune • In numeroase țări, noi luări de
poziție împotriva instaurării stării de urqență
La zece zile după instaurarea stării
de urgență (12 iunie), in R.S.A. con
tinuă să se mențină o situație ex
trem de incordată. După cum trans
mite agenția France Presse, ca ur
mare a intervențiilor brutale ale po
liției, au fost înregistrate noi vic
time omenești, printre care 4 în re
giunea orașului Durban, in același
timp, autoritățile rasiste întreprind
noi pași pe calea sporirii atribuțiilor
forțelor represive. Vineri, așa-numitul Consiliu prezidențial a adoptat
două proiecte de legi, unul extinzind
perioada de detenție fără judecată
la 180 zile și altul acordînd puteri
excepționale guvernului, pe baza că
rora acesta poate declara „zone de
tulburare" și stări de urgență re
gionale pe o perioadă de trei luni
sau mai mult.
in timp ce rasiștii sud-africani re
curg la noi manevre politice în
perspectiva unei eventuale ridicări a
stării de urgență, in diferite țări ale
lumii continuă luările de poziție îm

potriva represiunilor din R.S.A.
Printre persoanele care au făcut de
clarații in ultimele zile se numără
și secretarul de stat al S.U.A. Deși
s-a pronunțat împotriva adoptării
unor sancțiuni împotriva regimului
sud-african, acesta a recunoscut că
instaurarea stării de urgență și res
tricțiile impuse presei reprezintă ..un
grav pas înapoi".
Pe de altă parte, potrivit știrilor
transmise de agențiile internaționale
de presă, Denis Healey, purtătorul
de cuvint al Partidului Laburist bri
tanic pentru problemele externe, va
face o vizită vinerea viitoare in
Africa australă și se va intilni la
Lusaka cu președintele Zambiei,
Kenneth Kaunda, cu președinte
le Congresului Național African
(A.N.C.), Oliver Tambo, și cu unii
lideri ai Organizației Poporului din
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)
pentru a discuta măsurile ce se im
pun în vederea intensificării luptei
împotriva apartheidului.

ÎN CONGRESUL S.U.A.

Cereri pentru reducerea creditelor destinate proiectului
de militarizare a spațiului cosmic
După cum transmite agenția
FRANCE PRESSE, la un interval de
numai o zi, două importante foruri
ale Congresului american, subcomi
sia pentru forțele armate a Camerei
Reprezentanților și. comisia senato
rială pentru forțele armate, s-au pro
nunțat în sprijinul unor importante
reduceri ale creditelor cerute de Casa
Albă pentru proiectul „războiul ste
lelor", de militarizare a spațiului
cosmic.
în timp ce suma cerută în acest
scop pentru anul fiscal care începe
la 1 octombrie se ridică la 5,4 mi
liarde dolari, subcomisia amintită
și-a dat asentimentul pentru o sumă
de numai 3,6 miliarde dolari, iar

forul corespunzător senatorial —
pentru 3,95 miliarde dolari.
Purtătorul de cuvint al Casei Al
be, Larry Speakes, a criticat vehe
ment deciziile acestor foruri ale Con
gresului S.U.A., apreciind că ele ar
putea să ducă la anularea unor pro
iecte vitale, la întîrzierea progrese
lor necesare pentru luarea unei de
cizii finale de trecere la aplicarea
in practică a „Inițiativei de apărare
strategică" la începutul anilor ’90.
Se reamintește că recent un număr
de 46 de senatori au cerut reducerea
drastică — cu 50 la sută — a fondu
rilor preconizate pentru finanțarea
„războiului stelelor".

EIMTULE DE PRESA

- pe scurt
PRIMIRE. R. D. Germană acor1 dă cea mai mare importantă pății
pe Pămint și în Cosmos, politicii
I active de coexistentă pașnică, diaI logului politic intens și cooperării
rodnice dintre toate statele — a
| declarat Erich Honecker, secretar
general al C.C. al P.S.U.G., pre* ședințele Consiliului de Stat al
. R.D.G.. cu prilejul primirii șefilor
misiunilor diplomatice acreditați la
I Berlin. Pacea constituie preocu
parea noastră supremă, a adăuI gat el. Erich Honecker a arătat, de
I asemenea, după cum transmite agenția A.D.N., că pentru R.D.G. nu
I există nimic mai urgent decît adoptarea de măsuri efective în di
recția limitării armamentelor si
realizarea dezarmării.
DECLARAȚIE. Intr-o declarație
' făcută la Berna, ministrul argenItinian al relațiilor externe. Dante
Caputo, a arătat că tara sa este
dispusă să poarte un dialog cu
Marea Britanie în legătură cu staI tutui arhipelagului
Malvinelor
(Falkland), fără condiții prealabi’e
— transmite agenția spaniolă de
I presă E.F.E. El a precizat că „in
ultimul timp nu au intervenit ele
mente noi privind poziția Argenti
nei în legătură cu problema in
I cauză, partea argentiniană reafir-

mindu-și dorința ca aceasta să fie
rezolvată exclusiv pe căi pașnice
prin negocieri diplomatice".
DEMONSTRAȚII. La Port-auPrince au avut loc noi demonstra
ții populare împotriva politicii social-economice promovate de Consiliul Național de Guvernămint
(C.N.G.), pentru adoptarea unor
măsuri concrete, reale de democra
tizare a vieții politice interne, intre care organizarea neintirziată
de alegeri generale, prin vot direct
și universal. Manifestanții au cerut. de asemenea, înlăturarea ime
diată din administrația de stat a
tuturor persoanelor care au sim
patizat cu vechiul regim dictato
rial duvalierist.
GREVA. Personalul de la televiziunea franceză a*participat —
pentru a doua oară in această lună
— la o grevă de protest impotriva
hotărîrii guvernului de a privatiza
această instituție, informează agenția France Presse. O nouă încetare
a lucrului de către personalul respectiv este programată pentru zi
lele de 25 și 26 iunie, cînd in Senat
vor incepe dezbaterile pe marginea
proiectului guvernamental de pri
vatizare a televiziunii.
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de reprezentantul P.C.R.
BERNA 21 (Agerpres). — La Lau
sanne s-au deschis lucrările Con
gresului Partidului Socialist Elvețian.
Președintele Partidului Socialist
Elvețian, Helmht Hubacher, a pre
zentat raportul cu privire la activita
tea partidului, in care sint reliefate
principalele direcții vizînd promova
rea aspirațiilor fundamentale de pro
gres și bunăstare ale oamenilor mun
cii, ale poporului elvețian, precum
și poziția față de problemele ac
tuale ale situației internaționale.
Partidul Comunist Român este re
prezentat la congres de tovarășul
Petru Enache, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R.
In numele Partidului Comunist
Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a fost
adresat un călduros salut prietenesc
și urări de succes participanților la
Congresul Partidului Socialist Elve
țian de către reprezentantul Parti
dului Comunist Român.
Partidul nostru — se arată în con
tinuare — urmărește cu viu interes
activitatea Partidului Socialist Elve
țian dedicată promovării aspirațiilor
fundamentale de progres și bună
stare ale oamenilor muncii, ale
poporului elvețian.
Folosim acest prilej pentru a evoca
cu satisfacție raporturile bune, prie
tenești dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Elvețian,
exprimindu-ne convingerea că dez
voltarea lor în continuare va servi
întăririi prieteniei și colaborării din
tre țările și popoarele noastre, cau
zei păcii, destinderii și securității
in Europa și în lume.
Poporul nostru, sub conducerea
Partidului Comunist Român, desfă
șoară o amplă și intensă activitate
pentru realizarea programului de
dezvoltare continuă a țării adoptat
de cel de-al XIII-lea Congres. Un
accent deosebit punem pe dezvolta
rea intensivă a producției, pe va
lorificarea cu eficientă sporită a re
surselor materiale, pe creșterea mai
rapidă a productivității muncii, ridi
carea calității și nivelului tehnic al
produselor, realizarea unei agricul
turi intensive, cu un mare randa
ment. Acționăm, de asemenea, pen
tru dezvoltarea continuă a democra
ției socialiste, pentru lărgirea cadru
lui de participare activă și directă a
oamenilor muncii la conducerea în
tregii vieți economice și sociale, la
elaborarea și înfăptuirea politicii
partidului și statului, pentru ridicarea
nivelului de trai și sporirea gradului
de civilizație materială și spirituală
a poporului.
Partidul Comunist Român, Româ
nia apreciază că situația internațio
nală'actuală se menține deosebit de
gravă, avind loc chiar o anumită
accentuare a încordării, ca urmare a

continuării cursei înarmărilor, în
deosebi a celor nucleare, a existenței
numeroaselor stări de conflicte și
tensiune, a efectelor crizei econo
mice mondiale și înrăutățirii situa
ției economice a țărilor în curs de
dezvoltare.
Toate acestea fac să
sporească pericolul unui nou război
mondial, care s-ar transforma, ine
vitabil, într-o catastrofă nucleară,
care ar duce la lichidarea a înseși
condițiilor vieții pe planeta noastră.
Poporul român este profund preo
cupat de situația gravă care s-a
creat în Europa prin acumularea
unor uriașe arsenale de arme și tru
pe. de mijloace de distrugere în
masă. Partidul nostru a salutat și
sprijină
programul
propus de
U.R.S.S. pentru lichidarea pînă la
sfîrșitul acestui secol a întregului
arsenal de arme nucleare si consi
derăm că. pe baza ideilor avansate
de ambele părți, trebuie să se trea
că la realizarea unor acorduri co
respunzătoare pentru înlăturarea pe
ricolului unui război nuclear și
oprirea militarizării spațiului cosmic.
Ne pronunțăm, totodată, pentru ca
S.U-A. să se alăture moratoriului
unilateral instituit de U.R.S.S. și să
se ajungă la un acord general pri
vind încetarea experiențelor nuclea
re de către toate statele.
Edificarea unei lumi fără arme ș!
războaie impune trecerea la elabo
rarea unui program complex de
dezarmare generală care, avind în
centrul său dezarmarea nucleară, să
vizeze reducerea la jumătate pină
în anul 2000 a trupelor, a armamen
telor clasice și cheltuielilor militare,
în primul rînd ale țărilor puternic
înarmate. adoptarea: de măsuri con
crete urmărind renunțarea la forță
în relațiile internaționale și soluțio
narea tuturor problemelor litigioase
dintre state exclusiv pe cale politi
că. prin tratative.
în actualele împrejurări interna
ționale. partidul nostru apreciază că
este necesar să se facă totul pentru
a se asigura dezvoltarea largă, oe
bază de egalitate și respect reciproc,
a relațiilor dintre partidele comunis
te și muncitorești, socialiste, socialdemocrate, partidele de guvernămint
din țările în curs de dezvoltare și
mișcările de eliberare națională, for
țele progresiste și democratice de
pretutindeni, în lupta pentru edifi
carea unei lumi mai bune și mai
drepte, pentru libertate și indepen
dență națională, pentru pace și pro
gres social.
în încheierea salutului s-au adre
sat urări de succes deplin forumu
lui național al Partidului Socialist
Elvețian, exprimîndu-se convingerea
că relațiile de prietenie și colaborare
dintre partidele noastre se vor dez
volta în continuare, în interesul po
poarelor român și elvețian, al cauzei
păcii și cooperării internaționale^ • u

Obiective majore ale mișcării de nealiniere
— relevate de președintele R.P.D. Coreene
PHENIAN 21 (Agerpres). — La
Phenian s-au desfășurat lucrările
ședinței comune a Biroului Politic
al C.C. al P.M.C. și a Comitetului
Popular Central al R.P.D. Coreene,
relatează agenția A.C.T.C. Participanții au discutat o serie de pro
bleme privitoare la mișcarea de
nealiniere și la cea de-a VIII-a
Conferință la nivel înalt a țărilor
nealiniate, prevăzută a avea loc Ia
Harare.
Cu acest prilej, Kim Ir Sen, secre
tar general al C.C. al Partidului
Muncii din Coreea, președintele
R.P.D. Coreene, a rostit o cuvîntare.

în care s-a referit la căile de dez
voltare și întărire a rolului mișcării
de nealiniere.
Comunicatul dat publicității la în
cheierea reuniunii subliniază nece
sitatea ca țările nealiniate să-și spo
rească eforturile în direcția opririi
cursei înarmărilor, a realizării dezar
mării, îndeosebi a celei nucleare, a
destinderii internaționale. Totodată,
relevă comunicatul. R.P.D. Coreeană
se pronunță pentru rezolvarea pro
blemelor litigioase dintre state pe
calea negocierilor politice, in locul
confruntării militare.

Azi, alegeri anticipate in Spania
La numai trei luni de la refe
rendumul asupra apartenenței tării
la N.A.T.O.. spaniolii sînt convocați astăzi din nou la urne, de această dată fiind vorba de alegeri
legislative, anticipate cu circa trei
luni față de termenul normal.
Conform explicațiilor oficiale,
hotărirea de a grăbi tinerea alege
rilor s-ar fi datorat „perspectivelor
economice favorabile" din tară si
faptului că parlamentul (Cortesurile) si-a îndeplinit misiunea pen
tru care a fost ales, respectiv că
a adoptat în ultimii doi ani un sir
de legi importante, prevăzînd re
forme de amploare în asemenea
sectoare ca invătămintul. iustitia.
forțele armate si de politie.
Alături de legiferarea reformelor
amintite, guvernul prezidat de li
derul Partidului Socialist Muncito
resc Spaniol. Felipe Gonzalez, a
marcat un evident progres in sta'i.lizarea tinerei democrații spanio
le, deopotrivă, prin aplanarea unor
fricțiuni din sectorul militar si
prin combaterea mai eficientă a
atentatelor extremiste săvirsite în
deosebi de gruparea separatistă
bască E.T.A.
Hotărirea de a convoca alegeri
anticipate a fost adoptată intr-un
moment cind socialiștii se situau
detașat în fruntea sondajelor de
opinie în materie de preferințe
electorale, de unde si concluzia ge
neralizată a comentatorilor de la
Madrid că a fost, de fapt, vorba de
intenția socialiștilor de a profita
de aderenta corpului electoral pen
tru a-și asigura mai lesne un nou
mandat de guvernare.
O altă rațiune a devansării ar fi
tinut de momentul favorabil pen
tru socialiști în raoort cu situația
in care se află partidele de opozi
ție situate la dreapta și la stingă
lor, respectiv cele din „Coaliția
Populară", cu orientare conserva
toare, și „Stingă Unită", din care
face parte Partidul Comunist din
Spanra. In ambele cazuri s-au înre
gistrat reevaluări care. în preaj
ma confruntărilor electorale, repre
zintă mai totdeauna un handicap.
„Cu alte cuvinte, scria ziarul „Ya“,
socialiștii n-au rezistat tentat'ei de
a profita de slăbiciunea adversa
rilor lor politici", de unde si încre
derea într-un succes detașat la

urne. Totuși, unii observatori au
atras atentia că testul electoral de
astăzi ar putea să nu fie total lip
sit de riscuri pentru socialiști. Pe
de o parte, este vorba de faptul
că valoarea sondajelor de opinie
nu trebuie absolutizată (in preaj
ma referendumului din martie
aproape toate sondajele indicau un
rezultat favorabil ieșirii Spaniei
din N.A.T.O.). Pe de altă parte, pe
parcursul campaniei electorale, șan
sele atribuite de sondaje socialiști
lor au înregistrat o tendință de
scădere, prevăzindu-se acum că
P.S.M.S. ar putea să nu obțină ma
joritatea absolută.
Observatorii de la Madrid amin
tesc în legătură cu aceasta faptul
că bilanțul guvernării socialiste nu
cuprinde doar succese — inclusiv în
sfera economică — ci și unele pro
misiuni neonorate. Punctul cel mai
vulnerabil rămine problema șo
majului. cgre afectează peste o
cihcime din populația activă. în lo
cul creării a 800 000 noi locuri de
muncă promise acum patru ani.
s-au mai adăugat între timp incă
vreo 700 000 de șomeri, ceea ce.
prtiporțional, face din Spania țara
vest-euroneană cea mai afectată de
acest flagel. Nu degeaba in actua
la campanie electorală a socialiști
lor — ca de altfel si a celorlalte
partide reprezentate in parla
ment — șomajul a constituit o pro
blemă abordată cu prioritate in
programele politice si în cuvintările candidaților acestora. Pe pla
nul activității externe, programele
tuturor partidelor se pronunță pen
tru o politică de pace. In legătură
cu apartenența la N.A.T.O., socia
liștii au reafirmat condițiile pentru
menținerea tării in alianța atlanti
că, respectiv neintegrarea în struc
turile militare, neamolasarea de
arme nucleare, renegocierea statu
tului bazelor americane existente,
in timp ce coaliția „Stingă Unită"
iși menține pozițiile in favoarea
desprinderii din pactul nord-atlantic.
Pe scurt, alegerile anticipate de
astăzi reprezintă un test maior
pentru gestiunea socialistă si o
ocazie de verificare a potențialului
pentru forțele politice din opoziție.
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