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Planu[ național ^2. dezvoltare 
economicorșocială a far» pe perioada 1986-1990

CONSUMURI MATERIALE REDUSE 
-dovadă a răspunderii muncitorești 
față de creșterea avuției naționale

Una din cerințele economice de 
cea mai mare importanță care se 
desprinde cu pregnanță atit din pre
vederile de plan pe anul 1986, cit și 
din cele pe intregul cincinal se re
feră la reducerea mai accentuată a 
cheltuielilor de producție și, în spe
cial, a celor materiale, de combusti
bili și energie. Astfel, potrivit pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială adoptat de Marea 
Adunare Națională, cheltuielile to
tale la 1 000 lei producție-marfă in 
industria republicană trebuie să se 
reducă in anul 1990, față de 1985, cu 
146,2 lei, iar cele materiale cu 110 
lei. Sarcini deosebit de mobilizatoa
re sînt stabilite și pentru acest an 
In toate domeniile de activitate, în
deplinirea lor fiind obligatorie pen
tru toate colectivele de oameni ai 
muncii. Așa cum se subliniază 
In cuvlntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU la plenara 
C.C. al P.C.R., trebuie să se acțio
neze cu toată hotărirea pentru re
ducerea cheltuielilor de producție și, 
In primul rind, a cheltuielilor ma
teriale.

De ce se pune cu atîta acuitate 
problema economisirii, a folosirii ra- , 
ționale, cu spirit gospodăresc, a re
surselor materiale și de energie ? 
Ce rațiuni de ordin economic și so
cial impun reducerea drastică a con
sumurilor specifice ?

In general, răspunsurile la aceste 
Întrebări pot părea destul de sim
ple, aproape de la sine înțelese. 
Există, totuși, argumente precise, o-

biective care pledează pentru instau
rarea unui climat de maximă „ exi
gență față de nivelul cheltuielilor 
cu care se realizează producția în 
fiecare întreprindere. în primul 
rînd, după cum se știe, resursele 
energetice și de materii prime ale 
țării noastre nu sint deosebit de 
bogate. In consecință, o bună parte 
din materiile prime necesare se im
portă, iar altă parte — care se asi
gură din resurse proprii — se obți
ne, la rîndul ei, cu cheltuieli tot mai 
mari, prin exploatarea unor zăcă
minte cu conținuturi tot mai sărace 
de substanțe minerale utile sau 
aflate' în condiții geologice mai difi
cile. Așadar, rezolvarea problemelor 
complexe pe care Ie ridică acope
rirea necesarului de materii prime 
trebuie să aibă neapărat în vedere 
diminuarea consumurilor, aceasta 
fiind soluția cea mai ieftină și, une
ori, chiar cea mai sigură pentru asi
gurarea bazei materiale a planului, 
a creșterii economice. Fiecare tonă 
de materii prime, fiecare kilowațt- 
oră de energie electrică economisite 
echivalează cu reducerea efortului 
valutar al țării sau cu asigurarea 
unor resurse suplimentare față de 
plan pentru dezvoltarea în ritmuri 
mai înalte a economiei naționale.

In al doilea rîhd, pentru a ne re
feri numai la două din principalele 
motive care aduc mereu în actuali
tate această problemă, reducerea 
cheltuielilor materiale reprezintă una 
din principalele direcții de acțiune 
prin care se asigură creșterea valo

rii producției nete, a contribuției 
fiecărei unități economice la sporirea 
venitului național. Se știe că între 
nivelul cheltuielilor de producție și 
valoarea producției nete există un 
raport invers proporțional, de unde 
cerința aplicării în fiecare între
prindere a unor soluții tehnologice 
și constructive moderne, în pas cu 
cele mai noi cuceriri ale cercetării 
științifice, care să influențeze pozi
tiv nivelul beneficiilor, al rentabili
tății producției.

In mod firesc, sarcinile de redu
cere a cheltuielilor de producție se 
nominalizează pe ramuri, ministere 
și întreprinderi. Ele nu pot fi des
prinse însă din contextul general al 
activității economice, care cuprinde 
în mod unitar toate ramurile și or
ganismele, de Ia cele financiare pînă 
la. cele de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică. Așa cum a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la plenara C.C. al P.C.R., referin- 
du-se la unul din domeniile vitale 
ale economiei, este necesar să se 
intensifice, cercetarea științifică și 
tehnologică, acționîndu-se cu înaltă 
răspundere și perseverență, dar 
avînd permanent în vedere ca noile 
produse, noile tehnologii să asigure 
o reducere a consumurilor, a chel
tuielilor, creșterea eficienței econo
mice, a rentabilității. Folosirea ra
țională, cu zgîrcenie a resurselor de

Ion TEODOR

La întreprinderea „Electrotimiș” 
Timișoara - unitate distinsă cu 
înaltul titlu de „Erou al Mun
cii Socialiste” - se acționează 
cu eficiență sporită pentru creș
terea mai accentuată a produc
tivității muncii, modernizarea 
unor tehnologii. In imagine i se 
montează o nouă linie automată 

de sudură
Foto : Sandu Cristian

(Continuare in pag. a V-a)

21 DE ANI DE LA ISTORICUL FORUM 

AL COMUNIȘTILOR ROMĂNI DIN IULIE 1965

Congresul marilor înnoiri, al profundelor 
transformări revoluționare

Comuniștii, întreaga noastră națiune se 
i pregătesc să aniverseze un măreț eveniment 
, - implinirea a 21 de ani de la desfășu-
> rarea lucrărilor Congresului al IX-lea al 

Partidului Comunist Român, moment de im- 
1 portanțâ istorică, care a inaugurat o epocă 
' de mărețe împliniri pe toate planurile con- 
ț strucției socialiste, o epocă de prestigioase 
l realizări, de deschideri novatoare, de măreț 
. tumult revoluționar. O epocă ce a făcut să 
’ pătrundă in toate articulațiile vieții noastre 
ț un suflu înnoitor, o gindire proaspătâ, per- 
ț manent racordată la dinamismul vieții, la 
l cerințele de progres ale societății. O epocă 

in care s-au examinat, din perspectiva unor 
’ înalte exigențe, realizările și experiența 
l dobindite pină atunci in edificarea noii so-

cietăți, stabilindu-se, cu aportul hotăritor al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, o nouă stra
tegie de dezvoltare, menită să accelereze 
progresul orinduirii noastre, să valorifice 
plenar potențialul creator al revoluției știin
țifice contemporane. JO epocă în care practic, 
fiecare domeniu al construcției socialiste a 
fost regindit și reașezat in lumina unei 
perspective novatoare, dialectice, profund 
științifice, in măsură să fructifice cit mai de
plin factorii de progres ai societății con
temporane.

Tocmai acest suflu novator, această con
cepție superioară, dialectică au făcut ca 
arcul glorios de timp ce unește momentul 
istoric din iulie 1965 cu cel de astăzi să 
cuprindă monumentale realizări, creații du
rabile, ctitorii demne de acest ev, mărturii

elocvente ale muncii eroice a acestui popor 
condus de partidul comuniștilor, in frunte 
cu Eroul națiunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In mod 'firesc, in con
știința poporului nostru toate aceste reali
zări sint indisolubil legate de activitatea 
prodigioasă o secretarului general al parti
dului - înflăcărat patriot, militant revoluțio
nar care și-a consacrat întreaga capacitate 
înălțării patriei, cauzei socialismului - de 
capacitatea sa de a întemeia marile orien
tări politice, dind mereu noi orizonturi 
activității constructive, energiei clocotitoa
re a națiunii angajate in măreața operă 
de edificare a socialismului pe pămintul 
României.

IN PAGINA A IV-A

ț

*

A

Reportaj pe șantierul 
Canalului Poarta Albă - 

Midia, Năvodari, una 
din marile ctitorii ale 

„Epocii Nicolae Ceaușescu"
Continuăm astăzi călăto

ria de-a lungul celei de-a 
doua magistrale albastre 
(prima parte a reportajului 
a apărut in ziarul de ieri).

MISIUNEA A FOST 
ÎNDEPLINITĂ. MI
SIUNEA CONTI
NUĂ. Ne oprim pe 
un mal mai înalt de unde 
putem îmbrățișa cu privi
rea prelunga fișie de apă 
ce se pierde la orizont. 
Dreaptă, albastră-cenușie 
cu reflexe de oțel, ea pare 
limba unei uriașe spade 
care despică trupul de cal
car al Dobrogei. Văzută de 
aproape, oglindă curată, 
apă nouă, proaspătă, ca la 
început de lume. Cine ki
lometri de-a lungul cărora 
te aștepți să răsară în ori
ce clipă lebede albe, va
poarele... Tronsonul tinere
tului. Terminat.

— ...am excavat 7 mili
oane metri cubi de • pă- 
mint și rocă, am realizat 
peste 250 000 metri pătrat* 
de protecții maluri, am 
turnat 25 000 metri cubi de 
betoane, am pus in operă 
circa un milion tone de

materiale de carieră... Ca 
valoare, lucrările executate 
de noi se ridică la aproxi
mativ 700 milioane lei.

Cuvintele, asemeni tex
tului unui film documen
tar, se suprapun exact, ri
guros peste picturala ima
gine pe care o contemplu, 
adăugîndu-i necesara di
mensiune: dimensiunea rie- 
văzută a ineditului peisaj, 
relieful amplului efort 
constructiv. „Crainicul1* are 
deplină îndreptățire să se 
exprime la modul partici
pativ, persoana intii plural. 
Este unul dintre părtașii la 
acest efort, in calitatea sa 
de comandant al Șantieru
lui național al tineretului 
de la PAM. Zvelt trestie, o 
energie bine stăpînită, pri
vire ageră și deschisă, nu-1 
prea deosebești de ceilalți 
brigadieri. 11 cunosc încă 
de pe cînd se construia 
„canalul mare“ sau „cana
lul vechi**, cum i se spune 
de la o vreme, cu o respec
tuoasă delimitare, primei 
magistrale albastre. Acti
vistul de U.T.C. Constantin 
Andrei, fostul strungar de 
la „Progresul** Brăila, a 
fost detașat la Șantierul 
național din a doua zi a 
noului an 1980. Detașat

pentru șase luni și iată-1 
rămas la magistralele al
bastre de peste șase ani ! 
Nu e de mirare deci că la 
cei 33 de ani ai săi e soco
tit aici unul din „vete- 
rani“. Urmează facultatea 
la fără frecvență. Soția, a- 
sistentă medicală pe ace
lași șantier. Băiețelul lor 
de patru ani, care toată 
Ziua inspectează tabăra, in- 
tîmpinînd vesel și apoi des- 
părțindu-se cu tristețe de 
seriile brigadierilor-elevi 
ce vin șl pleacă din trei în 
trei luni, și-a clștigat titlul 
de „cel mai vechi briga
dier**.

— Dacă tronsonul vostru 
e terminat, bun pentru na
vigație, atunci de ce vă 
mai aflați aici 1 îl întreb 
pe comandant. Șantierul 
și-a făcut datoria, șantie
rul poate să plece...

— Intr-adevăr, lucrările 
noastre le-am. terminat, 
dar nu s-a terminat cana
lul — îmi replică Andrei. 
In august trecut, am avut 
cinstea să-i raportăm 
secretarului general al 
partidului, cu prilejul vi
zitei de lucru pe șantierul 
nostru, că tineretul și-a în
deplinit misiunea. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
s-a bucurat, ne-a felicitat

și ne-a încredințat în con
tinuare sarcina de a prelua 
alte lucrări pentru a grăbi 
darea în funcțiune a cana
lului. Lucrăm acum intens 
la tronsonul de derivație 
spre lacul Tașaul și la 
executarea șenalului navi
gabil, un kilometru și ju
mătate de diguri și dra
ga je. Misiunea a fost în
cheiată, misiunea continuă.

— Continuă pînă cînd ?
— Angajamentul nostru e 

de a finaliza totul pînă la

Victor VANTU
(Continuare in pag. a IV-a)

Dragi prieteni tineri,

Am deosebita plăcere de a adresa participanților la 
tntîlnirea prietenească dintre reprezentanți ai tinere
tului din Republica Socialistă România și ai tineretu
lui din Republica Populară Democrată Coreeană un 
călduros salut, împreună cu cele mai bune urări I

Organizarea acestei întîTniri prietenești constituie 
un bun prilej pentru un larg și rodnic schimb de ex
periență și pentru adîncirea cunoașterii reciproce, 
pentru întărirea prieteniei și conlucrării dintre ti
nerii celor două țări în lupta pentru edificarea cu 
succes a socialismului în țările lor, pentru progres și 
pace în lume.

Noi prețuitti în mod deosebit relațiile bune, de co
laborare și solidaritate, care s-au statornicit și se dez
voltă trainic între poporul român și poporul Repu
blicii Populare Democrate Coreene, în munca și efor
turile pentru construcția noii orinduiri, pentru afir
marea liberă și independentă a țărilor noastre pe ca
lea progresului economic și social. îmi face plăcere 
să subliniez, și cu acest prilej, că vizitele reciproce, 
întîlnirile și convorbirile pe care le-am avut, la Bucu
rești și Phenian, cu prietenul meu apropiat, tova
rășul Kim Ir Sen, au dat de fiecare dată un puternic 
impuls raporturilor româno-coreene, întemeiate trai
nic pe principiile deplinei egalități, neamestecului în 
treburile interne, respectului independenței și suve
ranității naționale, stimei și avantajului reciproc.

Sînt convins, dragi prieteni tineri, că organizațiile de 
tineret dip Republica Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană, tînăra generație din 
țările noastre vor aduce întreaga lor contribuție la 
dezvoltarea multilaterală a acestor tradiționale relații, 
la întărirea și adîncirea continuă a prieteniei, colabo
rării și solidarității româno-coreene. Aceasta cores
punde intereselor și aspirațiilor de progres ale ambe
lor țări și popoare și, totodată, servește cauzei păcii, 
colaborării și înțelegerii între toate națiunile lumii.

Dragi prieteni tineri,

In condițiile actuale, cînd situația internațională 
continuă să se mențină deosebit de gravă și complexă, 
cînd intensificarea cursei înarmărilor, îndeosebi a ce
lor nucleare, sporește necontenit pericolul unei catas
trofe nucleare, care ar duce la însăși distrugerea vieții

pe planeta noastră, noi considerăm că problema funda
mentală a epocii contemporane o constituie oprirea 
cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, apărarea 
fermă a dreptului sacru al popoarelor, al generațiilor 
de astăzi și de mîine — la pace, la viață, la existență 
liberă, independentă și demnă !

Astăzi se impune mai mult ca oricînd să se facă to
tul pentru unirea eforturilor tuturor popoarelor, a for
țelor înaintate, progresiste de pretutindeni — în rîndul 
cărora tineretul ocupă un loc deosebit — pentru a opri 
cursul periculos al evenimentelor spre confruntare și 
război, pentru reluarea politicii de destindere, de în
țelegere, colaborare .și pace.

Vouă, dragi prieteni tineri, vă revine înalta misiu
ne de a vă afla permanent în primele rînduri ale lup
tei popoarelor noastre pentru afirmarea puternică a 
politicii de pace și dezarmare, pentru soluționarea 
gravelor și complexelor probleme ce confruntă epoca 
noastră, pentru o lume mai bună și mai dreaptă, fără 
arme și fără războaie, pentru un viitor liber și fericit.

O însemnătate deosebită o are în această privință 
— mai ales acutn, în acest an proclamat de O.N.U. 
drept Anul Internațional al Păcii — întărirea conlu
crării tineretului român și coreean cu tineretul ce
lorlalte țări socialiste, cu tînăra generație din întreaga 
lume în înfăptuifea nobilelor aspirații ale omenirii 
de pace, securitate și destindere, colaborare și progres 
social !

Am ferma convingere că tinerii din țările noastre 
vor conlucra tot mai activ, adueîndu-și o contribuție 
de seamă la cauza comună a prieteniei și colaborării 
româno-coreene, a socialismului, independenței și 
păcii în lume.

România, poporul român, tînăra generație din țara 
noastră sprijină ferm și își vor manifesta și în vii
tor întreaga lor solidaritate cu lupta și eforturile po
porului coreean prieten pentru realizarea aspirațiilor 
sale fundamentale de reunificare pașnică, democrati
că și independentă a patriei.

Urez deplin succes primei voastre întîlnîrl priete
nești și vă doresc tuturor împliniri tot mai mari în 
muncă și în viață, multă sănătate și fericire !

Trăiască prietenia româno-coreeană, colaborarea șl 
solidaritatea militantă dintre partidele ?i popoarele 
noastre, dintre tineretul român și tineretul coreean I ’

Să triumfe pacea în întreaga lume I

Mesajul tovarășului Kim Ir Sen
Doresc să-mi exprim deosebita bucurie pentru des

fășurarea, în capitala țării noastre — Phenian — a 
intîlnirii prietenești dintre tineretul coreean și tine
retul român și adresez călduroase salutări și felicitări 
tuturor reprezentanților tineretului participant! la 
această întîlnire !

Totodată, adresez un fierbinte „bun venit “ reprezen
tanților tineretului român care au sosit în țara noas
tră, purtînd în cuget profunde sentimente de prietenie 
și afecțiune pentru poporul coreean, pentru tineretul 
patriei noastre !

Această întâlnire prietenească reprezintă un Impor
tant eveniment în adîncirea cunoașterii și încrederii 
reciproce, în'consolidarea și dezvoltarea prieteniei și 
coeziunii dintre tineretul coreean și tineretul român,

Tînăra generație reprezintă schimbul de mîine, care 
va prelua pe umerii săi dezvoltarea societății și vii
torul omenirii. Tinerii din cele două țări. Coreea șl 
România, profund conștienți de nobila menire pe care 
o au în fața țărilor șl popoarelor lor. în fața partidu
lui și revoluției, și-au îndeplinit în cele mai bune 
condiții rolul de militant! de avangardă, acționînd în 
primele rânduri ale luptei pentru edificarea noii so
cietăți.

Harnicii șl talentațll tineri români, călăuziți cu în
țelepciune de Partidul Comunist Român, în frunte cu 
stimatul tovarăș Nicolae Ceaușescu, au străbătut un 
drum al creației și transformărilor revoluționare cu 
care se pot mîndri.

întregul proces istoric al României, țară care s-a 
transformat într-un stat socialist dezvoltat, cu o in
dustrie modernă și o agricultură înaintată, este marcat 
de lupta eroică și faptele de muncă ale uteciștilor, 
ale tinerei generații din România. Poporul și tineretul 
nostru se bucură sincer de succesele dobindite de tine
retul român în procesul revoluției și al construcției 
socialiste și îi urează, din adîncul inimii, noi și mari 
realizări !

Manifestând un eroism și trăsături creatoare inega
labile în lupta grea pentru edificarea, pe pămîntul

patriei, și salvgardarea noii orinduiri, lipsită de exploa
tare și asuprire, în care poporul trăiește o viață de 
sine stătătoare, creatoare, tineretul coreean a înscris 
înălțătoare fapte de glorie.

In lupta sa avântată pentru transformarea naturii șî 
a societății, tineretul coreean a crescut și s-a format 
ca o puternică forță politică a schimbului de mîine al 
Partidului Muncii din Coreea, continuator de nădejde 
al cauzei revoluționare „ciuce**. trăind, astăzi, o epocă 
revoluționară. Atît timp cit pe planeta noastră există ! 
imperialismul, lupta pentru socialism și comunism nu 
s-a încheiat. Tineretul epocii noastre trebuie să con
tinue revoluția, din generație în generație, pentru a ! 
construi o lume nouă, a păcii și independenței, fără ' 
imperialism și colonialism, fără dominație și asuprire. i 

îmi exprim convingere.' -rmă că tinerii din Coreea
și România își vor îndepli i în mod strălucit datoria !
de omoare de a urma neat lut conducerea partidului, |
de a continua tradițiile re voluționare ale partidului, ! 
de a se înarma cu ideologia partidului din țările lor, I 
pentru a contribui, cu brațul și mintea, la intensifi
carea construcției socialismului și apărarea patriei lor. i 
Solidaritatea și colaborarea în lupta revoluționară con- j 
stituie izvorul forței invincibile și o chezășie fermă a i 
victoriei.

Pentru ca tînăra generație să-șl desfășoare neabătut 
activitatea de construcție a noii orinduiri, precum și 
lupta antiimperialistă. se impune întărirea solidari
tății și coeziunii internaționale.

Pornind de la comunitatea de idealuri și aspirații, 
tinerii din Coreea și tinerii din România au stabilit 
raporturi de prietenie frățească, de colaborare activă 
și sprijin reciproc. Așa că și pînă acum, tineretul co
reean va acționa și în viitor, umăr la umăr cu tineretul 
român, cu tineretul progresist din întreaga lume, 
luptînd cu fermitate pentru triumful păcii și democra
ției, al Independenței naționale, pentru cauza generală 
a socialismului.

Doresc ca întîlnirea prietenească dintre tineretul 
coreean și român, prin eforturile active ale reprezen
tanților lor, să fie încununată cu strălucite succese.

IN ZIARUL DE AZI : • Primirea în partid - act de înaltă răspundere comunistă • Scriso
rile și audiențele oamenilor muncii - mijloace eficiente de conlucrare fructuqasă cu cetățe
nii • învățăminte valoroase din experiența fruntașilor în întrecere • Pentru strîngerea grab
nică și depozitarea fără pierderi a recoltei de grîu : La seceriș, viteze de lucru sporite I 

• • „Dosarul" resurselor energetice refolosibile

CU GLASURI CRISTALINE, 
CU INIMA CURATĂ

...Ne aflăm la „grupa 
mare** a Creșei nr. 2 din 
Brăila. Copiii, îmbrăcați 
frumos, secundați de asis
tenta Gabriela Paraipan și 
infirmiera Ținea Eremia 
cintă : „..Vrem părinții să 
trăiască / și pe noi să 
ne-ocrotească...** Apoi, se 
recită. La fel și la „grupa 
mijlocie**, unde seninul 
din privirile puștanilor se 
asociază cu mîndria pe 
care le-o insuflă textul in
terpretat : „Noi sîntem 
copiii tării / .Multi ca și 
nisipul mării...** întrebăm 
pe una din cele mai înfo
cate interprete :

— Ce sint părinții tăi. 
Alina 1

— Muncitori !
...Iar de la asistenta-șefă 

a creșei. Marina Sandu, 
aflăm că această unitate, 
cu program zilnic și cu o 
capacitate de o sută de 
locuri, are copii ai căror 
părinți lucrează în toate 
întreprinderile brăilene. De 
la înființare, din 1976, prin 
creșă au trecut sute si 
sute de copii. Zestrea a- 
cestei „case** primitoare, 
în care părinții își lasă o- 
draslele în grijă sigură, 
impune de la sine. Atit 
prin dotarea materială, dar 
mai ales prin modul ire

proșabil al serviciului, al 
dragostei pentru fiecare 
copil în parte.

La spitalul de obstetrică 
și ginecologie, directorul 
unității, medicul primar 
Ana Pușchiță, ne spune : 
„Aproximativ 90 la sută 
din nașterile de pe raza

rezultate convingătoare 
prin neînregistrări de de
cese și prin evoluția indi
catorilor demografici**.

Vizităm cîteva saloane 
— 302, 312, 415, 411...’Ilea
na Damian, din comuna 
Șutești. muncitoare la 
I.A.S. Mircea Vodă, are 34

*

*

CASA CU MULTI COPII 
— semnul răspunderii de bun 

cetățean pentru viitorul națiunii

municipiului au loc aici. 
Din cele 625 de paturi — 
în care sînt incluse și 125 
ale secției externe aparți
nătoare — 170 sînt pentru 
copii. Spitalul are 27 me
dici specialiști, cinci fiind 
pediatri pentru nou-năs- 
cuți, ca și 140 de cadre me
dii. Ii caracterizează spi
ritul de echipă, de colabo
rare interdisciplinară care 
s-a întronat în unitatea 
noastră încă de la Înfiin
țarea ei. din 25 decembrie 
1984, ceea ce a condus la

de ani șl este în culmea 
fericirii : „Pînă pe 15 iu
nie îi aveam doar pe Iu
lian, de 16 ani. Doina, de 
14 ani șl pe Mihăită, de 10 
ani. Acum... Acum ei mai 
au doi frățiori, gemeni, 
Iliută (de 2,700 kg) și 
Neculai (de 2,400 kg). Sînt 
sănătoși, sînt fericită ! Nu 
cunosc o fericire mai 
mare !“

In vlrstă de numai 24 de 
•ni. Elena Scripcaru, mun
citoare la I.S.C.I.P. Brăi

la, ne „avertizează** : „Cu 
Ionelia, de 2,600 kg, care 
a venit pe lume în ziua 
de 20 iunie, ne-am îmbo
gățit familia : trei băieți 
și două fete ! Cei mari ? ! 
Ionut — 5 ani, Viorel —4, 
Mihaela — 2 și șase luni. 
Paul — 1 an și trei luni**...

Corănga Veronica, coope
ratoare din Rîmnicelu. cu 
o fetită de 2,600 kg, are 
acum patru copii... Mun
citoarea Rădita Iamandi a 
născut pe 22. iunie o fetită 
de 3,500 kg, încă o suri
oară pentru cei trei copii 
care o așteaptă acasă...

„Noi sîntem copiii tă- 
rii...“....... Vrem părinții Să
trăiască...** stăruie parcă 
și aici glasul cristalin al 
tîncilor de Ia „grupa 
mare**, reverberat, prin su
flet. Nu va trece mult și 
cei mal mici cetățeni vor 
ajunge la grupa mijlocie, 
la grupa mare, apoi vor 
ajunge părinți, prelungind 
și sporind fericirea de a 
trăi.

Discutăm cu tovarășa

Candiano PRICEPUTU 
corespondentul „Scinteii"
(Continuare in pag. a II-a)
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ornind de la concepția că 
Partidul Comunist Român, în
vestit'de popor cu inalta mi
siune istorică de a conduce 
opera de edificare a socie

tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre 
comunism trebuie să cuprindă in 
rindurile sale pe cei mai buni dintre 
cei mai buni oameni ai muncii, to
varășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, a cerat 
in repetate rînduri organelor și or
ganizațiilor de partid să privească 
această acțiune ca un proces con
tinuu, cu implicații directe asupra 
calității rîndurilor partidului, asupra 
întineririi și creșterii vigorii sale, 
asupra sporirii spiritului revoluțio
nar în muncă și viață. „Nu trebuie 
să uităm nici un moment — arăta 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
că forța partidului constă în mem
brii săi, că, așa cum sint membrii 
partidului, așa cum sint combativita
tea și nivelul lor general de cunoș
tințe, spiritul lor revoluționar — așa 
este și partidul nostru I Deci pentru 
a avea un partid combativ, unit și 
puternic, trebuie să avein comuniști 
cu o conștiință revoluționară ridica
tă, cu înalt nivel de cunoștințe gene
rale, revoluționari combativi, hotăriți 

’ să servească poporul, socialismul, 
comunismul !“.

Cerințele formulate, de secretarul 
general al partidului cu privire la 
calitatea, membrului de partid au 
constituit • și pentru organele și or
ganizațiile de partid din municipiul 
Drobeta-Turnu Severin repere fun
damentale ale muncii' cu cei care 
solicită primirea in rindurile Parti
dului Comunist Român, urmărin- 
du-se ca toți aceștia să cunoască și 
să aplice în viață prevederile Statu
tului partidului, documentele de 
partid, principiile și normele muncii 
și vieții comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste. Orientindu-și cu . 
fermitate activitatea spre întărirea 
rîndurilor partidului pe baza hotărî
rilor de partid, a sarcinilor și in
dicațiilor secretarului general al 
partidului, organizația municipală de 
partid a cunoscut o evoluție ascen
dentă care îi asigură cuprinderea în 
sfera conducerii politice a tuturor 
domeniilor, activității economico-so- 
ciale. Astfel, dacă la 31 decembrie 
1981 organizația municipală cuprin
dea 20 000 comuniști, din care 28,1 
la sută tineri sub vîrsta de 30 de ani, 
în prezent are un efectiv de aproape 
24 000 comuniști, din care tinerii sub 
30 de ani . reprezintă 30,4 la sută. 
Concentrarea cu precădere a activi
tății de primire în partid din rindu
rile Uniunii Tineretului Comunist a 
avut ca rezultat asigurarea tinereții 
și vigorii organizației municipale de 
partid, astfel că în prezent peste 50 
la sută din totalul comuniștilor sint 
în vîrstă de pină la 40 de ani.

Această orientare, în ansamblul 
preocupărilor pentru primirea în 
partid, a fost determinată desigur

șl de necesitatea întăririi organlza- 
' țiilor de partid din noile unități 
economice intrate în ultimii ani in 
producție — ca urmare a ritmului 
rapid al dezvoltării economic? a mu
nicipiului — așa cum sint întreprin
derea de anvelope, Fabrica de apa
rate de măsură și control, întreprin
derea de confecții și altele, și în 
care marea majoritate a muncitorilor 
o formează tinerii. Se poate spune 
astfel că multe organizații de partid 
din unitățile economice ale muni
cipiului nostru au obținut o expe
riență valoroasă în munca de pre
gătire a tinerilor în vederea primirif 
lor in partid. De altfel toate analize
le întreprinse în ultima vreme de

energiei. De regulă, în toate organi
zațiile de bază tinerii care se pre
gătesc să intre în rîndul comuniști
lor sînt invitați să participe la adu
nările generale lărgite ale organiza
țiilor de bază și, în mod deosebit, 
cind au loc primiri în partid, la 
toate expunerile. simpozioanele și 
celelalte manifestări cu caracter po- 
litiCo-educativ. O atenție deosebită 
o acordă organizațiile de bază de la 
Combinatul de celuloză și hîrtie și 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui sprijinirii organizațiilor U.T.C. 
în vederea cuprinderii acestor tineri 
în învățămîntul politico-ideologic al 
U.T.C., ca și în colective pentru, pre
gătirea unor .informări politice, in-

tinuă, se intensifică chiar șl după 
momentul solemn al inmînării car
netului de partid care, la noi, are 
de obicei loc în cadrul unei festivi
tăți aparte. Așa s-a întimplat si de 
curînd, cind in cinstea aniversării a 
65 de ani de la gloriosul jubileu a! 
făuririi Partidului Comunist Român 
a fost 
lui. o 
căreia 
număr

’ partid.
zentate expuneri despre calitatea de 
membru de partid, despre păstrarea 
carnetului, iar pionierii au înmînat 
flori tuturor celor care au primit 
documentul de partid. La asemenea •

organizată la Casa tineretu- 
adunare .festivă in cadrul 

s-au înmînat carnetele unui 
de 150 de noi membri de 
Cu acest prilej au fost pre-

PRIMIREA IN PARTID
act de înalta răspundere comunistă

t

Din experiența Comitetului municipal de partid Drobeta-Turnu Severin

comitetul municipal de partid au 
scos în evidență creșterea nivelului 
de pregătire al celor care solicită 
primirea in partid, exigențele orga
nizațiilor de bază față de aceștia. în 
organizațiile de bază de la întreprin
derea de vagoane, spre exemplu, 
tinerii care își exprimă dorința de 
a fi primiți în rîndurile partidului 
sint de la bun început repartizați pa 
lingă comuniști cu multă experiență 
de muncă și viață, care se preocupă 
îndeaproape de pregătirea lor multi
laterală. îi ajută să înțeleagă și 
să-și însușească obiectivele stabilite 
de Congresul al XHI-lea al partidu
lui, orientările și indicațiile to
varășului Nicolae Ceausescu, precum 
și drepturile și Îndatoririle statutare 
ce revin fiecărui membru al parti
dului in aplicarea politicii interne și 
externe, a hotărârilor de partid, a 
legilor țării. La întreprinderea de 
construcții navale și prelucrări la 
cald, tinerilor li se repartizează 
anumite sarcini concrete pe linie de 
producție, urmârindu-se îndeaproape 
modul cum și le îndeplinesc, cum se 
îngrijesc de perfecționarea pregăti
rii lor profesională, ce eforturi fac 
pentru a se număra printre cei mai 
buni muncitori, fruntași ai întrecerii 
socialiste pentru îndeplinirea exem
plară a planului, realizarea unor pro-* 
duse de calitate, pentru mai buna 
gospodărire a materiilor prime, a

sistîndu-se ca ei să fie modele demne 
de urmat- -pentru ceilalți tineri, 
participând efectiv și la mobilizarea 
acestora la acțiunile de muncă pa
triotică, . la cursurile de . perfecționa
re profesională și la concursurile pe 
meserii, la activitatea de creație teh- 
nico-științifică. de masă și promova
rea curajoasă a noului. Insistăm in 
mod cu totul deosebit ca activitatea 
noilor primiți in partid, provenit! 
din rîndul organizației U.T.C., să se 
resimtă cit mai puternic în munca 
de zi cu zi a organizațiilor U.T.C. 
respective, astfel incit" activitatea 
acestora să se i..........
superior. ■ ■■ ; ■

întreaga această activitate se des
fășoară sub semnul sporirii continua __
a exigentei față de calitățile moral- creșterea rolului adunărilor generale 

și. profesionale ale cglor ale organizațiilor de bază, a analize- 
aștfel. ca. Înaltul , lor și dezbaterilor desfășurate în 

să fie atribuit . spirit critic și autocritic, a schimbu
lui de experiență, pe îmbunătățirea 
conținutului și diversificarea tuturor 
formelor de pregătire politico- 
ideologică. Toți noii comuniști au 
fost cuprinși in cursurile de studiere 
a Statutului partidului, iar periodic 
s-au organizat întîlniri ale acestora 
cu membrii organelor de partid, dez- 
bătîndu-se problemele lor de muncă 
și viață, modul în care se integrează 
în activitatea organizației din care 
fac parte. Discuțiile individuale ale 
birourilor organizațiilor de bază in

momente solemne invităm să parti
cipe și pe acei tineri care, la rindu] 
lor, se pregătesc in vederea primirii 
in rîndurile comuniștilor.

O preocupare de seamă a comite
tului municipal, a comitetelor de 
partid, izvorită din cerințele sporirii 
rolului organizațiilor comuniștilor in 
înfăptuirea hotărîrilor și a legilor 
țării, a constituit-o lărgirea orizon
tului de cunoaștere al noilor primiți 
în partid, sprijinirea acestora în în
sușirea în profunzime a operelor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ceea 
ce a condus la ridicarea nivelului de 

ridice la un nivel cunoștințe politico-ideologice, la 
creșterea fermității și combativității 
lor revoluționare. In această direcție 
un accent mai mare s-a pus pe

polițice .........
primiți în partid, 
titlu de comunist .— _
numai acelora care, la locul lor de 
muncă, în viață și societate, dove
desc intr-adevăr spirit revoluționar, 
o atitudine înaintată, responsabilita
te în îndeplinirea sarcinilor, spirit 
combativ, -intransigență față de 
lipsuri și neajunsuri, adică o înaltă 
conștiință politică și cetățenească. 
Bineînțeles, munca de educație co
munistă este uri proces complex șl 
de durată, care nu se încheie o dată 
cu primirea tinerilor în rîndurile 
comuniștilor. Această activitate con-

deosebi cu noii membri de partid 
s-au desfășurat la un nivel calitativ 
superior fată de anii precedenți. au 
fost orientate spre dezvoltarea spi
ritului revoluționar, spre creșterea 
răspunderii acestora la locurile lor 
de muncă. în același timp, trimes
trial, comitetul municipal de partid 
organizează întâlniri cu membri de 
partid nou primiți în organizațiile 

. de bază, urmărește modul cum 
aceștia sint antrenați în activitatea 
de partid, cum își îndeplinesc sarci
nile primite. răspund problemelor 
pe care ei le ridică. As mai aminti 
faptul că potrivit instrucțiunilor C.C. 
al P.C.R., lunar, secretariatul, iar 
semestrial biroul comitetului munici
pal de partid analizează modul în 
care se desfășoară activitatea de 
primire în rîndurile partidului pe 
baza studiilor orientative întocmite 
anual.

întreaga grijă pentru asigurarea vi
gorii și tinereții partidului — așa cum 
cerea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și la adunarea solemnă de la 8 mai 
— se concretizează la nivelul orga
nizației municipale în faptul că pro
centul de primire în partid din rîn
dul organizației de tineret, de 87 la 
sută, se situează la un nivel superior 
celui stabilit în documentele Plena- 
-rei C.C. ai P.C.R. din 1—2 aprilie 
1986. Și aș mai aminti, de aseme
nea. faptul că la nivelul unităților 
economice ale municipiului, datorită 
calităților lor politice și profesiona
le, grijii și preocupării statornice a 
organelor și organizațiilor de partid, 
peste 200 de noi membri de partid 
tineri au fost promovați în diferite 
funcții de răspundere in brigăzi, 
ateliere, secții, în conducerea unor 
organizații de masă și obștești ș.a.

în activitatea organelor și organi
zațiilor de partid din municipiul 
nostru s-au manifestat și mai persis
tă unele neajunsuri privind îndepli
nirea sarcinilor ce le revin în con
ducerea întregii activități economico- 
sociale, în afirmarea tot mai puter
nică a rolului lor în viața întreprin
derilor și instituțiilor, în unirea și 
canalizarea energiilor oamenilor 
muncii pentru înfăptuirea exempla
ră a prevederilor de plan și creș
terea eficienței economice, așa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară a C.C. a) P.C.R. 
Tocmai de aceea, si in viitor, pre
ocuparea principală a comitetului 
nostru municipal de partid se con
centrează. asa cum ne-a cerut 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. spre 
întărirea calitativă si numerică a 
organizațiilor noastre, spre Sporirea 
eficientei tuturor acțiunilor politico- 
organizatorice, astfel Incit acestea să 
se reflecte fidel in activitatea pro
ductivă. in rezultatele obținute.

scInteia

■Imagine din noul cartier bucureștean „Cringoși
Foto : Eugen Dlchiseanu

Scrisorile si audientele oamenilor muncii
) 1

mijloace eficiente de conlucrare
fructuoasă

Constantin ZIMȚEA
secretar al Comitetului municipal 
Drobeta-Turnu Severin al P.C.R.

AUTORIZAȚIE PENTRU COMERȚ CIVILIZAT,

NU PARAVAN PENTRU INCORECTITUDINE
Ziarul nostru a publicat un șir de anchete, opinii și răspunsuri ale chime !) ca să... îngrijească «ănăta- 

anioritătilor cri privire la poluarea ambianței străzii, a locurilor publice,,,...., tea.șotului„.sDe..fapt „îngmea" jMăr 
rir către anumiți indivizi ce țt^au -făcut o ocupație din a oferi trecători” bă./ ” n si găsit-p. Am ip-

' lor-diferite mărfuri, dubioase sub toate aspectele. Printre numeroasele e are brelbcuri cU
serisdri primitrUe lă cititâri. in iirtna publicării acestor materiale, se nu?».r ri ifie si cum își permite

< ritără si aceea primită 'Ud ~la :Toah Dobrescu din Cimpulung — Arffieț: 
Exprimindu-și satisfacția că ziarul acordă atenție acestor' aspecte și. 
stăruie pentru eradicarea lor, corespondentul nostru aduce in discuție 
citeva cazuri concrete din localitate, de oameni care-i sfidează pe cei 
ce-și ciștigă cinstit existența, prin muncă, obținind venituri importante 
din așa-zisul comerț ambulant, prevalindu-se uneori de „autorizațiile"

• obținute. „Cui și de ce se eliberează asemenea autorizații în
treba I.D.

Deoarece conținutul scrisorii necesita o investigare amănunțită, in
clusiv colaborarea organelor specializate de control, am solicitat spri
jinul Inspectoratului general comercial de stat. Ne-am deplasat, așadar, 
la Cimpulung (împreună cu tovarășii Teodor Vasilescu și Gheorghe 
'Roșea, inspectori generali, și cu Ștefan Preoteasa, șeful inspecției comer
ciale a județului). Redăm, în continuare, constatările înregistrate.

Un „comerț" care aten
tează la civilizația comerțu
lui De la început se impune o pre
cizare: nu incriminăm orice comerț 
stradal. De pildă. în plin central ora
șului Cimpulung. într-o hală mo
dernă. recent construită, printre 
etalajele îngrijite, ordonate ale co
merțului de stat pentru legume si 
fructe si diferite articole de menai. 
am intilnit si cîtiva producători in
dividuali care ofereau mărfuri ieșite 
din munca si ograda lor : zarza
vaturi proaspete, legume, produse de 
olărie. unelte casnice din lemn, 
obiecte de artizanat. Ele comple
tau realmente sortimentul prezen
tat de unitățile de stat cu produse de 
o certă utilitate.

Dar. în afară de aceștia. Intr-un 
colt al halei, si formînd un fel de 
„cartier" al lor propriu, mai multi 
„negustori" ambulanți. Ce se putea 
vedea pe tarabele lor 7.0 adunătură 
ce amintea insistent de uluitoarea 
înșiruire din „Moșii" lui Caragiale : 
agrafe de păr. "cercei, brățări, coliere. 

’ piepteni, .fluiere din material plas
tic în culori țipătoare, inele din sîr- 
mă. verighete de tinichea poleită, 
oglinzi si oglinjoare, brelocuri, port- 
chei. cordoane confecționate din te 
miri ce. fel de fel de „Hopa Mitică" 
și alte obiecte de cel mai prost 
gust. Dar lucrurile sînt mult mai 
grave. Am găsit expuse, ne tarabe, 
la vedere, ziua în amiaza mare 
brelocuri cu fotografii nu doar de 
prost gust, ci pur și simplu violent 
obscene. Un adevărat atentat la mo
rala publică, o încălcare flagrantă 
a rigorilor legii.

Deoarece niti unul din aceste „ar
ticole" nu avea prețul afișat, cum 
cere legea, „negociem" cu ofertantii. 
Constatăm astfel că aceeași basma 
costă la unul 200 de lei. la altul 300. 
ajungînd pină la 600 de lei. Oscila
ții mari de preț si la tricotaje. Si 
nu numai între acești negustori aflati 
la doi-trei metri unul de altul, ci. 
mai ales. între preturile cerute de ei 
si cele ale unor obiecte similare 
(uneori izbitor de asemănătoare) ce 
se găsesc, din abundentă, in comer
țul de stat. La modernul magazin 
general din centru, raionul de biju
terii oferă sute si sute de variante 
de obiecte de bun gust si de o cali
tate ce nu suportă comparație cu 
marfa ambulanților. Ia cele mai di
ferite preturi. La fel si la raioanele 
de galanterie si tricotaje : modele 
superioare ca aspect si calitate, dar 
inferioare ca oret.

— Ar trebui ca acești negustori 
ambulanți să ne ceară si nouă avizul 
cind vin si se' instalează în spatiile 
noastre, spunea, ne bună dreptate. 
Constantin Ciotei. directorul între
prinderii comerciale de stat mixte 
din Cimpulung. Am putea, astfel, să 
apreciem dacă produsele pe care ei 
intenționează să le vindă completea
ză. intr-adevăr, sortimentul oferit de

noi 81. totodată, să controlăm ca
litatea si prețul acestora.

„Mișu et comp." — o afa
cere prosperă. După >.nes°cie- 
rile" de rigoare, am si cumpărat 
unele obiecte (aceleași, dar la preturi

• „Mărunțișuri, mărunți
șuri" - dar câștigurile 
(ilicite) nu-s deloc mărunte
• Comerțul ambulant și 
atentatul ia bun gust și la 
decență • Măsuri ferme 
pentru stîrpirea oricăror 
forme ale parazitismului

— Ni le-a vindut cineva de la 
. Turnu Severin, dar nu-i știu nume

le. Le cumpără tinerii, zice ea. măr
turisind candidă că nu 
in asta. . ,

Din dosarul aflat , la 
..financiară din Pitești aflăm că „ci
fra de afaceri" creste de la an la an: 
în 1982 s-a estimat un cîștig de pes
te 22 000 lei. în 1983 — pește-3.8 000 
de lei. 1984 — 39 000 lei. 1985 peste 
48 000 lei! Sume frumușele, reali
zate de doi oameni „foarte bolnavi", 
după cum rezultă din : certificatele 
medicale anexate. Zbuciumul comer
țului ambulant al lui „Mișu" (altă 
activitate sau profesie nu a avut 
niciodată) i-a -zdruncinat, pesemne, 
sănătatea. • ■ - { - ■

— Sint trei ani de cind nu mai eli
berăm asemenea autorizații, ne spu
ne tovarășul Gheorghe Nicolae, 
orim-vicepresedînte al Consiliului, 
popular județean... Argeș. Mai sint 31 
în vigoare, dar le vom împuțina si 
pe atestea. Sumă pe care o incasăm. ■ 
ca impozit, de la ei este mică, iar 
serviciile pe care le aduc populației 
sint aproape nule. Pentru o taxă de 
cițiva lei.-ei ocupă locuri de expu
nere a mărfii in piețe amenajate și 
întreținute cu importante cheltuieli. 
De ce am încuraja, atunci, un astfel 
de „negoț", in contrast izbitor cu 
regulile unui comerț civilizat ? Mai 
este și. un alt. aspect : proveniența 
necontrolabiiă, adesea suspectă — . 
a mărfurilor. Pină una-alta este ne
cesar ca organismele de control 
să-și facă mai riguros datoria.

vede ce e rău

administrația

Unități turistice în județul Arad

diferite, cum am căzut la învoială...) 
ce aveau să ne servească in partea 
a doua a convorbirii cu respectivii 
comercianti. De data aceasta, cu 
„cărțile pe fată" : inspectorii si-au 
declinat calitatea, cerind autoriza
țiile. Cam terfelite si zdrențuite, ele 
existau, totuși. Nilă Anghelina. din 
strada Mărășești 34, din Cimpulung, 
este posesoarea autorizației nr. 
008788 seria N nr. 21 eliberată de 
consiliul popular județean, la 15 mar
tie 1983 și reînnoită anual „pentru 
comerț ambulant cu mărunțișuri, va
labilă numai pentru produsele de pe 
verso". Pe Verso. însă, era trecut un 
întreg „nomenclator" in care, cu pu
țin efort, incăpea oferta unui mare 
magazin. N.A. chiar se scuza că 
„sortimentul" de pe tarabă e... in
complet.

— De ce pretinzi 130 de lei pentru 
un batic care alături se vinde cu 120 
de lei ? — o Întrebăm.

— Păi. asa e la noi. Dună cum că
dem la învoială cu clientul. O dată 
le dăm cu o sută, altă dată cu 140...

— Dar șalurile cu franjuri, pentru 
care ati pretins 600 de lei...

— Vai de mine, n-am
— ...de unde le aveți, 

poartă etichetă străină ?
— Le am de la niște 

m-au rugat să le vînd.
Bineînțeles că „nu știa" nici nu

mele, nici măcar adresele „fur
nizorilor" — care i-ar fi „încredin
țat" marfa, asa. fără să se cunoască. 
Continuăm discuția cu Niculina 
Gheorghe. soția posesorului autori
zației 
martie 
Pitești, 
noscut
Mișu. Toate acestea le citim pe foto
copia autorizației. Titularul, care a 
primit-o invocînd că ar fi inapt de 
muncă din cauza a tot felul de boli, 
o luase» repede lă Sănătoasa auzind 
despre ce este 
mulțumim să 
consoarta, care 
în comerțul de

cerut atita 1 
pentru că

băietl care

nr. 32. seria N 008800 din 15 
1983. Mihail Gheorghe din
Aleea Lacului, bloc A. cu- 

în „branșă" sub numele de

vorba. Asa că ne 
«tăm de vorbă cu 
renunțase la munca 
stat (22 de ani ve-

Precizări necesare in apli
carea legii. De prlsos să adău
găm că astfel de •„negustori" pot fi 
văzuti. poate în număr si mai mare, 
în alte părți, aproape. nu-i oraș in 
care indivizi ca ei să nu-și* aibă „va
dul"; De aceea.-analiza cazurilor de 
mai sus a reliefat unele concluzii cu 
caracter mai general. Astfel; se apre
ciază că prevederile Legii 3. pe baza 
căreia se eliberează autorizațiile 
pentru comerț ambulant, ar trebui să 
fie însoțite de instrucțiuni din partea 
Ministerului. Finanțelor, cate să con
tureze mai precis condițiile in care 
poate fi practicat. Acești comer
cianti. prezent! în locurile cele .mai 
aglomerate, nu sînt obligati prin 
lege.' cind cer eliberarea autorizației, 
să prezinte mostre din produsele ne 
care intenționează să le comerciali
zeze. să arate de unde si. le vor 
procura (elucidindu-se relațiile 
confuze cu niște furnizori, numai de . 
ei stiuti. care produc articolele din 
materii prime ca mase plastice, alu
miniu. nichel si altele de acest gen 
— oare de. unde obținute ?). Cit des
pre oret. stabilirea lui „la învoială" 
deschide, .după cum am văzut, 
tile bunului plac, mai precis 
speculei.

Nu putem trece cu vederea
ușurința cu care.unele consilii popu
lare eliberează astfel de „autorizații, 
fără să ia. apoi, măsuri de control 
asuora folosirii lor. S-ar afla, astfel, 
că în soaiele unui titular de autori
zație. realmente bolnav sau bătrin. se 
află o sumedenie de inși zdraveni, 
buni de muncă, ce trăiesc din aceste 
.Înșelăciuni, 
ției".

Ne aflăm 
„migratia" 
kitsch este în plină desfășurare spre 
litoral, spre munte, oriunde este rost 
de „ciupeli" sau de înșelarea unor 
creduli. Un motiv în plus pentru a 
se lua măsurile de rigoare, adică a 
se curăța strada și locurile .publice 
de acești „poluanți" ai mediului am
biant.

por-
ale

nici

la adăpostul, „autoriza-

in plin sezon estival și 
acestor comerciant! de

Rodica ȘERBAN

. Multe unități turistice din ju
dețul Arad, amplasate in locuri 
pitorești, dispun de condiții opti
me de cazare și masă in orice 
perioadă a anului. Astfel, hotelul 
„Crișul" din localitatea Chișineu- 
Criș are un restaurant spațios cu 
terasă, cafe-bar și o braserie, pre
cum și camere confortabile pentru 
două persoane, Hotelul „Sebiș", 
din localitatea cu același nume, 
aste situat Ia 81 kilometri de Arad. 
Unitatea are 48 locuri de cazare 
de categoria I, un restaurant cu 
terasă, cafe-bar, bar de zi, bra
serie. în apropiere se află locuri 
pitorești și de interes istoric, pre
cum și stațiunea Moneasa.

La o distanță de 86 kilometri de 
Arad, hanul „Sâvirșin" asigură vi
zitatorilor 60 locuri de cazare in 
camere confortabile. Unitatea are 
un restaurant cu terasă și o bra
serie. La Ineu, la 42 kilometri de 
Arad, hotelul „Moara cu noroc"

dispune de 46 locuri de cazare", 
restaurant cu terasă, bar de zi și 
o cofetărie cu laborator propriu. 
Hanul „Sălașul de la răscruce", 
situat în zona de agrement a ora
șului Arad, oferă condiții pentru 
un popas agreabil, dispunind de 
64 locuri de 
confort de 
camping, un 
un cafe-bar, 
tenis, volei, . ___ _____

Tot in județul Arad se pot face 
popasuri plăcute la hanul „Vinga", 
situat în mijlocul unui cring, pe 
drumul național Arad — Timișoa
ra. la hotelul „Lipova" din orașul 
cu același nume, la un kilometru 
distantă de stațiunea balneoclima
terică Lipova, precum și la ho
telul „Nădlac". la 45 kilometri de 
Arad.

cazare în camere cu 
categoria I, căsuțe 

restaurant, o braserie, 
precum și terenuri de 
popice, biliard.

tn fotografie : hotelul „Crișul" 
din Chișineu-Criș.

Așa cum se subliniază și în Hotă
rirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
1—‘i aprilie a., c. cu privire la acti
vitatea de rezolvare a propune
rilor, sesizărilor, reclamațiilor și 
cererilor oamenilor muncii, numeroși 
cetățeni din diferite localități ale 
țării au acordat, prin t sesizări, su
gestii și propuneri, dar‘și prin parti
cipare efectivă, un substanțial spri
jin organelor administrației de stat 
in desfășurarea acțiunilor edilitar- 
gospodărești. la înfrumusețarea a- 
cestora. la construirea unor obiec
tive social-culturale.

Ce relevă experiența acumulată îh 
această privință Ia Comitetul muni
cipal Bistrița al P.C.R. ?

— în mod practic — ne-a preci
zat tovarășul Simion Lupșan, prim- 
secretar ’ 
partid 
Bistrița 
torii de 
fiind la . .
tă legătură directă și sistematică cu 
oamenii muncii reprezintă unul din
tre importantele, puncte <j.e sprijin 
în domeniuf ’’dezvoltării‘ ecoriomico- 
sociale: a localității/1-' Fie că își au- 
izvoftJl în sta-isori'- oH<t<ă*Wi‘i, în dia-®- 
logul deschis de la ■ atidiențe. în 
Intîlnirile din cartiere ori ’localită
țile aparținătoare, în cadrul „Tri
bunei democrației", al adunărilor 
populare, intr-un cuvînt, indiferent 
de forma de participare democra
tică la conducerea obștii, realitatea 
este că' de acestea sînt strips legate 
marile mutații petrecute în înfăți
șarea municipiului Bistrița, incepind 
cu puternica sa devenire industrială 
și dotarea cu noi și moderne an
sambluri de locuințe, pină Ia mo
dernizări edilitare, ca amenajarea 
pasajului de subtraversare către 
zona industrială sau a cursului riu- 
lui ce străbate orașul, optimizarea 
transportului in comun, înfrumuse
țarea și întreținerea urbei, echipa
rea cu unități comerciale și presta
toare de servicii, amenajarea tere
nurilor de joacă pentru copii. Incit 
s-ar putea spune că, practic, foarte 
multe din aspectele ce țin de atri
butele bunei autogospodăriri au 
avut șl au punctul de pornjre in 
propuneri ale cetățenilor, ilrmate 
apoi de concretizarea prin partici
parea cetățenească de masă la în
făptuirea lor.

Bilanțul anului tjecut consemnează 
84 scrisori adresate comitetului mu
nicipal de partid și consiliului popu
lar, cu 37 mai puține decit în 1984 ; 
1 923 primiri in audiențe, cu 88 mai 
multe față de perioada precedentă, 
precum și ,5 040 cereri. Au fost fă
cute numeroase propuneri de inte
res obștesc, din care unele au de
venit obiective cuprinse în actua
lul plan cincinal în profil teritorial.

— Ne străduim, printr-o muncă 
perseverentă, să asigurăm circuite 
scurte și cit mai eficiente, în mod 
separat, pentru scrisori, propuneri și 
cereri — a subliniat secretarul bi
roului executiv al consiliului popu
lar municipal, Vasile' Vasinca. Zilele 
și. orele de audiență de la sediu sint 
respectate cu rigurozitate. Din două 
In două săptămini, factorii de deci
zie sint prezenți in localității? aron
date municipiului, localități de care 
răspund de altfel in fata organelor 
de conducere colectivă, iar dialogul

cu cetățenii
— nu numai la sediu, ci și ir/

■ ■

(Urmare din pag. I)
Constanta 
ședințe — 
ciale — 
executiv' 
popular județean :

— Ce ne puteți spune in 
legătură cu baza materia
lă. cu cadrele care acordă 
populației asistentă medi
cală și. în special, cu ac
țiunile care concură la 
promovarea stării de sănă
tate a mamei, copilului și 
tineretului ?

— în județ dispunem, 
azi, de 5 spitale cu un nu
măr ' de 3 340 paturi, din 
care aproape o treime 
(1 260 paturi) sint destinate 
asistentei mamei și copilu
lui ; 10 dispensare-policli- 
nici — 
copii ; 
mediul 
26 de 
leagăn 
locuri și 12 
paturi...

— Făcind 
tie ?

— Dacă ne comparăm 
cu anul 1970 remarcăm o 
creștere a numărului total 
de paturi de la 2 027 la 
3 340 — din care, de la 687 
la 1 260 pentru asistenta 
mamei

Turcu. vicepre- 
cu probleme so- 
al comitetului 
al consiliului

din care, unul de 
41 dispensare in 

rural, 16 urbane și 
întreprindere ; un 
de copii cu 430 

creșe cu 1 050

o compara-

și copilului. De

al comitetului municipal de 
și primar al municipiului 

— zilnic, unul dintre fac- 
răspundere acordă audiențe 
dispoziția cetățenilor. Aceas-

viu — nu numai la sediu, ci și Ir/ 
cartierele orașului, dar mai cu seamă 
în intreprinderile industriale — este 
cotidian. în condițiile unui aseme
nea dialog permanent, firește că 
este lesne să ne încadrăm în ter
men cu răspunsurile pe care sintem 
obligați să le dăm oamenilor muncii.

Activitatea de rezolvare a scriso
rilor, propunerilor, reclamatiilor și 
cererilor este analizată lunar, in ca
drul biroului și comitetului munici
pal de partid, în comitetul executiv 
al consiliului popular. De altfel, 
aceste probleme au fost analizate 

’trimestrial — in plenare — și res
pectiv, semestrial. în sesiuni.

Pornind de la această stare de 
fapt — sublinia tovarășul Vaier 
Cimpean, secretar al comitetului 
municipal de partid și vicepreședinte 
al comitetului executiv al consiliu
lui popular — preocuparea noastră 
actuală e aceea de a extinde si ge
neraliza experințele bune acumulate 
la toate organizațiile de partid, con
siliile oamenilor muncii, la toate 
cadrele de conducere din întreprin
deri și instituții. Aceasta intrucit 
mai sipt situații cînd oamenii sint 
ptfrtați pe dftimuri în așteptarea 
vreunor răspunsuri, ‘ ' 
așa-zise „rezolvări'' ___ ______
cune în cunoașterea legislației, cînd 
nu se : __ „1
răbdarea necesare din partea celor 
ce au obligația să asculte dolean
țele cetățenilor, ca și cazuri de ne- 
respectare a programelar de audien
țe. Dar, sigur, asemenea neajunsuri 
și abateri trebuie să fie cit mai 
grabnic eliminate.

Se cuvine, de asemenea, relatat că 
comitetului municipal de 
consiliului popular muni- 
țin săptăminal, prin in- 
„Asociației juriștilor", în
cetățenii avînd ca scop

*

y

>
•¥

cînd se dau 
" care vădesc la- .

manifestă solicitudinea și

la nivelul 
partid, al 
cipal se 
termediul 
tîlniri cu 
cunoașterea legislației, explicarea și 
popularizarea prevederilor unor legi 
de larg interes. De asemenea, au 
fost elaborate și difuzate serii de 
imprimate cuprinzind extrase din 
prevederile legale in diferite proble
me, ca, de pildă, drepturile și obli
gațiile celor care au in folosință 
apartamente proprietate de stat. Cu 
toate acestea, trebuie arătat că in
tr-un număr apreciabil de întreprin
deri și instituții există încă o insu
ficientă preocupare pentru buna cu
noaștere a actelor normative de larg 
interes, ceea ce, intre alte efecte 
negative, sporește nejustificat 
pul audiențelor.

Judecată în ansamblul său 
analizată în diferite sectoare 
unități, activitatea de rezolvare a 
propunerilor, sesizărilor, reclamați- 
ilor și cererilor oamenilor muncii 
are — pe fondul unor realizări me
ritorii — însemnate resurse de îm
bunătățire, potrivit noilor exigențe 
formulate în hotărirea plenarei Co
mitetului Central al partidului, ast
fel incit dialogul permanent intre 
cetățeni și reprezentanții organelor 
municipale de partid și de stat, ai 

..instituțiilor publice
tot mai 
florirea 
nostru.

tini'

ori 
sau

să contribuie 
puternic la progresul și in- 
contiuuă a municipiului

Gheorghe CRISAN 
corespondentul „Scînteii

asemenea, a crescut numă
rul policlinicilor de la 2 la 
10. iar al dispensarelor de 
întreprinderi de la 10 la 
26. Din 1970 pină In pre
zent. atit numărul medici
lor. cit și cel al cadrelor 
medii aproape s-a dublat.

Cele mai mari realizări 
corespund, și sub acest as-

tate de referință a asis
tentei matemo-infantile. a 
cărei activitate a influen
țat vizibil evoluția indica-, 
torilor demografici, atit in 
ceea ce privește natalita
tea. cit, mai ales, în scă
derea mortalității infanti
le. Pe de altă parte, se 
cuvine amintit că la dis-

acestor indicatori. Ne pre
ocupăm. in permanentă, de 
asigurarea cu cadre medi- 
co-sanitare a dispensarelor 
medicale teritoriale. de 
creșterea calității asistentei 

. mamei si copilului. Medi
cii specialiști obstetricieni 
din spitale și policlinici se 
deplasează periodic în dis-

CU GLASURI CRISTALINE
*

pect, anilor ce au urmat 
Congresului al IX-lea al 
P.C.R. Baza materială a 
ocrotirii sănătății mamei si 
copilului a crescut constant 
și in județul Brăila, expre
sie a grijii statornice a 
partidului și statului nos
tru față de ocrotirea sănă
tății, in general, și fată de 
sănătatea, creșterea și edu
carea tinerelor generații, 
în special. Numai in ulti
mii cinci ani. de exemplu, 
s-a dat în folosință spita
lul județean cu 700 de pa
turi — in cadrul căruia 300 
sint destinate asistentei 
medicale a copilului — 
precum și spitalul de ob
stetrică și ginecologie, uni

pozitia micilor locuitori 
din județul Brăila se află 
185 grădinițe cu orar nor
mal si prelungit, cuprin- 
zinți aproape 14 000 de 
preșcolari.

Aflăm. în continuare, că 
evoluția indicatorilor de
mografici a stat si stă in 
permanenta atenție a co
mitetului județean de 
partid, a comitetului exe
cutiv al consiliului popu
lar județean :

— Analizele periodice la 
diferite niveluri, măsurile 
adoptate, ca și acțiunile' 
organizate cu sprijinul co
misiei județene de demo
grafie au fost și sînt de
terminante în ameliorarea

penkarele unităților șocial- 
economice. oferind consul
tații de înaltă calificare.

împreună 
educativi se 
largi acțiuni de educație 

. sanitară in cartiere, in în
treprinderile cu personal 
muncitor preponderent fe- 

. minin, in cămine culturale 
și căminele de tineret. Bu
năoară. la clubul tineretu
lui, medici, juriști, psiho- 

■ logi. alte cadre se intilnesc, 
săptămînal. cu tinerii că
sătoriți, acțiunile organi
zate contribuind la pregă
tirea lor pentru viață, pen
tru formarea unei familii 
sănătoase cu multi copii. 
Numeroase acțiuni educa-

cu factorii 
organizează

tlve se derulează pe teme 
ca „Familia și răspunderea 
față de societate, pentru 
creșterea și dezvoltarea 
națiunii noastre socialiste", 
„Copilul — factor impor
tant de consolidare a fami
liei". „Bucuria de a , fi 
mamă și implicațiile aces
teia în viața fiecărei fe
mei". „Familia, copilul și 
societatea". Expunerile sint 
urmate de discuții, vizio
nări de filme sau dezbateri 
de cazuri. Un ciclu com
plex de educație își des
fășoară activitatea sub ge
nericul „Viața cere viață", 
iar „Școala mamei" se bu
cură de larg interes în 
treprinderi. 
binețe de 
spitale.

Facem și
. cern totul pentru vigoarea 
și sănătatea• prezentului și 
viitorului patriei, pentru 
suprema fericire ce ne este 
dată prin copii, pe care să 
ni-i creștem — așa cum ne 
îndeamnă înțelepciunea 
strămoșească și' părinteas
ca grijă a secretarului ge
neral al partidului nostru 
— la flacăra iubirii de oa- 
mehi pentru oameni, copiii 
fiindu-ne mlădițele perma
nentei — încheie interlo
cutoarea noastră.

dispensare, 
specialitate

trebuie să

A

in
ca

și
fa

I
i 
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învățăminte valoroase din experiența fruntasilnr in întrecere PENTRU STRINCEREA GRABNICA $1 DEPOZITAREA FARA PIERRERI A RECOLTEI RE GRIU:

La întreprinderea forestieră de exploatare și transport Rimnicu Vîlcea LA SECERIȘ, VITEZE DE LUCRU SPORITE!
0 EXPLICAȚIE A BUNELOR REZULTATE
Gradul de valorificare

a masei lemnoase 100%

CONSTANȚA

0 zi de muncă intr-un consiliu
agroindustrial din sudul Dobrogei

atenția care se acordă lnsămînțării 
culturilor duble.

La cooperativele agricole din ..2 
Mai“, Cotu Văii și Ia I.A.S. Albești, 
din raza consiliului, întîlnim același 
mod exemplar de organizare, aceeași

grijă responsabilă pentru soarta re
coltei de grîu din acest an și .aceleași 
rezultate bune la seceriș.

Georqe MIHAESCU 
corespondentul „Scinteii”

IALOMIȚA

Aproape jumătate din suprafața județului Vilcea este ocupată de 
păduri, „aurul verde* întregind seria altor bogății cu care natura a în
zestrat aceste locuri. Cea mai bună dovadă a răspunderii cu care fores
tierii vilceni acționează penf.ru valorificarea superioară a masei lemnoase 
o reprezintă înaltele distincții acordate întreprinderii forestiere de ex
ploatare si transport Rimnicu Vilcea in ultimti patru ani pentru rezul
tatele deosebite în întrecerea socialistă pe țară, care au culminat cu de
cernarea recentă a onorantului titlu ’ “de Erou al Muncii Socialiste.

— Este un titlu pe care colecti
vul nostru l-a cîștigat prin mun
că și trebuie să-1 confirme în con
tinuare printr-o angajare și mal 
energică în activitatea de fiecare 
zi consacrată îndeplinirii în condi
ții exemplare și la ridicați para
metri de eficientă a obiectivelor 
mobilizatoare ce ne revin în acest 
an și în întregul cincinal — ne-a 
spus ing. Florin Iile, 
întreprinderii.

Care au fost facto
rii ce au determinat 
menținerea an de an 
a forestierilor din ju
dețul Vîlcea pe locul 
de frunte în Între
cerea socialistă, care 
i-a antrenat, deopo
trivă, pe toți forestie
rii țării, prin ce anu
me se definește ex
periența lor ? In ge
neral, 
specifice pentru valo
rificarea materialului 
lemnos se aplică în 
condiții similare 
tutindeni, în 
unitățile . de 
profil. Dar nu 
totul aidoma, deoare
ce aici, în parchete, 
la gurile de exploata
re din pădurile mon
tane și colinare ale 
județului Vîlcea, au 
fost concepute și apli
cate o seamă de per
fecționări ale tehnolo
giilor de producție, 
precum șl o serie de soluții noi 
care au creat condiții deosebit de 
favorabile pentru îndeplinirea, lună 
de lună și an de an. a sarcinilor 
de plan la fiecare indicator si sor
timent în parte.

Să ne referim, bunăoară, la sis
temul de scoatere și sortare a ma
sei lemnoase în parchete, precum 
și în celelalte Șapte centre de pre
industrializare ale Întreprinderii. 
Practic, după aceste operații, exe
cutate cu o organizare si discipli
nă tehnologică desăvîrșite, supra
fețele exploatate rămîn perfect cu
rate și deci apte pentru regenera
re naturală — metodă extinsă mult 
în acest județ — ori pentru replan- 
tare. In acest scop, o dată cu mate
rialul . lemnos din exploatări, se 

. preiau toate resturile lemnoase, 
inclusiv cetina, care reprezintă o 
valoroasă materie primă pentru 
făina de cetină șl uleiul eteric. 
Pentru a se obține aceste produse 
de mare valoare economică în sec
torul de prelucrare al U.F.E.T. 
Brezoi au fost realizate și puse în 
funcțiune, cu forte proprii, două 
instalații cu care se valorifică toa
te deșeurile de rășinoase.

— Atît prin sortarea atentă, cit 
și prin punerea în valoare a tutu
ror resurselor pădurii — ne spu
nea inginerul Mircea Pelecudi, di
rectorul unității forestiere din 
Brezoi — am reușit să atingem 
un indice de utilizare a volumului 
brut de masă lemnoasă preluat de

tehnologiile

pre- 
toate 
acest 
întru

directorul

la silvicultori de 92 la sută, față de 
87 la 6ută cît se realiza la începu
tul cincinalului trecut. De aseme
nea. pe baza aceluiași sistem de 
lucru, în parchete, preoum și la 
centralele de preindustrializare am 
avut posibilitatea să ridicăm indi
cele de industrializare a materia
lului lemnos exploatat la 86 la 
sută față de 77 la sută în 1980.

Cît de importante sint progresele 
In valorificarea eficientă a masei

DINAMICA PRINCIPALILOR INDICATORI 
ECONOMICI 
în procente -

A

o ImuinilOT «i tnstaiatiila*

Valoare* mwt ewtrt aA 4e Ierna 
prin industrializare131,9^

treprinderea forestieră de exploa
tare și transport Rimnicu Vilcea 
deține întiietatea pe tară în ce pri
vește folosirea intensivă a funicu- 
larelor la scoaterea materialului 
lemnos pînă la punctele de încăr
care, indiferent de configurația și 
dificultatea 
Astfel, gradul 
tora. precum 
și mecanisme 
anul trecut la. . ____________
78,2 la sută cît era prevăzut prin 
plan. Același salt calitativ conclu
dent s-a înregistrat și în . privința 
folosirii mijloacelor de transport : 
prin introducerea autovehiculelor 
de 16 și, respectiv, 25 tone, capa
citatea de încărcare si transport
a sporit de la 8 tone pe autoca
mion (media anului 1981) la 12

tone în 1985, în vreme 
ce consumul de com
bustibil a fost dimi
nuat cu aproape 25 la 
sută. Totodată, s-a a- 
cordat cea mai mare 
atenție menținerii in 
perfectă stare de func
ționare a drumurilor 
de acces, creșterii gra
dului de exploatare a 
funicularelor și a uti
lizării acestora pînă la 
punctele de sortare, în 
paralel cu sporirea 
numărului de atelaje, 
acestea înlocuind prac
tic mijloacele mecani
ce necesare 
tectuarea 
de adunat 
lemnos din 
borîturilor.

După cum 
așteptat, 
vantai i

terenului exploatat 
de utilizare a aces- 
și a altor instalații 

specifice a ajuns 
. 91,3 la sută, față de

pentru e- 
operațiilor 

material 
zona do-

era și 
, întregul 
de măsuri 

acțiuni la care ne-am referit 
avut un rol hotărîtor și asupra ridi
cării susținute a productivității 
muncii, indicator care a înregistrat 
pe parcursul cincinalului trecut o 
creștere de 41,2 la sută.

Din discuțiile purtate cu munci
torii ei specialiștii din această în
treprindere Erou al Muncii 
liste, am reținut hotărirea 
a acționa cu fermitate și 
muncitoresc, revoluționar 
a ridica și mai mult ștacheta reali
zărilor. în lumina exigentelor spo
rite, subliniate de secretarul gene
ral al partidului, pentru această

de
e-
?i 

aulemnoeee exploatate 7 Iată citeva 
date In acest sens. Volumul de 
masă lemnoasă exploatată în 1985 
a fost cu peste 51 000 metri cubi 
mai mie decît în anul 1981. In 
schimb, valoarea producțiel-mar- 
fă obținută anul trecut a fost 
cu 112 milioane lei mai mare. Cum 
se explică acest indice superior de 
valorificare 7 Au contribuit la a- 
ceasta aplicarea perseverentă, stă
ruitoare a metodelor de scoatere și 
sortare cu maximă grijă a întregu
lui' material lemnos, provenit din 
exploatare, precum' și moderniză
rile. adaptările tehnice si tehnolo
gice aduse în sectoarele de Indus
trializare Brezoi si Băbeni. Aici, 
In afara obișnuitelor cherestele, se . — — r~~ , .fabrică numeroase alte sortimente etapă, .ftrăduindu-se sa se mențl- 
de prelucrare avansată a materia
lului lemnos — peste 70 la număr, 
ajungîndu-sa pînă la executarea 
unor semifabricate de mobilier și 
PAL. Totodată, au măi fost în
ființate încă patru puncte profila
te pe producerea de semifabricate, 
folosindu-se ca materii prime lem
nul .subțire, lobdele și alte resurse 
inferioare de masă lemnoasă.

Circumscrierea activității fores
tiere în perimetrul unei eficiente 
ridicate este, după cum se știe, le
gată nemijlocit de creșterea indici
lor de utilizare a mașinilor și me
canismelor, precum și a mijloace
lor de transport. După cum ne 
spunea directorul Fiprin Ilie. In-

Sooia- 
lor de 

spirit 
pentru

nă Pe un loc fruntaș în Întrecere. 
In aceste zile, reevaluîndu-și re
zervele ce pot fi puse în valoare, 
colectivul Întreprinderii se anga
jează să realizeze suplimentar pînă 
la sfîrsitul anului cel puțin 
metri cubl bușteni, 15 000 
cubi lemn pentru celuloză, 
metri cubi cherestea, 5 000 
cubi lobde Industriale. 2 500 
cubi semifabricate, cantităti 
proape două ori mai mari 
cele prevăzute în angaiamentele 
asumate la începutul anului.

20 000 
metri
10 000 
metri 
metri 
de a- 
decit

Ion STANC1U
corespondentul „Scinteii

- -ț

j „Dosarul" resurselor j 
j energetice refolosibile imj

Și în județul Constanța lanurile de 
griu au ajuns la maturitate, dar 
vremea neprielnică secerișului, din 
cauza averselor răzlețe de ploaie care 

• nu reușesc decît să răcorească 
cîmpul, să înmoaie spicele și să stri
ce treburile mecanizatorilor, te fac 
să .crezi că natura, a încurcat zilele 
calendarului. In aceste condiții, spe
cialiștii unităților agricole, șefii de 
fermă și cadrele de conducere care 
răspund de soarta recoltei contro
lează zilnic de citeva ori starea de 
umiditate a culturilor. O imagine 
cotidiană a acestei preocupări o sur
prindem pe peliculă în raza Consi
liului agroindustrial Albești din su
dul județului unde, la marginea unui 
lan de grîu al cooperativei agricole 
din Mangalia, îi întîlnim, luînd probe 
de spice, pe Inginerul-șef al unității, 
Iosif Secăreanu, pe directorul S.M.A. 
Albești, Asan 
Grasu, secretarul 
nesc de partid. Cu 
punderea pe care 
târăsc Începerea 
care a fost parcelată cu o zi înainte.

„Știți, ne spune tovarășul Secărea
nu, de cîteva zile așteptăm de dimi
neața de noapte, pînă în noapte, în 
capul lanului pentru a prinde chiar 
și o oră-două bune de lucru. Ieri am 
putut Intra în brazdă abia la ora 
14,30 și mecanizatorii nu s-au oprit 
pînă la ora 21, cînd au început să se 
înmoaie paiele și a scăzut vizibili
tatea, recuperînd astfel cel puțin 
două ore bune de lucru. Ca urmare, 
deși s-a lucrat efectiv In brazdă 
numai o jumătate de zi, cele 9 com
bine au recoltat 48 de hectare față 
de 54 hectare, cît era prevăzut, dacă 
secerișul ar fi început de la primele 
ore ale dimineții. La acest ritm bun 
de lucru contribuie tn primul rlnd 
organizarea temeinică a tuturor ope
rațiunilor. Astfel, descărcarea bun- 
cărelor se face din mers, flecare 
combină fiind dotată cu un cuplu 
de două remorci. Se economisesc ast
fel 10 minute la flecare descărcare 
— timp care, înmulțit cu 15 buncăre 
Ia fiecare combină tn medie pe zi. 
Înseamnă două ore și jumătate de 
lucru efectiv. Sînt însă combineri 
care. In condiții normale de lucru, 
la orz, au realizat și cîte 25 de bun
căre pe zi, cum ar fi Iile Dogaru și 
Dumitru Ignat, care abia așteaptă să

Eroi, și pe Nicolae 
comitetului orășe- 
competența și răs- 
o au fiecare, hoJ 
recoltării pe sola

arate tot ce pot și știu face și la 
recoltarea griului. Adică, să lucreze 
într-o zi normală aproape cit in1 
două. Ceea ce nu-i deloc ușor în con
dițiile acestui an, cînd griul are masă 
vegetativă și rod în spice de două 
ori mai mari decît anul trecut.

La buna desfășurare a lucrărilor 
de seceriș contribuie, de asemenea, 
condițiile create mecanizatorilor în 
cadrul taberei de cîmp, unde au la 
dispoziție, în afara vagonului dormi
tor, atelier mobil dotat cu tot ce este 
necesar. O dată cu imaginea de lu
cru pe care o surprindem la atelierul 
mobil al taberei, înregistrăm și unele 
necazuri ale mecanizatorilor : deși 
combinele 
bate ca la 
fecțiuni la 
din cauza 
fabricate de Combinatul de cauciuc 
de la Jilava, care trebuie mereu 
schimbate.

Foarte solicitat este atelierul mobil 
și pentru repararea cuțitelor de com
bină din cauză că nu există decît 
unul singur ca piesă de schimb pen
tru toate cele nouă combine. Cu toa
te acestea, mecanizatorii lui Ion 
Cruțu reușesc să facă față impera
tivelor aceste! campanii, cooperativa 
agricolă din Mangalia fiind fruntașă 
pe consiliu la recoltarea celor 300 
hectare de griu, pe care și-a propus 
să le secere și să le transporte direct 
la bază în patru zile bune de lucru, 
dar și la producție. După încheierea 
lucrării formația de aici urmează să 
dea o mină de ajutor la vecini. Adică 
la cooperativa agricolă din Limanu. 
„Vom primi cu bucurie ajutorul ve
cinilor, ne spune inginerul-șef al 
acestei unități. Marin Vel ea, deși 
ne-am organizat să ne descurcăm 
bine cu cele 19 combine pe care le 
avem in dotare. Mal precis, am al
cătuit cinci module de cîte patru și 
cinci combine, tn funcție de afinită
țile mecanizatorilor care s-au 
mat la Întrecere Intre el. După 
mele zile de lucru, in frunte se 
modulul numărul 2 compus din 
vel Gheorghe, Nicolae Dideață, 
Drăgan și Nicolae Avădană. Cu șanse 
insă de a fi ajuna din urmă de mo
dulul nr. 1. în afară de calitatea ire
proșabilă a lucrărilor, mai notăm 
grija cu care este strinsă, din mersul 
combinelor, pleava pentru

au fost reparate și pro- 
carte, se produc dese de- 
variatorul de tracțiune 
curelelor de /"transmisie

che- 
pri- 
află
Pa
ion

furaje si

Ce n-a făcut natura, au făcut
I *

din plin oamenii

Două imagini din Consiliul agroindustrial Albești, județul 
de griu (fotografia din stingă); mecanizatorii de aici

Trecem pe lingă 
hectare ale I.A.S. ______ __
mița — de pe care, nu de mult, s-a 
recoltat orzul. Pe solele respective, 
acum, a răsărit porumbul.

Producția medie realizată pe cele
1 050 hectare cultivate cu orz a fost 
8 087 kg la hectar. La ferma numă
rul 1 condusă de tehnicianul Dumi
tru Bălan, ce va împlini în curînd 
30 de ani de cînd lucrează în „bal
tă", pe cele 300 de hectare s-a rea
lizat o producție medie de 9 100 kg 
orz la hectar, iar la ferma nr. 2 coor
donată de inginerul Augustin Grozea 
s-au obținut 8 900 kg la hectar. La 
temelia acestor rezultate se află o 
muncă desfășurată cu profesionalita- 
te și dăruire, cu tenacitate. Anul 
agricol pentru cerealele păioase n-a 
fost favorabil, în primăvară, 60 de 
zile, în această zonă nefiind preci
pitații. Dar ce n-a făcut natura au 
făcut oamenii, care au irigat de 3 și 
chiar de 4 ori fiecare solă.

Acum se seceră griul de pe cele
2 700 de hectare. Pină acum s-au
recoltat aproape 1 300 hectare și pro
ducția este de peste 5 600 kg la hec
tar și în cele mai frumoase lanuri 
combinele încă n-au intrat. După 
calculele făcute, o producție medie 
de 6 000 kg la hectar este mai mult 
decît realizabilă. 6 000 kg la hectar 
de pe o suprafață de 2 700 hectare 
— iată un record ce face cinste și 
răsplătește truda celor- care au arat, 
semănat și ’ ' '

La I.A.S. 
care adună 
recordmanii . __ __ ___  ..
riști după numele combinei C-12 și 
ei au știut să adauge acestui nume 
gloria mimcli lor. Dintre ei, Matei 
Gheorghe, Petre Mîț, Gheorghe Vă- 
leanu și Alexandru Naghiu realizea
ză zilnic cita 25—28 buncăre, ceea ce 
reprezintă aproape 60 de tone de 
grîu. Combinele 
plină campanie, 
mergătoare care 
zori și pînă cade 
narea zilei de lucru, ei își contro
lează combinele angrenaj cu angre
naj, șurub cu șurub, urmărind etan-

tarlalele de 1 050 
Stelnica — Ialo- . locuri pe undeșeitatea celor 40 de 

boabele se pot risipi.
E producție record 

nica, producție de grîu, de pîine, care 
este strinsă repede și bine. In spri
jinul celor de aici au venit și 20 de 
combineri din Moldova, de Ia S.M.A. 
Huși, județul Vaslui. Muncesc com- 
binerii veniți de la secțiile Iepu- 
reni, Ghermănești, Lunca Banului 
și Huși, de și-au atras prețuirea și 
dragostea tuturor localnicilor. Sint 
pricepuți și harnici, iar Stefan Anto- 
noiu, Costică Ungureanu, Vasile 
Virlea, Vasile Matei, Cornel Pădu- 
raru și Măricel Dîgu sint și printre 
cei care treieră zilnic aproape 60 de 
tone. Cînd au venit și au văzut la
nurile de grîu au exclamat în dul
cele grai al meleagurilor natale : 
„Așa potop de reooltă n-am pome
nit !“. „Șe i-ați pus bre la rădășină 
că» parcă e știulete de păpșoi, nu 
spic de grîu !“.

Se seceră griul la I.A.S. Stelnica 
și producțiile obținute atestă că 
„profesorul", inginerul Marin Stefan, 
directorul unității, toți specialiștii și 
mecanizatorii cu care muncește de 
ani și ani, și-au respectat cuvintul 
dat in toamna trecută : rodul cimpu- 
lui este frumos, este bogat.

la I.A.S. Stel-

Mihal V1ȘOIU
corespondentul „Scinteii

irigat, iar acum adună. 
Stelnica combined!, cei 
aurul cîmpului. au și ei 
lor. Aici li se spun glo-

lor sint acum în 
adevărate uzine 
funcționează din 

rouă. După termi-

Constanța : specialiștii verifică permanent starea lanurilor 
. întimpină greutăți în desfășurarea normală a muncii din

cauza calității necorespunzătoare a curelelor de transmisie (fotografia din dreapta)

Mai multă preocupare pentru
finalizarea programelor stabilite!

îndeplinirea în cele mai bune condiții a importan
telor sarcini din toate sectoarele economiei naționa
le depinde în mod nemijlocit de livrarea ritmică a 
energiei electrice și combustibililor necesare, precum 
și de economisirea severă a tuturor resurselor 
energetice. Reducerea consumurilor specifice, încadra
rea în cotele de energie alocate, recuperarea resur
selor energetice refolosibile sînt obiective de maximă în
semnătate, fapt ce impune ca în fiecare județ, in fie-

ÎN ÎNTREPRINDERI DIN

care localitate sâ se elaboreze o adevărată strate
gie a economisirii severe și a gospodăririi judicioa
se a energiei electrice și combustibililor. Urmărind 
să relevăm sistematic inițiativele și preocupările din 
domeniul recuperării, așa cum anunțam intr-un articol 
anterior („Scinteia", nr. 13 646), redeschidem „Dosa
rul” resurselor energetice refolosibile, revenind după 
patru ani in două unități economice din municipiul 
Tulcea.

MUNICIPIUL TULCEA

GALAȚI

Ritmul
recoltării

in creștere

O importantă bogăție utilizată 
doar parțial

Industria Tulcei se înscrie, prin spe
cificul său. printre marii consumatori 
de energie electrică și combustibil. 
Este suficient să amintim că cele 15 
cuptoare electrice pentru producerea 
feroaliajelor utilizează zilnic sute de 
megawați-oră. iar cuptoarele de cal- 
cinare a aluminei și pentru produce
rea cărămizilor refractare consumă 
zilnic sute de tone de păcură. In 
același timp, din procesele de pro
ducție ale combinatului metalurgic 
și întreprinderii de alumină, unde 
se află instalațiile respective, rezultă 
și considerabile resurse energetice 
refolosibile.

— Specialiști din județ și din in
stitutele de profil din țară au in
ventariat fiecare resursă energetică 
recuperabilă și au identificat posibi
litățile de valorificare a acestora — 
ne spunea tovarășul Ștefan Ilieș, 
secretar al comitetului județean de 
partid. O bună parte din aceste re
surse Se recuperează, asigurîndu-se 
însemnate economii de combustibil 
șl energie electrică. Este cazul căl
durii gazelor arse de la cuptoarele 
de feroaliaje, unde a fost pus în 
funcțiune primul cazan recuperator, 
al energiei din instalațiile de pro
ducere a aluminei care provine din 
condens și de valorificare a căldurii 
gazelor arse de la cuptoarele de 
calcinare. Pe baza experienței acu
mulate atît la combinatul metalur
gic, cît și la întreprinderea de alu
mină, unde au fost inventariate re
surse energetice refolosibile care ar 
Însuma o economie de combustibil 
de aproximativ 178 000 tone pe an, 
vom trece la valorificarea pe scară 
mai largă a acestor resurse. Pentru

aceasta, comitetul județean de partid 
întreprinde măsuri hotărîte tn ve
derea realizării in scurt timp a in
vestițiilor care vizează recuperarea 
resurselor respective.

Din datele statistice rezultă că re
sursele energetice recuperabile din 
unitățile economice tulcene pot înlo
cui un consum de combustibil de a- 
proape 200 000 tone pe an. O impor
tantă bogăție care nu este incă 
utilizată decit parțial. In anul 1982 
consemnam în cadrul investigațiilor 
întreprinse că pe ansamblul unită
ților economice tulcene se recupera 
15 la sută din resursele energetice 
refolosibile. iar In prezent ajpngin- 
du-se la un grad de valorificare de 
20 la sută. Altfel spus, o creștere 
anuală de ceva mai mult de un 
procent, un ritm total nesatisfăcă
tor. Care sint cauzele care deter
mină această situație necorespunză
toare 7 Iată ce relevă investigații
le lă cele două mari unități tulcene.

De ce instalațiile necesare 
nu sint puse in funcțiune ?
Cea maf importantă resursă ener

getică recuperabilă la combinatul 
metalurgic o reprezintă căldura ga
zelor arse de Ia cuptoarele de fero
aliaje. Numai cu cele aproximativ 
50 000 tone de combustibil care se 
estimează a se economisi prin pune
rea in funcțiune a Instalațiilor de 
recuperare de la secția nr. 2 de 
feroaliaje s-ar asigură necesitățile de 
abur și apă caldă ale combinatului 
și Întreaga cantitate de agent ter
mic pentru termoficarea unui mare 
număr de locuințe din Tulcea. Este o 
resursă deloc neglijabilă. Și totuși... 
Lucrările de construcție a instalațiilor

respective au inceput cu aproape 
patru ani în urmă, iar termenul ini
țial de punere in funcțiune a expirat 
de mai bine de doi ani. In prezent, 
doar două cazane recuperatoare din 
cele cinci proiectate, se află în 
funcțiune. Care este situația la ce
lelalte trei cazane 1

— La unul dintre acestea (cazanul 
nr. 1) structura de rezistență și zi
dăria refractară sint terminate, pre
cizează Grigore Damianov, inginer- 
șef la Combinatul metalurgic Tulcea. 
Insă nu se poate continua montajul 
datorită faptului că nu au fost li
vrate colectoarele produse de Com
binatul de utilaj greu Cluj-Napoca. 
Totodată, am solicitat urgentarea fi
nalizării tamburului de 1 960 mm și a 
clapetei-compensator cu diametru 
de 2 600 mm, ai căror furnizori 
6înt întreprinderea „Vulcan" Bucu
rești, și, respectiv, întreprinderea 
de utilaj tehnologic Buzău. Cît 
privește celelalte două cazane, men
ționez că furnitura este sosită in 
proporție de 90 la sută, însă din nou 
aceeași problemă a livrării complete 
a echipamentelor de către furnizorii 
menționați.

Și iată că aceste tergiversări duc 
la reprogramarea termenelor de pu
nere in funcțiune a acestor insta
lații de recuperare, în timp ce pe 
coșurile de fum ale combinatului se 
irosesc zilnic importante resurse e- 
nergetice. Există însă și alte surse 
energetice refolosibile în combinat 
care trebuie valorificate cît mal 
curînd. Prin folosirea căldurii fero
aliajelor și a zgurii degajate Ia 
turnare, anual s-ar putea economisi 
aproximativ 10 000 tone de combus
tibil. De asemenea, trebuie urgen
tată punerea în funcțiune a turbo- 
agregatului de 25 MW, care va

valorifica abur cu presiuni Intre 8 
și 16 atmosfere.

Este limpede că la Combinatul 
metalurgic Tulcea există importante 
resurse energetice refolosibile, însă 
din diferite motive, mai mult sau 
mal puțin obiective, ele In prezent 
se risipesc. Dacă privim „CONTUL" 
resurselor energetice refolosibile 
prezentat in tabelul de mai jos, de 
la nimic valorificat in 1982, la 16 000 
t.c.c. utilizate în acest an este un 
salt. Insă, mult prea redus dacă 
comparăm această valoare cu cea 
a resurselor rămase tn continuare 
nerecuperate.

Acțiuni hotărîte 
pentru a stopa risipa

Din Întocmirea bilanțurilor ener
getice efectuate pe fluxurile tehno
logice la întreprinderea de alumină, 
a rezultat că resursele energetice 
recuperabile sînt apreciate la peste

„CONTUL"

85 000 tone combustibil pe an.
Inginera Maria Evdochim, din ca- 

druL biroului mecano-energetic al în
treprinderii, ne prezintă „inventa
rul" acestor resurse :

— Numai la instalația de calcinare 
a aluminei, prin recuperarea căl
durii gazelor arse de la cele trei 
cuptoare și a căldurii fizice se poate 
asigura o economie de combustibil 
intr-un an de aproape 20 000 tone. 
De asemenea, ar putea fi recupe
rată și reintrodusă în cazanele de 
producere a aburului apa de conden
sat folosită în instalația de produ
cere a aluminei, ceea ce ar repre
zenta o economie de combustibil de 
peste 17 200 tone pe an. La aceste 
surse poate fi adăugată căldura apei 
de răcire, care, recuperată, ne-ar asi
gura economii de combustibil de 
aproximativ 13 000 tone pe an. Deci, 
in total, circa 50 000 tone combus
tibil. '

Aceste resurse sint folosite Insă 
doar. în proporție foarte mică. Apa 
de condensat se recuperează numai 
în proporție de 60 la sută, irosin- 
du-se în fiecare an aproape 10 000 
tone de combustibil. Este adevărat, 
prin punerea în funcțiune a insta
lațiilor de recuperare la care au 
Început lucrările de curînd se 
creează condiții de recuperare pentru 
Încă 25 Ia sută din această resursă, 
rămîne Insă apă de condensat ne
recuperată care ar asigura o econo
mie anuală de combustibil de peste 
6 000 tone.

In ceea ce privește recuperarea 
căldurii gazelor arse se acționează, 
de asemenea, foarte Încet. In urmă 
cu aproape doi ani a fost construită 
o âștfel de Instalație la cuptorul nr. 
2 de calcinare, ceea ce asigură o eco
nomie de combustibil de 1 500 tone 
pe an. Nu s-a trecut încă la con
struirea unor instalații asemănătoa
re și Ia celelalte două cuptoare. 
Motivul 7 „Așteptăm aprobarea in
vestiției de extindere a instalației 
de calcinare — ne spunea inginerul 
Dimitrie Alecu din compartimentul 
investiții al întreprinderii. S-au fă-

RESURSELOR ENERGETICE REFOLOSIBILE 
intocmit pe baza anchetelor „Scinteii"

- în tone combustibil convențional —

cut cercetări pentru construirea unul 
nou tip de calcinator care va fi 
dotat și cu instalații de recuperare a 
resurselor energetice refolosibile. 
După punerea în funcțiune a cupto
rului respectiv vom realiza instalații 
similare și la celelalte calcinatoare". 
Trebuie spus că datorită întîrzieri- 
lor înregistrate în realizarea aces
tor instalații aici, In fiecare an, se 
pierd peste 22 000 tone de combus
tibil. De asemenea, tergiversînd 
montarea celor 8 pompe de căldură 
prevăzute în planul de Investiții al 
unității, care ar asigura recupera
rea căldurii din apa de răcire, în
treprinderea irosește în fiecare an 
aproape 13 000 tone combustibil. Ac
țiunea de recuperare a resurselor 
energetice refolosibile se derulează 
într-un ritm nesatisfăcător, tn patru 
ani, așa cum rezultă din tabelul 
prezentat, se Înregistrează o infimă 
creștere a resurselor recuperate — 
1 500 t.c.c. Se întocmesc numeroa
se programe de măsuri cu termene 
precise, dar care nu sînt res
pectate. în acest timp consumu
rile energetice se mențin la ni
veluri ridicate, Iar zeci de tone de 
combustibil sînt risipite. Orice amî- 
nare este păgubitoare. Dar se pare 
că acest lucru nu este înțeles de 
către factorii responsabili de la în
treprinderea de alumină.

Este limpede că în cele două uni
tăți tulcene există mari rezerve de 
economisire a energiei. Dar tot atit 
de adevărat este faptul că ele sînt 
valorificate într-o insuficientă mă
sură. Tocmai de aceea se impune 
o schimbare radicală a opticii cu 
care sînt privite resursele energeti
ce refolosibile. In balanța energe
tică a țării au fost luate în calcul 
toate aceste resurse care contribuie 
la satisfacerea corespunzătoare cu 
energie electrică și combustibil. Me
rită și trebuie depuse toate efortu
rile, pentru ca fiecare gram de com
bustibil, fiecare kilowatt-oră de ener
gie electrică să fie utilizat cu ma
ximă chibzuință, în folosul nostru, 
al tuturor.

Incepmd cu acest număr, ziarul nostru va înfățișa sistematic evoluția „contului* resurselor energetice refolosibile 
intr-un (ir de întreprinderi in perioada 1982—1986, motiv de reflecție fi, mai ales, de acțiune hotărîtă pentru 

H valorificarea lor neîntirziată
Ion LAZAR, Neculal AMIHULESEI

Unitatea
Totalul resurselor 

energetice refolosibile 
depistate

Echivalente cu consumul 
de energie al unității 

pe timo de :
Totalul 

energetice
resurselor 
recuperate

. *» ■ 1982 1986 1982 1986 1982 1986
1. Combinatul 

metalurgic Tulcea
2. întreprinderea

de alumină Tulcea

75 000

86 000

109 300
.. 1

86 000

75 zile

130 zile

69 zile

96 zile 11 510

16 000

16 600

în județul Galați «-a stabili t'T.. 
recoltarea griului să se efectueze îfic. 
zece zile. Deși în ultima perioadă, 
după o secetă îndelungată, au căzut 
ploi pe întreg teritoriul județului, în 
unele zone. înregistrîndu-se peste 40 
litri pe metru pătrat, secerișul griu
lui a continuat totuși In ritm susți
nut pe terenurile zvîntate. Plnă in 
seara zilei de 8 iulie, griul a fost re
coltat de pe aproaipe 37 000 hectare, 
reprezentînd 41 la sută din suprafața 
totală. Un avans bun l-au realizat 
unitățile agricole din consiliile agro
industriale Foltești, Cuca, Suceveni 
și Ivești, I.A.S. Frumușița și I.A.S. 
Ivești. Cum se acționează pentru a 
se atinge viteza de lucru planifi
cată ?

— Pentru a putea recolta griul tn 
timpul prevăzut de pe cele 6 023 hec
tare — ne spunea Ștefan Toth, pre
ședintele consiliului agroindustrial 
Corod — ne străduim să atingem, cu 
cele 93 de combine, un ritm zilnic de 
604 hectare. Cu toate că umiditatea 
este ridicată, pînă acum am reușit 
să recoltăm griul, intre ferestrele 
de ploaie, de pe 1 475 hectare. Con
comitent cu aceasta, am semănat in 
culturi duble 1 000 hectare.

Pe ogoarele C.A.P. Matca, in punc
tul Codreanu, inginerul Nicolae 
Oprea, președintele cooperativei, mai 
face o testare a umidității, afirmind 
că. în scurt timp, va putea fi atinsă 
viteza de recoltare de 160 hectare pe 
zi, cu cele 25 combine de bare dtepâ-ț 
ne. Au destul temei cuvintele pre-■ 
ședintelui, pentru că acestea se ba
zează pe priceperea unor mecaniza
tori experimentați. Calinic Grecu, de 
exemplu, își cunoaște bine îndatori
rile înscrise pe ordinul de lucru, știe 
că miriștea trebuie să nu aibă decît 
cîțiva centimetri, știe să facă totul 
ca să nu existe pierderi de boabe, re
glează ori de cîte ori este nevoie 
combina, ceea ce nu-1 împiedică să 
recolteze griul de pe zece hectare 
pe zi.

La C.A.P. Corod, în zona „Nuci", 
inginera Maria Rațu, președinta coo
perativei, inginera Marioara Ghinea, 
Șefa fermei, supraveghează, contro
lează și dau efectiv o mină de aju
tor formațiilor de lucru. Nu există 
nici un decalaj între combine și pre
sele de balotat. Cu zece prese 6int 
balotate toate paiele rămase în urma 
celor 12 combine răspîndite pe teren, 
iar alte, zece mijloace de transport 
cară griul Ia bazele de recepție. „In 
urma ploilor — afirma Constantin 
Chicoș, președintele C.A.P. Blînzi — 
pe unele parcele buruienile cresc ra
pid. Trebuie să acționăm grabnic, 
astfel există riscul să se defecteze 
des combinele, ceea ce afectează rit
mul de lucru".

Pentru creșterea vitezei de lucru 
la seceriș, inițiativa și mobilitatea, 
rapiditatea cu care se iau și se a- 
plică deciziile se dovedesc deosebit 
de utile. La C.A.P. Drăgușeni, deși 
de dimineață 20 de combine erau 
pregătite să intre in acțiune pe o 
solă din sudul comunei, din cauza 
umidității mari, acestea au fost mu
tate rapid pe o altă solă, astfel incit 
la ora prinzului se lucra intr-un ritm 
destul de bun, chiar, dacă, așa cum 
ne confirma șeful secției de mecani
zare, Vasile Tetic, patru combine ne
cesitau remedieri. Aceeași mobiliza
re de forțe am constatat și pe ogoa
rele unității vecine, C.A.P. Crăiești, 
din cadrul consiliului agroindustrial 
Tirgu Bujor, unde cele 13 combine 
recoltau din plin. De asemenea, la 
C.A.P. Pechea, unde de dimineață nu 
se putea intra la recoltare din cauza 
umidității, la ora 17,30 producția era 
strinsă de pe 30 hectare.

Așadar, in județul Galați, o'dată 
cu ameliorarea vremii, ritmul de re
coltare a griului crește de la o zi la 
alta. Măsurile organizatorice Între
prinse, răspunderea tuturor celor 
care participă Ia această campanie a 
piinii, condițiile create, între care și 
servirea tnesei calde direct in cîmp, 
sint argumente care 
că recolta 
repede și 
recepție.

oferă garanția 
de griu va ajunge cit mai 
fără pierderi la bazele de

Ștefan D1M1TRIU 
corespondentul „Scinteii’

penf.ru
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I DE ANI DE IA ISTORICUL FORUM Al COMUNIȘTILOR ROMANI DIN IDUE1965

CONGRESUL MARILOR ÎNNOIRI, 
AL PROFUNDELOR TRANSFORMĂRI 

REVOLUȚIONARE
Prezenta dezbatere își propune sâ reliefeze citeva din contribuțiile 

teoretice și practice novatoare, proprii acestei perioade, unele din do
meniile care au fost regindite în lumina unei viziuni dialectice revolu
ționare. Participanți : prof. univ. dr. Dumitru Ciucur, Petre Răducanu, 
secretarul comitetului de partid din cadrul întreprinderii „23 August" 
București, Anghel Mircea Dan, președintele C.A.P. Grindu, Ialomița, „Erou 
al Muncii Socialiste", Maria Siminiciuc, directoarea întreprinderii de* con
fecții Dorohoi.

„Epoca Nicolae Ceaușescu4* - 
epocă de glorie și măreție în istoria 

milenară a poporului român
Redacția : Congresul al IX-lea a 

marcat un moment istoric, de ample 
deschideri revoluționare in orientarea 
politicii de dezvoltare a României. 
Strategia adoptată cu acest prilej 
avea in vedere stadiul modest de la 
care pornisem, necesitatea ridicării 
țării intr-un interval istoric scurt, la • 
un nivel nou de dezvoltare. Pentru 
început credem că se impune să in
sistăm asupra citorva din elementele 
definitorii ale acestei strategii.

Dumitru Ciucur : Apropiata ani
versare a 21 de ani de Ia Congre
sul al IX-lea, congres care deschide 
paginile de glorie și măreție ale 
EPOCII NICOLAE CEAUȘESCU, 
constituie un prilej deosebit pentru 
evidențierea justeței și caracterului 
profund științific și realist al politicii 
partidului nostru de formare și dez
voltare a complexului economic na
țional unitar.

Strategia formării și dezvoltării 
complexului economic național uni
tar se bazează pe concepția de mare 
cuprindere și înaltă eficacitate a con
ducătorului partidului și tării, pe 
capacitatea sa excepțională de cu
noaștere a legilor obiective, de apli
care creatoare a principiilor generale 
ale socialismului științific la condi
țiile concret istorice ale țării noas
tre, formulind soluții originale, de 
mare complexitate și profunzime, 
pătrunse de înaltă principialitate, lu
ciditate și cutezanță revoluționară. 
Această concepție novatoare, de lar
gă perspectivă istorică iși găsește ex
presia in făurirea si dezvoltarea 
complexului economic național uni
tar românesc, rațional structurat în 
profil tie ramură "l teritorial, care 
1 .Btttă armonios industria și agricul- 
ura, articulează organic subramurile 

industriei, producția de bunuri ma
teriale cu cea de servicii, pe baza 
celor mai noi și avansate cuceriri 
științifice, sporindu-se caracterul in
dustrial al tuturor ramurilor, pro-' 
tecția mediului natural și asigurîn- 
du-se o eficiență ridicată și un înalt 
venit național pe locuitor.

Este meritul hotărîtor al tovară
șului Nicolae Ceaușescu de a fi 
elaborat strategia potrivit căreia 
economia națională unitară și com
plexă este cadrul de bază al pro
gresului și propășirii poporului. 
Dezvoltarea puternică șl moderni
zarea industriei, creșterea eficienței 
economice, revoluționarea agricul
turii, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, promovarea 
consecventă a științei, dezvoltarea 
tehnologică, introducerea largă a 
progresului tehnic in producție, re
partizarea rațională a forțelor de 
producție in profil de ramură și te
ritorial reprezintă, in concepția și 
acțiunea secretarului general al 
partidului, organizarea spațiului e- 
conomic național intr-un complex 
economic unitar, armonios, echili
brat și eficient.

Relevante sint in acest sena re
zultatele dobindite în indeplinirea 
planului național unic de dezvolta
re economico-socială a țării pe anul 
1985 și pe întregul cincinal 1981— 
1985, România a -parcurs in acești 
apă o rîouâ și importantă etapă pe 
calea progresului și civilizației. Sem
nificativ este faptul că, in cel de-al 
VII-lea cincinal, dezvoltarea și mo
dernizarea producției materiale, creș
terea eficienței economice in toate 
domeniile de activitate au condus la 
realizarea unui venit național cu 24.1 
la sută mai mare decit in 1980.

Strategia formării și dezvoltării 
complexului economic național 
unitar implică rolul hotărîtor al 
forțelor de producție pe calea in
dustrializării socialiste și a revolu

ționarii agriculturii, a modernizării 
întregii producții. Făurirea și dez
voltarea complexului național uni
tar presupun rolul determinant al 
efortului propriu, național, ceea ce 
reflectă teza fundamentală potrivit 
căreia socialismul se construiește cu 
poporul și pentru popor. în acest 
sens, se optimizează continuu pro
porția dintre acumulare și consum. 
„Progresul economic și social al 
fiecărui popor, gradul de civilizație 
din fiecare țară — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — sint determi
nate în măsură hotărîtoare de rea
lizarea unui raport just intre fon
dul de acumulare și fondul de con
sum". Fundamentînd științific rata 
înaltă a acumulării și utilizarea ei 
eficientă, secretarul .general al . 
partidului a adus contribuții de 
mare valoare la evidențierea rolu
lui determinant al factorilor interni 
in dezvoltarea economico-socială a 
țării. în același timp, se urmărește 
corelarea optimă a factorilor in
terni cu cei externi.

Grație gîndirii și acțiunii condu
cătorului nostru strategia formării 
și dezvoltării complexului economic 
național unitar implică sporirea 
considerabilă a rolului științei și 
invățămintului, așa cum s-a subli
niat și la primul Congres al Știin
ței și învățămîntului, așa cum s-a 
subliniat din nou cu pregnanță la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R.. 
.Justețea acestei orientări este con
firmată de Întreaga dezvoltare 
complexă a țării, crescind perma
nent aportul științei, al cercetării 
științifice, dezvoltării tehnologice și 
introducerii progresului tehnic la 
creșterea economică de tip intensiv, 
potrivit programelor elaborate și în
făptuite sub conducerea nemijloci
tă a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. Ca urma
re, partidul nostru acordă o aten
ție deosebită dezvoltării creației ști
ințifice naționale, pe baza căreia se 
asigură dezvoltarea, perfecționarea, 
organizarea și modernizarea forțe
lor de producție.

Mari» Siminiciuc : As dori să 
Insist asupra uneia din componentele 
esențiale ale politicii de industria
lizare, anume repartizarea armoni
oasă pe toată întinderea țării, a 
forțelor de producție; mai precis 
să arăt citeva din roadele pe care 
le-a generat această politică în o- 
rașul Dorohoi. Care era puterea 
economică a acestui oraș- în anul 
„de virf" 1938 al orînduirii trecute? 
O moară de griu și 27 ateliere meș
teșugărești, cu mai puțin de 100 
muncitori, lă care se adăugau 49 
dughene și o farmacie — toate par
ticulare. Sub aspectul dotării urbane, 
amintesc o poreclă de tristă amin
tire, dar reală, anume „orașul cu 
sacaua". Prin urmare nu dispunea 
nici măcar de o rețea de apă po-' 
tabilă sau de canalizare. Pînă în 
anul 1965, dezvoltarea economico- 
socială a orașului a fost cu mult 
mai lentă comparativ cu alte zone 
ale țării. Dar tocmai- acest fapt 
pune o dată mai mult în valoare 
justețea politicii adoptate in anii 
„Epocii Nicolae Ceaușescu", cind, 
o dată cu toate celelalte localități ale 
patriei, Dorohoiul a înregistrat un 
salt de nevisat altădată pe calea 
dezvoltării și înfloririi sale. Și ast
fel, față de anul 1965. producția in
dustrială a orașului este astăzi mai 
mare chiar decit cea a întregului 
județ Botoșani de acum două dece
nii. Numai în cele 4 intreprinderi de 
rang republican, create între timp, 
lucrează aproape 10 000 de oameni ai 
muncii. In oraș s-au construit peste 
6 000 apartamente, dezvoltîndu-se 
susținut toate celelalte componente 
ale urbanizării. Dorohoiul a ajuns

astfel, așa cum prevedea secretarul 
general al partidului în prima vizită 
de lucru efectuată în localitate, un 
oraș modern, bine și armonios dez
voltat.

Redacția : Cum s-a amintit, res
pectarea unui raport judicios între 
industrie și agricultură a constituit 
o trăsătură definitorie a strategiei de 
dezvoltare din perioada inaugurată 
de Congresul al IX-lea. Ar fi bine 
să evidențiem citeva aspecte legate 
de dezvoltarea agriculturii în această 
perioadă.

Angliei Mircea Dan : Am avut 
marea cinste de a participa la jna- 
rile forumuri ale Partidului Comu
nist Român din ultimii 21 de ani. 
îmi amintesc de acele clipe istorice 
din vara lui ’65 cînd comuniștii, dind 
glas voinței întregii națiuni, au ales 
în fruntea Lor pe cel mai destoinic 
și iubit fiu al poporului, pe secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Hotărîrile Con
gresului al IX-lea al P.C.R. au dat

un curs limpede politicii intregii 
țări, politică care s-a materializat 
și se materializează in transformări 
ce nu puteau fi bănuite altădată.

Congresul al IX-lea al P.C.R. ne-a 
dat Si nouă, lucrătorilor din agricul
tura cooperatistă. încrederea că pu
tem mult mai mult și ne-a creat 
condiții să contribuim mai mult la 
progresul agriculturii și al întregii 
tari. Ni s-a acordat acel ajutor con
cret pe toate planurile, pentru a 
putea trece de Ia o agricultură tra
dițională Ia una intensivă. Forța, 
dar mai ales calitatea mașinilor 
agricole din dotare a crescut in rit
muri cu adevărat rapide, am primit 
cantități tot mai mari de îngrășămin
te chimice de la un an la altul, de 
substanțe pentru combaterea dăună
torilor, iar sistemele de irigații 
străbat acum aproape două treimi 
din cîmpia Bărăganului ialomițean. 
De 'aceea, și producțiile agricole au 
crescut in cooperativa noastră in 
ritm rapid.i

Actualul cincinal - o etapă de afirmare 
a factorilor intensivi de creștere

Dumitru Ciucur : Concepția Parti
dului Comunist Român, a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la dez
voltarea în continuare a complexu
lui economic național unitar in ac
tualul cincinal și în perspectivă im
plică analiza permanentă și eva
luarea realistă a înfăptuirilor, depis
tarea neajunsurilor, sesizarea con
tradicțiilor și lipsurilor, a cauzelor 
lor și elaborarea de măsuri concrete 
pentru impulsionarea dezvoltării de 
pe poziția intereselor fundamentale 
ale poporului nostru.

în acest fel, opțiunea dezvoltării și 
modernizării complexului național 
unitar se realizează și in actualul 
cincinal intr-un echilibru dinamic, 
intre toate ramurile, subramurile și 
sectoarele social-economice, rațional 
determinate sub aspectul cantitativ, 
calitativ și structural în conformi
tate cu nevoia socială, cu cerințele 
eficientei ridicate și ale competitivi
tății pe plan internațional. Se dez
voltă cu prioritate baza energetică și 
de materii prime — condiție hotări- 
toare pentru progresul intregii eco
nomii naționale ; industriile de virf, 
producătoare de mașini, utilaje, in
stalații complexe, precum si chimia 
înregistrează pe mai departe ritmuri 
susținute. Relevant este că în 1986, 
primul an al celui de al 8-lea cinci
nal, producția industrială netă crește 
cu peste 12 la sută, iar venitul națio
nal cu circa 10 la sută.

Strategia dezvoltării intensive ne
cesită măsuri ferme pentru înfăp
tuirea Programului de cercetare ști
ințifică, dezvoltare tehnologică și de 
introducere a progresului tehnic pe 
perioada 1986—1990, program adoptat 
de primul Congres al Științei și In- 
vățămintului. De asemenea, se va 
accentua creșterea eficienței, a pro
ductivității muncii, a nivelului teh
nic și calitativ al produselor, îmbu
nătățirea organizării și modernizării 
producției, perfecționarea pregătirii 
forței de muncă.

Prin aplicarea consecventă și per
fecționarea noului mecanism econo
mic, bazat pe autoconducerea mun
citorească, autogestiunea economică 
și autoaprovizionarea. teritorială, se 
va asigură o nouă calitate a muncii 
și a vieții întregului nostru popor.

Anghel Mircea Dan : O dezvol
tare puternică urmează să cunoască și agricultura, prin înfăptuirea noii 
revoluții agrare. Producția agricolă 
va crește substanțial ca urmare a unor 
ample îmbunătățiri funciare, a folo
sirii superioare a fondului funciar, 
ameliorării continue a soiurilor și 
raselor, organizării judicioase a te
renurilor în sole și parcele, a execu
tării unor lucrări de bună calitate.

înfăptuirea noii revoluții agrare 
necesită, așa cum subliniază tovară
șul Nicolae Ceaușescu, transformări 
profunde în toate compartimentele 
muncii noastre, de la îmbunătățirea 
dotării la perfecționarea organizării 
și conducerii activității. Dintre toate 
acestea, eu aș vrea să subliniez im
portanța calificării, stabilizării for
ței de muncă în agricultură, cultivă
rii pasiunii pentru profesia de agri
cultor, problemă care le condiționea
ză pe toate celelalte. Sint mari și

complexe cerințele noii revoluții 
agrare și ele cer oameni bine pregă
tiți profesional, dar mai intîi de toate 
oameni cu dragoste de agricultură. 
Formarea atașamentului față de a- 
ceastă îndeletnicire tradițională și 
totuși modernă este de mare impor
tanță pentru tot ceea ce ne propu
nem.

Petre Răducanu : Printre cerin
țele primordiale formulate de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in fața dezvoltării 
actuale, modernizarea se detașează 
cu deosebire. Multe sint obiectivele 
pe care ni le propunem prin această 
acțiune de mare amploare — creș
terea calității și fiabilității, sporirea 
competitivității, utilizarea superioară 
a bazei tehnice de care răspundem 
Dintre toate aș releva și eu pe cel 
privind valorificarea capacității de 
creație a colectivelor de oameni 
ai muncii. Dispunem in prezent 
de o bună dotare tehnică, de 
cadre cu experiență șl competență. 
A valorifica fondul de experiență și 
competență al oamenilor — perfec- 
tionind tehnologia, organizarea etc. 
— pentru a spori calitatea și eficien
ța producției, iată esența procesului 
de modernizare actuală.

Intre obiectivele fundamentale ale 
perfecționării activității productive, 
ale modernizării, stabilite in cadrul 
vizitelor de lucru efectuate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu in unitatea 
noastră, aș aminti doar citeva. In 
1990, comparativ cu 1930, producția- 
marfăi urmează să crească de peste 
3.2 ori, productivitatea muncii de 2.6 
ori. cheltuielile la 1 000 de lei 
producție-marfă să se reducă cu 100 
lei. consumurile de metal să se di
minueze cu 50 la sută.

Redacția : Este relevant faptul că 
preocuparea stăruitoare pentru mo
dernizarea producției a devenit o 
caracteristică esențială pentru acti
vitatea tuturor întreprinderilor ro
mânești. Acest interes constant se 
datorește faptului că in tot răs
timpul care s-a scurs de la Con
gresul al IX-lea. secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a acordat o 
atenție primordială dezvoltării și 
modernizării economiei. Aplicir.d în 
mod creator legile obiective ale 
dezvoltării economico-sociale la con
dițiile concrete ale economiei ro
manești. partidul nostru, sub inriu- * 
rirea gindirii novatoare a secreta
rului său general* a elaborat o 
politică economică realistă, profund 
științifică în centrul căreia au fost 
așezate dezvoltarea și moderni
zarea forțelor de producție, pe baza 
industrializării accelerate a tuturor 
zonelor și localităților țării. Cei 21 
de ani care au trecut de la Con
gresul al IX-lea au confirmat cu 
strălucire adevărul fundamentat, 
că fără o puternică bază economică 
nu ar fi fost posibile grandioasele, 
prefaceri politice, economice și so
ciale care au avut loc in această pe
rioadă in viața societății noastre.

Asupra acestor realități esențiale 
ne vom opri intr-o dezbatere vi
itoare.

Paul DOBRESCU

Fără îndoială că și cea de-a 
IV-a ediție a Concursului de 
cintece muncitorești, patriotice 
și revoluționare (manifestare 
organizată de Consiliul Central 

al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România in colaborare cu 
C.C.E.E.S.. Uniunea compozitorilor 
și muzicologilor și Radioteleviziu- 
nea română) a fost un prilej de 
lansare a unor piese dedicate mun
cii, păcii, partidului, aniversărilor 
politice. Pentru că. din cele peste 
100 de creații înscrise initial in 
competiție, pentru etapa finală s-au 
selecționat exigent doar 17 piese 
corale și 18 titluri de melodii de 
muzică ușoară., corul și orchestra 
ansamblului artistic „Rapsodia ro
mână" (un colectiv cu multă ex
periență și foarte 
atent la impune
rea opusurilor 
inspirate). in
struite de cunos
cutul dirijor 
Nicolae Ghiță 
(entuziast și pa
sionat muzician), 
alături de orches
tra de estradă 
a Radiotelevi- 
ziunii române, 
condusă de Cor
nel Popescu — 
străduindu-se să 
rezolve cu profesionalism date
le tuturor paginilor propuse. Mai 
mult, s-a colaborat cu tineri so
liști de muzică ușoară (Ma
rina Scupra. Silvia și Mircea 
Dumitrescu, Florin Balcan, Emilia 
Basarabeanu, Liana și Mihai Ele- 
keș etc.), cu grupul „Choralis" 
condus de Voicu Enăchescu (o re
marcabilă prezență în aproape 
toate manifestările de gen ale ul
timilor ani), s-au lansat tineri 
compozitori (Valentin Gruescu, Dan 
Bălan, Manuela Bogatu), și, înain
te de toate, s-a subliniat, din nou 
opțiunea creatorilor din toate ge
nerațiile pentru cîntecul politic 
angajat, pentru tematica muncito
rească revoluționară, patriotică. Și, 
atunci cind publicul prezent în sala 
„Rapsodiei române", în cele, două 
zile de concurs, a aplaudat coru
rile „ă capeila" „Toate înfloresc 
dacă e pace" de N. Ghiță și „Me
sagerii păcii" de Dan Bălan, „Țara 
noastră, maica noastră" de Vasile 
Iliut. „Oamenii sint oameni" de 
V. Gruescu (o amplă și fierbinte 
țesătură armonică) sau „Ce fru
moasă ești meserie" — de Edmond 
Deda, „Se inalță ciutul tinereții" 
de Ion Cristinoiu... — o dată în 
plus s-a demonstrat că melodia, 
versurile, armonia, ritmul, argu
mentate de inspirație penetrează

și cuceresc fără nici o altă reco
mandare. Așa cum, de altfel, s-a 
dovedit la oricare dintre compe
tițiile acestui an — indiferent că 
s-au numit Concursul cintecului 
politic pentru tineret (organizat de 
C.C. al U.T.C.), Concursul de cin- 
tece dedicate aniversării a 65 de 
ani de la făurirea partidului (o 
prestigioasă manifestare desfășu
rată sub egida Uniunii compozito
rilor și muzicologilor și C.C.E.S.) 
— la care publicul, și mai ales 
publicul tinăr a fost invitat să-și 
spună cuvintul, fapt remarcat și de 
muzicienii prezenți la etapa finală 
a recentei confruntări muzicale. 
„După părerea mea — spunea 
compozitorul Richard Bartzer — 
cea de-a IV-a ediție a Concursului

CINTECELE MUNCII, 
CINTECELE PĂCII

de cintece muncitorești, patriotice 
și revoluționare a fost, în gene
ral, o reușită. Piese aparținind lui 
C. Romașcanu („Sîntem mineri"). 
Dan Bălan, V. Gruescu, Manuela 
Bogatu („Cîntec pentru om"). 
Deda, Cristinoiu, George Grigoriu 
(„Mai repede, mai bine, mai fru
mos"), Ludovic Baci („Omagiu"), 
s-au detașat clar de celelalte. 
Dar aș face o propunere : forurile 
de cultură să aibă în vedere o 
mai judicioasă programare a com
petițiilor de anvergură, să existe, 
astfel spatii mai largi de pregătire 
în favoarea calității, a unui randa
ment optim din partea creatorilor, 
a interpreților. Ca să nu se mai 
intimple defecțiuni tehnice (in 
dauna unor redări precise), impro
vizații organizatorice". „Eu aș re
marca — opina compozitorul Aurel 
Giroveanu — că și pe acest po
dium melodicitatea, poezia de 
substanță au ocupat primul Ioc. 
Texte reci, șablon, înșiruiri de 
note și nimic mai mult, construcții 
greoaie s-au eliminat de Ia sine. 
Cîntecul închinat muncii, păcii nu 
poate fi altfel scris decit din su
flet. pătruns de melos românesc, 
în spiritul bogatei noastre tradiții". 
La această competiție, s-a conturat 
un tablou variat, din care forma
țiile de gen profesioniste sau de 
amatori își vor alege piesele pre

ferate. „Aceasta este -tema- pe 
care trebuie să insistăm — spunea 
compozitorul Laurențiu Profeta : 
cui se adresează in final aceste 
competiții ? Se are in vedere lăr
girea repertoriilor formațiilor co
rale sau de muzică ușoară ale 
amatorilor sau ale profesioniștilor? 
Citeva coruri neorchestrate au su
nat expresiv și vor putea fi pre
luate de miile de corale muncito
rești ; dar cine va cînta corurile 
orchestrate greoi, amplu ? Deci, și 
in viitor, o mai mare atenție acce
sibilității, posibilităților reale, cu
noscute. ale orchestrelor, corurilor, 
band-urilor artiștilor amatori că
rora, de fapt, li se adresează in 
primul rind aceste manifestări de 
largă popularitate". „Este. In

tr-adevăr, o pro
blemă care nu 
poate fi neglija
tă nici de com
pozitori, nici de 
interpret! —. a- 
precia și compo
zitorul Marius 
Țeicu : iar dacă , 
mă refer mai ales 
la interpretare, 
trebuie’să ne gîn- 
dim că pe aceste 
scene se lansează 
modele de . tăl
măcire a opusu

rilor care trebuie să fie in atenția 
artiștilor amatori. Cu alte cuvinte : 
o creație accesibilă și in același 
timp interpretări de ținută care pot 
deveni repere pentru miile de for
mații ale artiștilor amatori", „Și 
eu cred, — adăuga compozitorul 
C. Romașcanu, că toate competi
țiile corale, de muzică ușoară tre
buie să aibă în vedere nu numai 
formațiile profesioniste, dar și ar
tiștii amatori ; trebuie să lanseze 
un nou și substanțial repertoriu, 
să țină seama de posibilitățile di
feritelor categorii de formații, de 
colectivele cărora li se adresează".

„Cintecele muncii, cintecele 
păcii" — iată „genericul", am spu
ne, celei de-a IV-a ediții a con
cursului dedicat cîntecelor munci
torești. S-a vorbit despre demni
tatea muncii, s-a adus omagiu pre
ședintelui țării, s-au închinat 
fierbinți pagini țării —r străvechi 
pămînt iubitor de pace... într-un 
cuvînt, zeci de compoziții care 
așteaptă, de fapt, adevărata con
firmare, prin intrarea in reperto
riul formațiilor de gen care se 
lansează, în momentul de față, în 
cea de-a Vl-a ediție a Festivalului 
național „Cintarea României". '

Smaranda OȚEANU

A doua magistrală albastră își adună apele
(Urmare din pag. I)
începutul lui august, in 
cinstea Zilei brigadierilor. 
Exact cu trei ani în urmă, 
inauguram aici tronsonul 
tineretului prin excavarea, 
de către Aurel Țjculeanu, 
a primei cupe de pămint. 
Salutam in felul nostru 
Ziua brigadierilor, atunci 
instituită. Vrem să înche
iem, printr-un ultim metru 
de dig, acest scurt, dar 
dens arc peste timp.

— Și apoi ?
— Apoi... cea de-a treia 

magistrală albastră 1 
„Misiunea a fost îndepli

nită, misiunea continuă". 
Cuvintele, vibrind de ener
gie tinerească, sugerează 
nu doar fireasca participare 
la o măreață operă de 
construcție. Exprimă spiri
tul de permanentă anga
jare revoluționară al ge
nerației.

7 000 DE POSIBI
LE SEMNĂTURI PE 
O SCRISOARE, v^- 
gii mei părinți, aflați 
despre mine că sint bine, 
sănătos, ba chiar m-am 
și bronzat un pic, iar 
dacă am întirziat cu scri
soarea vă rog să mă 
iertați, că nici nu știi cum 
iți zboară aici timpul ! Ca 
să devii brigadier adevărat 
ai multe de făcut și pe șan
tier și în tabără, să inveți 

k_______________________

bine meseria de construc
tor, cum ne zice mereu tov. 
comandant, și să muncești, 
să păstrezi ordinea și dis
ciplina și la masă și in 
dormitor, să nu intirzii, 
dacă vrei să te evidențieze 
in raportul la careul de 
analiză și să nu te trezești 
criticat la gazeta de pere
te. In tabără la noi e fru
mos .și curățenie, avem te*- 
renuri de sport și marea e 
la doi pași, dar nu vă te
meți, nu stau prea mult în 
apă. Să-i spuneți lui bunica 
să nu-și facă nici ea griji, 
mincare ne dau destulă, 
cine vrea primește și su
pliment. Mie bătăturile din 
prima săptămină mi s-au 
vindecat, așa • la început 
mi-a zis tov. maistru care 
seamănă grozav cu tata și 
ne învață cum să turnăm 
betonul. Și tot el a mai 
adăugat că n-o să ne recu
noască părinții : ați venit 
copii și o să vă întoarceți 
bărbați. Așa cred și eu 
fiindcă e o mare întrecere 
între brigăzile noastre, o 
să vă explic altă dată, :ă 
acum n-am vreme, cum e 
cu criteriile și punctajul, 
ne batem cu toții să avem- 
un punctaj cit" mai mare Ia 
toate criteriile, de norma 
pe șantier nici nu mai 
vorbesc, dar și la discipli
nă și curățenie și in acti
vitatea culturală, toate con
tează 1 Nu e ușor să te ții 
bine în întrecere, că in se
ria asta sintem 900 de

elevi-brigadieri din 11 ju
dețe (ca să înțelegeți mai 
bine vi le înșir in ordinea 
alfabetică) : Alba, Brăila, 
Giurgiu, Gorj, Hunedoara, 
Ialotnița, Iași, Mureș, Oii, 
Sălaj, Suceava și toți vrem 
să ocupăm locul I ! Tov. co
mandant ne-a spus la ca
reul de simbătă că și in 
seria trecută a fost luptă 
mare și așa s-a făcut că 
deși condițiile meteo n-au 
fost favorabile, adică a fost 
noroi și frig, nu ca acum 
in sezon, brigadierii dinain
tea voastră, a zis dinsul, au 
executat lucrări pe cana) 
în valoare de 60 de milioa
ne față de 20 milioane cit 
era prevăzut. Dar mi? nu 
mi se pare așa de greu, că 
avem maiștri și instructori 
f. buni și cum sâ fie seria 
noastră mai prejos ? Au 
fost la Început vreo doi 
băieți care au scos din bu
zunar niște certificate me
dicale cum că trebuie feriți 
ca puișorii de soare, de 
praf și de stări emoționale, 
nu știu ce-or fi astea, dar 
ei nu voiau decit să bată 
toată ziua mingea și să a- 
lerge la plajă, ce-or fi cre- 
zînd că vin aici la o sta
țiune de odihnă ?! Cind au 
văzut insă că nici nu ,Vrem 
să stăm de vorbă cu chiu
langii ca ei și rîdem de 
șmecheria lor ieftină cu 
certificatele, au schimbat 
macazul, așa că acum nu 
ne mai strică punctajul. 
Noi am reușit să facem

niște taluze f.f frumoase, 
parcă trase cu rigla și abia 
aștept să fie canalul gata, 
să ne plimbăm pe-aici cu 
nava de pasageri, cum am 
văzut pe Canalul Dunăre — 
Marea Neagră de alături. 
Adică să veniți tu și cu 
tata ca turiști și să vă 
lăudați pe urmă că aici a 
lucrat și băiatul vostru care 
a dat și a intrat la Facul
tatea de construcții fiindcă 
știa din practica lui între
bările la examen, dar de ce 
să vă mint ? pină atunci 
mai am să mă pun la punct 
cu matematica. De ne-ați 
vedea cum defilăm cu stea
gul brigăzii și de ne-ați 
auzi cum cintăm imnul 
brigăzii ! Duminică s-a or
ganizat pentru noi cu auto
carul să facem turul litora
lului și nu știu ce sâ vă 
mai scriu, mai bine scrîe- 
ți-mi voi ce mai e pe acasă, 
aveți grijă de bicicleta 
mea. Acum gata, trebuie 
să inphei că a sunat stin
gerea și băieții din dormi
tor zic să mai scriu și pe 
întuneric dacă m-am găsit 
mare scriitor la ora asta 
cînd toată lumea trebuie să 
doarmă. Vă sărută cu diag 
și dor al vostru băiat".

Scrisoarea de mai sus n-a 
fost niciodată expediată ; 
din simplul motiv că, sub 
această formă, n-a fost 
niciodată scrisă. Dar, din 
cite am înțeles din mărtu
riile adunate de la băieți, 
ea ar fi putut fi scrisă și

semnată, firește cu micile 
modificări de rigoare, de 
oricare dintre cei 7 006 de 
elevi-brigadieri care au 
trăit și au muncit pe șan
tierul celei de-a doua ma
gistrale albastre.

TREI GENERAȚII 
CA UNA. în mai 1981, pe 
Șantierul național al tine
retului de la Canalul Dună
re — Marea Neagră a stîrnit 
vilvă apariția unui grup de 
bărbați cu părul cărunt 
care au cerut să lucreze 
cot la cot cu băieții în blu- 
zoane albastre. „Cind eram 
de virsta voastră — aveau 
să povestească, la un foc 
de tabără, cei ce-si ziceau 
„Brigada de veterani Mu
reș" — ne-am călit pe 
întîile șantiere naționa
le : Agnita-Botorcâ, Ceanu 
Mare — Cluj, Bumbești-Li- 
vezeni. Ani aspri, dar fru
moși, începuturi grele, dar 
de neuitat, așa cum nici voi 
nu veți uita vreodată ceea 
ce trăiți acum, aici, pe șan
tierul magistralei albastre. 
Flacăra romantismului re
voluționar, pururi aprinsă, 
trece din generație in ge
nerație". Aceasta și era ex
plicația emoționantului 
fapt că, din proprie iniția
tivă, „veteranii" veniseră 
să-și retrăiască, lingă unel
tele dinții, elanurile tinere
ții. Semnificativ, pentru a 
omagia prin acest act de
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Instantaneu de pe Șantierul național al tineretului 
de la noua magistrală albastră

Foto : Sandu Cristian

continuitate jubileul de 60 ' 
de ani al partidului. Și, 
timp de două săptămini, 
dăruite din concediul lor 
de odihnă, departe de casă, 
de copii, iar unii și de ne
poți, ei și-au dăltuit nu
mele generației lor, cur 
tirnăcopul și lopata, pe 
drumul dintre Dunăre și 
mare.

După cinci ani. in jubi
liarul mai 1986, aceeași bri
gadă a veteranilor de pe 
Mureș a revenit, de astă- 
dată pe Șantierul național 
al tineretului de pe cea 
de a doua magistrală albas
tră. Cu aceeași înaltă și 
pură lumină romantică ira
diind din priviri, din vorbe 
și fapte. Ziua, acești băr
bați, dintre care cel mai 
tinăr are 47 de ani și cel 
mai virstnic 70, lucrau 
umăr la umăr cu noile serii 
de brigadieri veniți din 
toate colțgrile țării, iar se
rile și le petreceau ințr-un 
pasionant dialog despre 
muncă și viață cu cei pe 
care îi socoteau sufletește 
copiii și nepoții lor. Poate 
că tocmai acest fapt de o 
tulburătoare rezonanță sâ 
le fi sugerat brigadierilor, 
la rindul lor, ideea inaugu
rării unei noi tradiții... Ei, 
uteciștii, i-au invitat in 
mijlocul lor pe șoimii pa
triei care își petreceau va
canța în tabăra de Ia Năvo
dari, aflată gard în gard cu 
tabăra șantierului. „Șoimii" 
au venit, au vizitat brigă

zile la locurile lor de mun
că. au adunat impresii des
pre meseria de constructor, 
i-au răsplăiit pe frații lor 
mai mari cu un buchet de 
cintece și dansuri și au pri
mit în dar de la ei, avans 
pentru viitor, cite un car
net albastru de brigadier.

Brigadierii de ieri, briga
dierii de azi, brigadierii de 
miine... Trei generații, trei 
virste ale țării fuzionînd in 
cristalul unui simbol.

Citesc la gazeta de perete 
a Șantierului național me
sajul poetic lăsat de unul 
dintre membrii brigăzii de 
veterani, profesorul Costin 
Eduard (născut in 1916 1) :

Brigadierii veterani
Sint încă tineri peste 

ani...
De lingă Marea cea 

albastră
Partidului, azi, munca 

noastră
I-o dăruim ca pe o

floare 
La a 65-'a aniversare.

Muncim cu dragoste
de țară 

Acum ca și odinioară, 
Avind același gind cu toți 
Să fitp. exemplu la nepoți. 
Înaintăm, cîntind cu 

voioșie, 
întreaga țară să ne știe ; 
Brigadierii veterani 
Sint încă tineri peste ani!

Spatii de cultură
Cu mai bine de o jumă

tate de secol in urmă un 
mare savant, Nicolae Ior- 
ga. rostea cuvinte amare 
cu privire la soarta talen
telor necunosAite, moarte 
înainte de a se naște. Isto
ricul românilor era poate 
cel mai îndrituit să resim
tă dureros lipsa de parti
cipare la viața spirituală 
națională a unui nurhăr 
nedefinit de energii crea
toare aparținind unor în
zestrați oameni „de jos", 
cu talent nativ, dar pe care 
barierele sociale ale vre
mii, sărăcia și ignoranța 
claselor asuprite și nepă
sarea „păturii superpuse" 
i-au condamnat definitiv 
la tăcere, obligîndu-i la cel 
mai deplin anonimat. Dra
ma talentelor neexprima
te — nu din propria lor 
vină — a preocupat intens 
pe unii dintre cei mai re
prezentativi exponenți ai 
culturii românești fiindcă 
ea făcea parte integrantă 
din drama inegalității și 
exploatării celor multi. în 
domeniul resurselor prin 
care un popor se poate 
afirma și dăinui, creativi
tatea spirituală este, teo
retic, nelimitată : 
cu condiția unor 
rinduieli sociale 
drepte, echitabi
le, a unui climat 
social și politic 
receptiv și selectiv, pregătit 
să absoarbă și să pună in 
valoare forțele ce se nasc 
mereu in adincul existen
tei celor multi. Numeroa
se sint formele care astăzi 
stau la dispoziția afirmării 
tuturor talentelor adevăra
te, a tuturor personalități
lor creatoare care au ceva 
de spus și capabile ca, prin 
instrucție și șlefuire a în
zestrării naturale, să spo
rească suma de valori ac
tuale în cele mai diferite 
domenii ale artei și cultu
rii, științei și tehnicii. Dacă 
ne gindim la milioanele 
de oameni care-și supun 
înclinațiile, aptitudinile și 
realizările judecății publi
ce in cadrul concursurilor 
și manifestărilor aparți- 
nind Festivalului național 
„Cintarea României" — 
putem să ne facem, noi și 
alții, o idee despre egali
tatea șanselor de afirmare 
oferite celor mai buni, ce
lor ■ taien ta ți. care nu mai 
au a se teme că vor râ- 
mine necunoscuți. în acest 
chip parvin la cunoștința 
publicului larg o seamă de 
inițiative și energii crea
toare. cultural-artistice din 
fiecare județ concurînd.la 
o adevărată emulație a ’ta
lentelor de care nu ducem 
lipsă. O „foaie de tempe
ratură" a intensității aces
tei emulații sint. între mul
te altele, suplimentele pe 
care unele reviste cultu
rale le consacră vieții spi
rituale, artistice din dife
rite județe. Astfel, cine 
răsfoiește, de exemplu, ul
timele suplimente editate 
de o revistă cu vechi tra
diții ca Tribuna clujeană, 
in colaborare 
tele de cultură 
socialistă 
Alba și 
„paginile 
consacrate de 
șeană Convorbiri 
vieții spirituale din Sucea
va ori „caietele botoșăne- 
ne“ pe carfe revista Ateneu 
(Bacău) le găzduiește în 
scopul, de a oferi talente
lor din acea parte a tării 
încă o posibilitate de ex
primare va avea în față 
imaginea unor spații de 
cultură de amplă rezonan
tă mărturisind existența și 
viabilitatea unor veritabile 
nuclee de înaltă viată spi

ale 
Satu

rituală. Aceste pagini săt
mărene, botosănene, bu
covinene sau cele scrise 
cu cerneala talentelor de 
la Alba Iulia îndeplinesc 
o reală funcție spirituală 
aducînd sub ochii cititori
lor nu numai talente loca
le — dar deloc marginale ! 
— ci și, mai ales, evocind 
momente de seamă din is
toria acelor locuri, mo
mente ce prin semnificația 
lor consolidează ideea uni
tății și continuității vieții 
românești, a participării 
celor mai buni fii ai tării 
la marile bătălii istorice, 
în numele acelorași idea
luri ce au însuflețit viața 
întregului nostru popor 
de-a lungul timpului. Așa, 
de pildă, evocind aspecte 
din lupta sătmărenilor 
pentru socialism, din eroi
cele lupte ale muncitori
mii însuflețite de obiecti
vele partidului comunist, 
de la a cărui înființare am 
sărbătorit recent 65 de ani, 
ori 
semnele 
tor al , ___ _____
mindrie o numim „Epoca 
Nicolae ~ 
suplimentul

radlografiind ln- 
timpului crea- 

epocii pe care cu
Ceaușescu" (in 

„Alba Iulia" 
editat de revista 
„Tribuna") pagi
nile publicațiilor 
amintite fac o 
bună operă de in
formare și edu

care a oamenilor in spi
ritul adevărului istoric, al 
realităților prezentului, va- 

^lorificînd cu bune rezulta
te și la un nivel publicistic 
apreciabil tradiții ce me
rită să fie cunoscute și 
transmise generațiilor de 
azi, precum și împlinirile 
contemporane. Suflul nou. 
socialist a făcut ca pe 
meleagurile Albei să prin
dă viată in acești ani 
un puternic festival de 
creație „Lucian Blaga" 
(aflat la a VI-a edi
ție). ca la Satu Mare să 
se nască și afirme o pleia
dă de condeieri talentați. 
poeți, prozatori, reporteri 
care se inspiră din reali
tățile vieții contemporane, 
din sentimentele unanime 
de dragoste și atașament 
față de patrie și partid 
(„Cinstire patriei, partidu
lui" se intitulează un bo
gat grupaj de poeme ale 
talentaților autori sătmă
reni) ori ca la Suceava să 
se desfășoare o rodnică 
viață artistică despre care 
depun mărturie, in varia
te feluri, „paginile bu- 
cpvinene". Dacă adăugăm 
si faptul că in aceste utile 
instrumente de informare 
și exprimare artistică puse 
la indemîna talentelor din 
județele respective 
nim. cum este bine 
resc. semnăturile 
prestigioși oameni 
cultură, istorici, creatori, 
profesori universitari, cri
tici literari etc., nu facem 
decit să dăm o imagine 
mai exactă a unor pagini 
în care vibrația vieții spi
rituale locale se vădește in 
deplină concordantă cu 
ritmurile ample ale dez
voltării culturale a între
gii țări. Desigur, reviste
lor care găzduiesc aceste 
suplimente le revine o în
semnată misiune : aceea de 
a sprijini’selecția valorilor, 
promovarea talentelor au
tentice, de a 
către temele 
vieții de azi.
și tac, după 
din calitatea, 
toare. a celor mai multe 
creații publicate în aceste 
pagini. Ele sint un reper 
semnificativ al noii cali
tăți a vieții oamenilor..

ADNOTĂRI

cu comite- 
și educație 

! județelor 
Mare, sau 

bucovinene" 
revista ie- 

literare

lntîl- 
și fi- 
unor 

de
I
l

le îndruma 
majore ale 

Ceea ce ele 
cum rezultă 
corespunză-

M. COSTEA
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Cronica zilei

CRAIOVA : Noi capacități 
în funcțiune

Lucrările pe noile șantiere de in
vestiții din municipiul Craiova 
cunosc de la o zi Ia alta ritmuri 
tot mai înalte de execuție. In pri
mul semestru al anului au fost 
racordate la circuitul productiv o 
capacitate de piese turnate la în
treprinderea de tractoare și ma
șini agricole Craiova și noi insta
lații de calcinare fosforită, de al
cool polivinilic și de acetat de 
butii la Combinatul chimic Cra
iova. (Nicolae Băbălău).

PRAHOVA : Materialele 
refolosibile în circuitul 

economic
Sporindu-și eforturile în vederea 

recuperării și reintroducerii în cir
cuitul economic a unor cantități 
cît mai mari de materiale refolo
sibile, întreprinderea județeană de 
profil din județul Prahova a reușit 
să livreze economiei, de la începu
tul acestui an, peste 127 000 tone 
oțel, 13 530 tone fontă, aproape 
1000 tone alamă, 460 tone bronz, 
mai mult de 6 600 anvelope reșa- 
pabile, alte importante cantități de 
cupru, zinc, hîrtie, textile și altele. 
In același timp, colectivul între
prinderii se preocupă de valorifi
carea superioară a unor materiale 
(țeavă, profile din oțel, sîrmă), 
asigurînd în acest fel o serie de 
necesități ale unităților economice 
din județ, pentru ca acestea să nu 
mai apeleze la materiale noi. (loan 
Marinescu).

BOTOȘANI : încă 1 000 
de apartamente

De la începutul anului șî pînă 
în prezent, constructorii de locuin
țe din județul Botoșani au realizat 
și dat în folosință un număr de 
1 000 apartamente, cu peste 200 in 
plus față de sarcinile de plan ale 
perioadei. Proiectate și amplasate 
după cele mai recente cerințe pri
vind sistematizarea localităților, 
noile apartamente puse la dispoziția 
populației au îmbogățit fondul lo
cativ al municipiului Botoșani și 
orașului Dorohoi, precum și al 
unor comune, între care Leorda, 
Dumești, Sulița și Rădăuți-Prut. 
Alte 800 de apartamente se află 
in diferite stadii de execuție. 
(Silvestri Ailenei).

VILCEA : Echipamente 
pentru microhidrocentrale

Amploarea pe care a luat-o în 
județul Vilcea construcția de 
microhidrocentrale pe cursurile de 
apă a pus problema asigurării 
echipamentelor energetice. Pentru 
a găsi cele mai bune soluții, Uniu
nea județeană a cooperativelor 
meșteșugărești Vilcea — ea însăși 
executantă și beneficiară a mai 
multor microhidrocentrale — 
a înființat o secție specializată în 
realizarea de astfel de echipamen
te. (Ion Stanciu).

VRANCEA : Lucrări 
de protecție a pămintului 

în cadrul programului de îmbu
nătățiri funciare, în județul Vran- 
cea sînt organizate șantiere de 
către oficiul județean de gospodă
rire a apelor pentru executarea 
unor lucrări de protejare a pă- 
mîntului împotriva fenomenelor 
de eroziune și alunecărilor de te
ren, pentru amenajarea albiei rîu- 
rilor. Astfel, pe rîul Rimna se 
execută lucrări de amenajare a 
cursurilor de apă pe o lungime de 
6 kilometri. Se urmăresc elimi
narea fenomenului de alunecare a 
terenului și protecția, pe această 
cale a 200 hectare cu pășuni și fi
nețe. în zona Tănăsoaia — Bo- 
ghești sint în curs de execuție lu
crările de redare în circuitul agri
col a 70 hectare prin nivelarea și 
drenarea terenului. Alte șantiere 
urmează să fie organizate in zone 
situate pe albiile Șiretului, Milco- 
vului și Berheciului. (Dan Dră- 
gulescu).

Extinderea rețelei de unități C.E.C. 
în pas cu cerințele populației

Cetățenii care doresc să-și păs
treze economiile bănești personale 
in siguranță și cu foloase materia
le pentru ei, concretizate in do- 
binzi in numerar, ciștiguri în 
bani, autoturisme etc., le depun 
spre păstrare la C.E.C.

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni pune la dispoziția depunăto
rilor. printr-o rețea de unități răs- 
pindită în întreaga țară, instru
mente de economisire variate, care 
satisfac preferințele și dorințele 
cele mai diverse ale cetățenilor de 
toate virstele, asigurindu-se totoda
tă o servire operativă și plină de 
solicitudine a cetățenilor care ape
lează la serviciile C.E.C.

în același timp, prin măsurile 
luate s-a asigurat apropierea ser
virii depunătorilor atît de domi
ciliul, cit și de locul de muncă al 
acestora, dezvoltindu-se in mod 
permanent rețeaua de unităti 
C.E.C. amplasate la orașe și la 
sate.

In prezent, rețeaua operativă 
C.E.C. cuprinde 10 985 unităti pro
prii și mandatare existente în ora
șe. sate, întreprinderi, platforme 
industriale. I.A.S.. C.A.P., institu
ții, precum și în stațiuni balneocli
materice și de odihnă, din care 
4 434 unități poștale, și cooperative 
de credit care sint autorizate să 
efectueze operații C.E.C.

Venind în intîmpinarea cerin
țelor populației. Casa de Economii

ARGEȘ : Se extinde 
rețeaua comercială

La parterul unor noi blocuri de 
locuințe de pe strada 1 Mai din 
Pitești au fost deschise ieri, 
miercuri, o librărie si o farmacie, 
precum si patru unităti prestatoare 
de servicii. Spatii asemănătoare 
s-au dat în folosință, in ultimul 
timp, și in orașele Cimoulung. 
Curtea de Argeș și Mjoveni. Su
prafața unităților comerciale din 
județul Argeș a ajuns acum la 
150 000 mp, prin care se desfac 
anual populației mărfuri în valoare 
de 10 ori mai mare decît în 1965. 
(Gheorghe Cirstea).

TURNU MĂGURELE : 
Motoare de înaltă tensiune

La întreprinderea de mașini e- 
lectrice din municipiul Turnu Mă
gurele au fost realizate primele 
motoare electrice de înaltă ten
siune. Destinate unor utilaje mi
niere, aceste motoare au fost fa
bricate cu mult în avans față de 
termenul prevăzut. Punînd în cen
trul preocupărilor modernizarea 
tehnologiilor de fabricație, înnoi
rea producției și ridicarea calită
ții acesteia, colectivul întreprinde
rii a Înscris in bilanțul primului 
semestru al anului o producție 
suplimentară în valoare de peste 
12 milioane lei. (Stan Ștefan).

PAROȘENI : 30 000 tone 
cărbune peste prevederi

Harnicul colectiv de muncă al 
întreprinderii miniere Paroseni, 
care s-a clasat in anul trecut pe 
primul loc in întrecerea socialistă 
pe țară, decorat cu „Ordinul Mun
cii" clasa I, este ferm hotărit să se 
mențină fruntaș si în acest an. Ac- 
tionind pentru mecanizarea aproa
pe in întregime a extragerii căr
bunelui. realizînd cele mai mari 
randamente pe fiecare post în ba
zinul carbonifer al Văii Jiului, asi
gurînd la fiecare loc de muncă un 
climat de ordine si disciplină, mi
nerii din Paroseni au extras în 
acest an. peste prevederile de plan 
la zi. mai mult de 30 000 tone căr
bune. (Sabin Cerbu).

ALBA : Utilaje tehnologice 
livrate în avans

în unitățile producătoare de uti
laje tehnologice din județ au fost 
stabilite programe speciale de mă
suri în vederea realizării ritmice 
a producției contractate și livrării 
acesteia către beneficiari la terme
nele stabilite. Au fost vizate la
turi importante ale pregătirii fa
bricației, modernizării tehnologii
lor și creșterii productivității mun
cii, perfecționării organizării acti
vității. Ca urmare, în perioada 
care a trecut din acest an au fost 
livrate suplimentar beneficiarilor 
1 208 tone utilaje tehnologice pen
tru metalurgie. 155 tone utilaje 
tehnologice pentru lucrări miniere, 
60 tone utilaje pentru industria 
materialelor de construcții și re
fractare, 55 tone utilaje pentru ex
ploatarea și prelucrarea lemnului. 
(Ștefan Dinică).

BACĂU: Locuințe frumoase 
și confortabile 

pentru oamenii muncii
Constructorii de locuințe din ju

dețul Bacău înscriu în aceste zile 
noi fapte de muncă în cronica în
trecerii socialiste. Astfel, ca rezul
tat al organizării judicioase a mun
cii pe fiecare șantier, utilizării ne 
scară largă a unor materiale de 
construcție locale și gospodăririi 
chibzuite a energiei și combustibi
lului, ei au înălțat și dat în folo
sință, in perioada care a trecut din 
acest an, blocuri care . Însumează 
1 278 apartamente, cu 420 aparta
mente mai mult decit prevedea 
planul. De notat că noile blocuri 
au o arhitectură modernă și un 
finisaj superior. La această dată, 
constructorii băcăuani depun efor
turi susținute pentru finalizarea 
înainte de termen a altor 2 000 de 
apartamente din planul pe acest 
an, aflate în diferite stadii de 
construcție. (Gheorghe Baltă).

și Consemnațiuni acordă priorita
te înființării de noi unități C.E.C. 
în marile cartiere ale orașelor, 
care concentrează un număr în
semnat de oameni ai muncii. De 
asemenea, s-au înființat numeroa
se ghișee și puncte de servire 
chiar la locul de muncă al depu
nătorilor, în felul acesta fiind evi
tată deplasarea acestora in vederea 
efectuării de operații C.E.C. Con
secința firească a dezvoltării acti
vității C.E.C. în unitățile unde își 
desfășoară munca depunătorii 
este creșterea volumului operații
lor fără numerar, îndeosebi a de
punerilor pe bază de consimțămînt 
scris prin virament, modalitate 
practică și eficientă de păstrare și 
sporire a economiilor bănești per
sonale.

O servire operativă a tuturor de
punătorilor se asigură de aseme
nea în cadrul unităților C.E.C. 
amplasate in stațiunile balneocli
materice și de odihnă de la munte 
și de pe Litoral.

Prin dezvoltarea rețelei de uni
tăți C.E.C., organizarea corespun
zătoare a activității de ghișeu, 
funcționarea unităților C.E.C. pe 
baza unui program adecvat, pre
cum și o exigentă pregătire poli- 
tico-profesională a personalului, 
se asigură reducerea permanentă a 
timpului de efectuare a tuturor 
operațiilor la C.E.C.

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a primit 
miercuri pe Rudi Georgi, ministrul 
industriei de mașini-unelte și pre
lucrătoare din Republica Democrată 
Germană, care a efectuat o vizită in 
țara noastră.

în cursul întrevederii au fost e- 
xaminate noi căi și posibilități pen
tru extinderea specializării și coope
rării în producție intre cele două 
țări, pe perioada 1986—1990, în dome
niul construcțiilor de mașini-unelte.

In aceeași zi, oaspetele a fost 
primit de tovarășul Nicolae Con-, 
stantin, viceprim-ministru al guver
nului.

La întrevederi a participat Ale
xandru Necula, ministrul industriei 
electrotehnice.

A fost de față Herbert Plaschke, 
ambasadorul Republicii Democrate 
Germane la București.

★
La invitația C.C. al P.C.R., intre 

4—9 iulie a.c. a vizitat România o 
delegație a Congresului Popular Ge
neral din Libia, condusă de Abdu- 
razzaq Sasaa, adjunct al secretaru
lui Congresului Popular General.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația a purtat convorbiri cu Ion 
Stoian, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
G.C. al P.C.R., cu Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Naționa
le, și loan Petre, viceprim-minis
tru al guvernului.

Delegația libiană a avut, de ase
menea, întrevederi la conducerea 
unor ministere și organe locale de 
partid și de stat, a vizitat obiective 
social-economice din Capitală și ju
dețul Constanța.

*
Ministrul afacerilor externe, Ilie 

Văduva, și Marin Ivașcu, vicepre
ședinte al M.A.N., au avut, miercuri, 
întrevederi cu senatorul american 
Larry Pressler, care, la invitația Ma

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie. Cincina

lul 8 — înfăptuirea noii revoluții 
agrare, obiectiv prioritar al între
gii activități în agricultură.

20,35 Copiii — înalta îndatorire față de

vremea
Institutul de meteorologie ți hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 10 iulie (ora 21) — 13 iulie 
(ora 21). In țară: Vremea va fi răco
roasă la începutul intervalului, apoi se 
va încălzi. Cerul va fi variabil, cu in- 
norări mal accentuate in Jumătatea 
de nord a țării. Vor cădea ploi locale, 
care vor avea mai ales caracter de 
averse in nord-vestul, centrul și nord- 
estul țării șl, izolat, în celelalte regiuni, 
mai ales In cursul după-amiezelor.

Consumuri materiale reduse
(Urmare din pag. I)
materii prime și materiale reprezin
tă, prin urmare, o problemă de in
teres național, de care nimeni nu 
poate face abstracție și care trebuie 
avută în vedere atît la nivel micro
economic, cît și macroeconomic. Tot 
timpul și la toate nivelurile orga
nizatorice trebuie ținut seama de 
faptul că nici beneficiarii interni și 
nici partenerii de peste hotare nu 
vor plăti metalul, materialele, ener
gia, munca incorporate sau consu
mate în plus în produsele realizate 
de unele întreprinderi. Iată de ce, 
într-un context mai larg, se poate 
aprecia că reducerea consumurilor, 
a cheltuielilor de producție repre
zintă dovada înțelegerii unei cerințe 
de maximă importanță pentru pro
gresul neîntrerupt al economiei, ex
presia poate cea mai concretă a 
înaltei răspunderi muncitorești față 
de creșterea avuției naționale.

Direcțiile concrete de acțiune pen
tru îndeplinirea acestui obiectiv pot 
diferi, desigur, de la o unitate la alta, 
de la un sector la altul de activitate. 
In etapa actuală de dezvoltare a 
economiei noastre naționale se con
turează insă citeva puncte de reper, 
citeva priorități care trebuie avute 
în vedere și asupra cărora vom 
insista tocmai datorită sferei lor 
mai largi de cuprindere? După cum 
se știe, din inițiativa și sub directa 
îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în prezent se 
desfășoară la nivelul economiei 
naționale o susținută acțiune de 
perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției. Există prin 
urmare un cadru deosebit de favo
rabil pentru luarea celor mai efici
ente măsuri de reducere a consu
murilor materiale atît la nivelul 
întreprinderilor, cît și al economiei 
în ansamblul ei. Am spune că în 
cadrul acestei acțiuni trebuie insis
tat chiar în mod special asupra 
acelor rezerve de economisire care 
pot fi puse în valoare numai prin 
coordonarea și unirea eforturilor 
din mai multe domenii de activitate, 
începînd cu faza de concepție și 
proiectare a noilor produse și teh
nologii.

Experiența țării noastre, precum 
și a altor țări dovedește că, în cazul 
unui produs nou sau modernizat, 
comparativ cu cel vechi pe care îi 
înlocuiește, peste 70 Ia sută din 
reducerile de consumuri materiale 
se pot obține in faza de concepție 
și numai cel mult 30 la sută din 
economii se mai pot realiza in 
procesul de fabricație. Concluzia se 
impune așadar de la sine șl pune în 
evidență rolul determinant al spe
cialiștilor din cercetarea științifică, 
din sectoarele de proiectare, care 
au datoria să caute și să promoveze 
in producție soluții constructive 
cu adevărat noi, originale, să își 
unească și să își coordoneze efortu
rile încă din faza de elaborare a 

rii Adunări Naționale, efectuează o 
vizită în țara noastră. în cadrul con
vorbirilor s-a procedat la un schimb 
de opinii cu privire la relațiile din
tre România și S.U.A. în diferite 
domenii de activitate. S-a exprimat 
dorința comună de a se întări, în 
continuare, relațiile dintre parlamen
tele și parlamentarii din cele două 
țări.

★
Cu prilejul aniversării a 25 de ani 

de cind conducerea Marocului este 
asigurată de regele Hassan al II-lea, 
precum și a zilei sale de naștere, am
basadorul acestei țări la București, 
Abdelwahab Chorfi, a oferit miercuri 
o recepție.

Au participat membri ai guvernu
lui, ai conducerii unor ministere și 
instituții centrale, reprezentanți ai 
vieții politice, economice și culturale.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră.

★
Cu prilejul sărbătoririi Zilei na

ționale a R. P. Mongole — cea de-a 
65-a aniversare a victoriei Revolu
ției populare mongole — miercuri a 
avut loc în Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Asociația de prietenie 
româno-mongolă, în Cadrul căreia 
au fost prezentate' impresii de că
lătorie din această țară și aspecte 
ale activității desfășurate de po
porul mongol pentru construirea so
cialismului.

A fost vizionat, de asemenea, un 
film documentar.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de prie
tenie româno-mongolă, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni ai muncii din întreprinderi
le. și instituțiile bucureștene.

Au fost prezenți Togoociin Ghen- 
den, ambasadorul R. P. Mongole ‘la 
București, membri ai ambasadei.

viitorul națiunii. Florile bucuriei. 
Reportaj.

20,45 Invitație la Operă (color). Pagini 
celebre din creația de operă și 
balet.

21,35 Congresul al IX-lea al P.C.R., mo
ment crucial în noua istorie a 
României. Patriotismul revoluțio
nar —• dimensiune a culturii 
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

Vîntul va sufla slab ptnă la moderat, 
cu unele intensificări din sectorul ves
tic la munte. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre 7 șl 17 grade, izo
lat mal cobortte în depresiuni In pri
ma noapte, iar cele maxime între 18 
și 28 grade, local mal ridicate în sud. 
In București: Vremea va fi răcoroasă 
la începutul intervalului, apoi se va 
încălzi. Cerul va fi schimbător, favo
rabil aversei de ploaie după-amiaza, 
mai ales în prima parte a intervalului. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
13 și 15 grade, iar cele maxime între 
26 și 28 grade, mal ridicate la sflrșltul 
intervalului.

noilor materiale necesare producției, 
astfel incit in final să se obțină o 
eficiență economică maximă.

Totodată, și prin modernizarea 
tehnologiilor de fabricație se pot 
asigura mari economii’ de materii' 
prime și materiale, de combustibili 
și energie. In țările cu industrie 
modernă, dezvoltată, tendința cvasi- 
generală este ca 25—30 la sută din 
mașinile și utilajele din dotarea 
unităților constructoare de mașini să 
fie destinate prelucrărilor prin de
formare plastică. Iată însă că în 
întreprinderile constructoare de 
mașini din țara ndastră utilajele de 
prelucrare prin deformare plastică 
nu numai că au o pondere necores
punzătoare, dar nici cele existente 
nu sînt folosite la întreaga capaci
tate. De ce ? Pe de o parte, din 
cauza unei orientări nu tocmai mo
derne — ca să nu spunem altfel — 
în dotarea întreprinderilor. Pe de 
altă parte, datorită concepției de la 
care se pornește în proiectarea teh
nologică a unor produse și prin care 
din diferite motive se prevede 
folosirea pe scară largă a procedee
lor de prelucrare prin așchiere. In 
felul acesta, întreprinderile nu 
numai că nu sînt stimulate să se 
doteze cu utilaje de prelucrare prin 
deformare, dar nu ie folosesc inte
gral nici pe cele pe care le au în 
dotare.

Mergînd cu analiza mal departe 
și unificînd exigențele care stau 
în fata specialiștilor din cele două 
domenii la care ne-am referit, se 
poate spune că în cazul multor pro
duse se impune o revizuire con
comitentă a soluțiilor constructive 
și a tehnologiilor de fabricație. Așa. 
de pildă, la execuția bucșelor, lagă
relor, cuzineților din bronz — pen
tru producerea cărora se consumă 
cantități mari de cupru — se pierde 
mult metal prin strunjirea, găurirea, 
rabotarea și alezarea semifabricate
lor. Consumul de cupru se poate 
reduce însă substanțial prin execu
ția pieselor respective din oțel și 
acoperirea cu bronz numai a pârtii 
lor active. Și pot fi date multe alte 
asemenea exemple.

Există, prin urmare, vaste posi
bilități de economisire, de reducere 
a consumurilor materiale ; totodată, 
există și un cadru deosebit de 
favorabil pentru înfăptuirea unor 
ample acțiuni menite să asigure 
gospodărirea rațională, eficientă a 
resurselor materiale de care dis
pune economia noastră națională. 
Esențial este să se adopte o strate
gie complexă, globală, care să aibă 
în vedere legăturile dintre ramuri 
și, desigur, să se înfăptuiască 
ferm toate măsurile stabilite. Redu
cerea cheltuielilor materiale este un 
obiectiv de care depind în mod 
nemijlocit creșterea eficientei eco
nomice, progresul necontenit al eco
nomiei și nu trebuie precupețit nici 
un efort pentru îndeplinirea lui 
exemplară, în toate sectoarele de 
activitate.

JIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI,

LUMINILE FLUVIULUI
Nipru este un nume aspru, băr

bătesc. Sună ca’ o rostogolire 
abruptă, dar nu de ape. ci mai de
grabă de pietre. In realitate, ni
mic mai neadevărat. Cel de-al 
treilea fluviu european prin lungi
mea sa. abia dacă este al nouălea 
in privința debitului. Altfel spus. 
Nipru este un fluviu blind si li
niștit. Dtntotdeauna, el își leagă
nă molcom trupul său lunecător, 
mingîind ca o binefacere obrazul 
de mătase al cîmpiei ucrainiene. 
Ascunse dincolo de vegetația bo
gată. mai mult se ghicesc decît se 
pot vedea, din loc in loc, satele. 
Iar. după ce trecem de ele. pri
virea se lasă furată mult timp de 
galbenul fără sfîrșit al lanurilor, 
înviorindu-se brusc la întâlnirea cu 
verdele odihnitor al luncii, ca să 
rătăcească apoi îneinduratâ prin 
livezile pastelate, promițătoare de 
rod. în marginea falezelor catife
late de nisipul alb. strălucitor, pă
duri chipeșe de pini seculari salută 
ceremonios curgerea apelor.

Admirîndu-i dărnicia, neobosind 
6ă-i cinte cu însuflețire frumu
sețea. oamenii au căutat statornic 
apropierea și prietenia Niprului. 
Pe malurile sale a înflorit de-a 
lungul timpului o civilizație stră
lucitoare. Mai întii s-a închegat 
statul slav — Rusia kieveană. Mai 
tîrziu au fost zidite și alte a- 
șezări, în prezent unele au de
venit orașe mari, centre eco
nomice și culturale moderne : 
Herson, Dnepropretrovsk, Zvetlo- 
dovsk, Novaia Kahovka, Zaporojie.

Și în vremuri de restriș
te oamenii locului au căutat un 
ultim si suprem refugiu tot la 
pieptul ocrotitor al fluviului. Cu 
350 de ani în urmă, cei scăpa ti din 
cleștele unei duble și nemiloase 
exploatări, feudale si străine, au 
ridicat pe ostrovul Hortița — sin
gurul loc unde. învolburat. Niprul 
își încearcă puterile cu tăria stânci
lor — o tabără împrejmuită de 
trunchiuri puternice de copaci, 
vestita ..sece zaporoieană". germe- 
nele independenței de mai tîr
ziu. Și-au luat singuri numele 
de cazaci, adică, în înțelesul u- 
nuia din dialectele tiurice, „oa
meni liberi". Pentru că unul din 
darurile Niprului este tocmai setea 
nepotolită de libertate, dublată de 
puterea de a lupta pentru ea. „Po
porul nefericit cere ajutor" — a 
fost laconica, dar expresiva si 
convingătoarea chemare la luptă 
adresată tot de aici, de pe insula 
din mijlocul anelor, oștenilor săi 
de către hatmanul Bogdan Hmel- 
nițki.

Pașnic si muncitor, niciodată or
golios. uriașul fluviu s-a lăsat cu 
înțelegere supus de ambiția si in
ventivitatea prietenului său dintot-

• Competiția sportivă națională 
„Dâciada" programează luna aceas
ta o serie de finale pe tară, intre 
care „Festivalul pionieresc" la tenis 
de câmp, fotbal, badminton și hand
bal, ce va fi găzduit de Brașov intre 
16 și 20 iulie, precum și „Cupa Pio
nierul" la oină, care va începe la 
26 iulie și se va încheia la 4 au
gust la Mangalia.

Tradiționalele întreceri de atle
tism. dotate cu trofeul „Cupa 
U.N.C.A.P.". vor avea loc la Buzău, 
în zilele de 26 și 27 iulie, iar „Cupa 
constructorilor" la cros, popice, te
nis de cîmp, handbal și volei se va 
disputa în zilele de 12 și 15 iulie la 
București.

De asemenea. In perioada 24—26 
iulie, municipiul Ploiești va fi gaz
da competiției de masă „Voințiada" 
la popice.

în plină desfășurare se află Fes
tivalul pionieresc de minibaschet de la 
Tg. Jiu. ce se va încheia în ziua de 
14 iulie.
• Azi va avea loc la Geneva tra

gerea la sorți a meciurilor din pri
mul tur al cupelor europene de fot
bal, ediția 1986—1987, competiție la 
care sint înscrise 127 de echipe. în 
„Cupa campionilor europeni" (31 for
mații înscrise), deținătoarea trofeului. 
Steaua București, a fost desemnată 
cap de serie, ca și Dinamo Bucu
rești în „Cupa cupelor" (32 de în
scrieri) și Universitatea Craiova in 
„Cupa U.E.F.A." (64 de formații). în 
„Cupa U.E.F.A.", din țara noastră va 
participa și echipa Sportul studen
țesc București.
• După 7 runde. în turneul inter

național feminin de șah de la Ta- 
polca (Ungaria), in clasament con
duce Fischdick (R.F.G.). cu 5 punc
te. urmată de Ahmilovskaia 
(U.R.S.S.) și Madl (Ungaria) — cite 
4,5 puncte. Ligia Jicman (România) 
— 4 puncte etc. în runda a 7-a, 
Mira a cîștigat la Korucsai. Kovacs 
a pierdut la Mad], Petek la Fisch
dick, iar partidele Jicman — Stad

deauna, omul harnic, Iubitor al pă- 
mîntului și naturii în mijlocul că
reia trăiește. O cascadă de hidro
centrale. șapte la număr, nu numai 
că nu i-au încătușat apele, dar 
le-au înzecit forțele, declanșîndu-le 
energii prometeice.

„Dneproghes" din Zaporojie este, 
fără nici o îndoială, cea mai re
numită din podoabele sale ener
getice.

— Manifestîndu-se cotidian șl în 
proporție de masă, eroismul în sa
lopetă a transformat construcția 
hidrocentralei într-o epopee, ne 
mărturisește Anatoli Iakovlev, fos
tul inginer-șef al lucrărilor, astăzi 
un respectabil pensionar.

Lopeti. roabe, cîteva macarale de 
mici dimensiuni și doar un singur 
excavator adunau toată zestrea

însemnări de călătorie 
din Uniunea Sovietică 

tehnică cu care s-a pornit la drum. 
Extrem de puțin. Nimic nu era 
însă imposibil pentru cutezătorii 
săi constructori. însuflețiți de un 
entuziasm clocotitor, aceștia au 
spulberat toate recordurile de pro
ductivitate imaginate pînă atunci. 
La 1 mai 1932, numai duoă cinci 
ani de muncă, de muncă fără ră
gaz. ..Dneproghes" devenea cea 
mai mare hidrocentrală din Euro
pa si lansa, îmblînzit de voința 
omului, primul său fulger electric. 
Se inaugura destinul Niprului in
dustrial.

în același timp. Ia fel de verti
ginos a crescut și orașul. Alek
sandrovsk. tîrgul mohorît. inform 
și învolut de odinioară, căpăta vă- 
zînd cu ochii o identitate nouă, 
complet alta. A devenit, acum, 
Zaporojie oraș tînăr, aflat într-o 
expansiune viguroasă, cu aproape 
300 mii de locuitori, foarte multi 
dintre ei constructori. Orașul își 
reflectă chipul în apele Niprului 
și nu e încă mulțumit. A prins gus
tul construcției. își adaugă, așadar, 
rind pe rînd. noi cetăți industriale: 
combinatul de aluminiu, uzina coc- 
sochimică. uzina de oțel electric și. 
mai ales, impunătorul ,,Zapo- 
rojstal". o altă pagină de epopee 
din existenta făuritorilor săi.

...In sala turbinelor de la ..Dne
proghes", directorul reconstrucției, 
Nikolai Arsentievlci Dubovet. ne 
oferă explicații amănunțite despre 
funcționarea pretențioaselor echi
pamente cu care este înzestrată 
hidrocentrala. Da, ați înțeles bine, 
directorul reconstrucției 1 Pentru că 
între timp, peste oraș, ca peste 

INFORMAȚII SPORTIVE
ler și Albulet — Ahmilovskaia s-au 
încheiat remiză.

• In cadrul Jocurilor sportive In
ternationale de la Moscova, atletul 
Serghei Bubka (U.R.S.S.) a stabilit 
un nou record mondial in proba de 
săritură cu prăjina, cu performanța 
de 6,01 m. Vechiul record îi apar
ținea cu 6,00 m. Pe locurile urmă
toare s-au clasat coechipierul său 
Radion Gataullin (5.80 m) și ameri
canul Earl Bell (5,75 m). Pe velo
dromul olimpic au început întrece
rile concursului de ciclism, victoria 
în proba de 1 000 m cu start de pe loc 
revenind sportivului sovietic Uldis 
Bremanis — l’03”566/l 000. în finala 
probei de urmărire individuală 
(4 000 m). pistardul sovietic Viaces- 
lav Ekimov (4’26”07/100) l-a întrecut 
pe compatriotul său Gintautas Uma- 
ras (4’30”75/100). In turneul feminin 
de volei : U.R.S.S. — Peru 3—1, Ja
ponia — S.U.A. 3—1, R.D.G. — 
R.F.G. 3—2. Cehoslovacia — R. P. D. 
Coreeană 3—0.

• Meciurile din ziua a patra a
campionatului mondial masculin de 
baschet, pe se desfășoară in diferite 
orașe din Spania, s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Franța — 
Brazilia 93—85 (46—41) ; Canada — 
Noua Zeelandă : 110—74 (43—48) ;
R. P. Chineză — Porto Rico 98—84 
(48—42) ; Cuba — Uruguay 87—76

Administrația de stat Loto-Pronosport informează:
Duminică. 13 iulie 1986, are Ioc 

o nouă TRAGERE EXCEPȚIONA
LA PRONOEXPRES. care deschi
de perspective deosebit de favora
bile pentru obținerea unor valoroa
se ciștiguri constind in autoturis
me „Dacia 1300“, excursii peste 
hotare și importante sume de 
bani. Interesul tot mai viu al par- 
ticipanților din întreaga țară față 

Întreaga tară si Întreaga lume, cu 
mai bine de patru decenii în urmă, 
s-a abătut războiul. Pentru Zaporo
jie. bilanțul a fost cutremurător : 
un sfert din populație ucisă. toate 
cele 70 de uzine — aruncate în 
aer. peste o mie de blocuri mari de 
locuințe — distruse și. împreună 
cu ele. transformate în praf si 
pulbere 24 de spitale. 2 institute, 
5 cinematografe. 239 de magazine.

In această mare de ruine, 
..Dneproghes" este el însuși o ha
lucinantă ruină, o rană adîncă în 
spinarea marelui fluviu si in sufle
tele oamenilor. Dar nu numai atît. 
în retragere, dușmanul a încercat 
să arunce în aer hidrocentrala. N-a 
reușit. Numai dună ce genistii au 
dezamorsat și înlăturat 66 tone de 
bombe si substanțe explozive si 
alte 26 000 de mine, obuze si gre
nade a fost posibil accesul în in
teriorul hidrocentralei.

— Chiar si optimiștii pronosticau 
cel puțin 25 de ani pentru refacere 
și normalizare. îsi reamintește cu 
glasul gituit de o explicabilă emo
ție Nikolai Dubovet. Dar timpul 
pe oare-1 aveam noi la dispoziție 
era cu mult mai scurt. Dacă înăl
țarea hidrocentralei a fost compa
rată cu o epopee. în schimb recon
strucția ei a intrat în legendă. S-a 
lucrat in condiții infinit mai difi
cile și periculoase, printre dări- 
mături și capcane' de tot felul. 
Abnegația și-a dat. deseori, mina 
in chipul cel mai neașteptat si tra
gic cu sacrificiul.

La 4 martie 1947, după atîtea 
suferințe, victorie ! Prima turbină 
reintra în funcțiune. După alti trei 
ani, „Dneproghes" atinge o putere 
instalată cu 16 la sută mai mare 
decit cea dinainte de război. Suc
cesul este deplin. Una după alta, 
sînt reconstruite si modernizate 
prin același titanic efort si cele
lalte întreprinderi ; noi cartiere de 
locuințe, edificii de cultură, bu
levarde largi și parcuri, spitale, 
școli și biblioteci, parcă mai lumi
noase. sint clădite în locul celor 
distruse.

— Astăzi, Zaporojie este de 
aproape trei ori mai mare si. după 
cum vedeți, un oraș foarte frumos, 
de care sintem cu toti mîndri, 
ne spune Aleksandr Konstantino-' 
viei Vorobiev. secretar al comite
tului orășenesc de partid. Numără 
peste 800 de mii de locuitori și 
produce mai mult decit întreaga 
Rusie taristă. Exportăm 300 tipuri 
de produse în peste 81 de țări. 
Iar în România, partener tradițio
nal al nostru, avem legături cu 
peste 25 de întreprinderi. Și. dacă 
transformatoarele zaporojene sînt 
montate în termocentrale româ
nești. în schimb noi apreciem în 
mod deosebit calitatea vagoanelor 
pe care ni le livrați. Pentru viitor, 
așa cum s-a hotărit la .cel de-al 
XXVII-Iea Congres al P.C.U.S., 
avem de înfăptuit proiecte mari. 
Modernizarea susținută, creșterea 
rapidă a eficienței în întreaga acti
vitate economică și socială sînt și 
pentru zaporojeni obiective funda
mentale, sarcini de mare răspun
dere. Sintem siguri că le vom în
deplini. Cu condiția să fie pace.

...De sus. de pe un promontoriu 
al ostrovului Hortița. vechiul loc 
de refugiu al cazacilor zaporojeni. 
astăzi un imens parc natural si 
căutat loc de odihnă, privim oglin
da parcă imobilă a Niprului. a 
fluviului cu înfățișare atit de uma
nă. După ce si-a trecut apele prin 
zidul de beton al barajului, conver- 
tindu-le în energie si lumină, isi 
continuă calea mulțumit, egal cu 
sine însuși. Are de ce. Oamenii nu 
i-au dezmințit așteptările, iar el 
îsi face pe deplin datoria.

Cristian ANTONESCU

(42—28) ; Argentina — Malayezia 
93—73 (53—30) ; Italia — Coasta de 
Fildeș 98—62 (48—35) ; Angola — 
Australia 74—69 (36—34).

• Etapa a 5-a a Turului ciclist al 
Franței, disputată pe traseul Evreux 
— Villers-sur-mer (124 km), a reve
nit olandezului Johan van der 
Velde — în 3h 04’05”. In clasamen
tul general individual, pe primul loc 
a trecut van der Velde, urmat la 
36 secunde de francezul Dominique 
Gaigne.
• Campionatul mondial de moto- 

cros la clasa 500 cmc a programat 
în localitatea franceză Chateau-du- 
Loir un concurs, in care victoria a 
revenit belgianului Georges Jobe 
(„Kawasaki"). In clasamentul gene
ral, lider se menține David Thorpe 
(Anglia), cu 229 puncte, secundat de 
Andre Malherbe (Belgia) — 227 
puncte.
• în urma rezultatelor înregistra

te în turneul de la Wimbledon, in 
clasamentul general al „Marelui 
Premiu" continuă să conducă tenis- 
manul cehoslovac Ivan Lendl, cu 
3 455 puncte, urmat de Joakim Nys- 
troem (Suedia) — 1 763 puncte,
Yannick Noah (Franța) — 1469
puncte. Boris Becker (R, F. Germa
nia) — 1 462 puncte. Mats Wilander 
(Suedia) — 1 148 puncte și Andres 
Gomez (Ecuador) — 954 puncte.

de acest gen de tragere este justi
ficat și de atractivitatea formulei : 
se efectuează 6 extrageri, grupate 
în două faze, cu un total de 42 nu
mere (cuprinse intre 1 și 45). De 
notat că biletele de 25 iei varianta 
participă la toate extragerile, avind 
acces la toate cele 13 categorii de 
ciștiguri. Ultima zi de participare 
este simbătă. 12 iulie.

MUREȘ. Sub genericele „Să cu
noaștem istoria patriei" si ..Cute
zători. spre comunism inaintăm". in 
taberele de pionieri din stațiunile 
Sovata si Lăpusna. la baza de 
agrement „Mureșul" din Tirgu Mu
reș și în alte localități din județ 
au fost organizate concursuri de 
creație literară și de fotografii, 
spectacole cultural-artistice. Tot
odată. pionierii mureșeni omagia
ză Anul International al Păcii prin 
organizarea unei expoziții itineran

te de artă plastică intitulată „Să 
fie pace pe Pămînt". (Gheorghe 
Giurgiu).

SUCEAVA. în orașul Fălticeni 
s-au desfășurat, timp de 10 zile, 
ample manifestări politico-educati
ve și cultural-artistice, în cadrul 
celei de-a treia ediții a „Decadei 
culturii". Au reținut in mod deose
bit atenția dialogul sculptorului Ion 
Irimescu cu iubitorii de artă ai a- 
șezării, medalionul cinematografic 

„Capodopere ale cinematografiei 
românești", șezătorile literare, spec
tacolele artistice. (Sava Bejinariu).

CLUJ. A avut loc. la Mărișelu — 
Fîntînele. aproape de inima Mun
ților Apuseni, tradiționala serbare 
populară „Avram Iancu". Au parti
cipat mii de locuitori, tineri si 
vîrstnici. După evocarea personali
tății lui Avram Iancu. a urmat un 
„dialog pe aceeași scenă" intre 
formațiile artistice ale căminelor

CARNET CULTURAL
culturale Mărișelu și Măguri- 
Răcătău. 'Și-au mal adus contri
buția la programul artistic forma
ții din alte localități din zona 
montană. (Al. Mureșan).

SIBIU. Casa artelor din Sibiu 
găzduiește expoziția județeană de 

creație tehnică a pionierilor „Start 
spre viitor". Reunind peste 350 de 
lucrări realizate de membrii cercu
rilor de creație tehnică și artistică 
din școli și din cele 9 case ale pio
nierilor și șoimilor patriei din ju
deț, expoziția ilustrează preocupă
rile elevilor în domeniile electro
nicii, automatizării. în construcția 
de navo-modele, precum si dispo
nibilitățile lor artistice materiali

zate în lucrări executate în ca
drul cercurilor de ceramică, tapise
rie și broderie. (Ion Onuc Nemeș).

GALAȚI. In pădurea Buciumeni- 
lor din județul Galati s-a desfășu
rat tradiționala ..Sărbătoare a teiu
lui". Formații muzical-coregrafice 
si ansambluri folclorice laureate ale 
Festivalului national „Cîntarea 
României" au oferit miilor de oa
meni ai muncii prezent! un bogat 

spectacol artistic. (Ștefan Dimi- 
triu).

COVASNA. A devenit o tradiție 
ca la sfirșitul fiecărui an de invă- 
țămînt elevii secției de desen a 
Școlii generale nr. 2 din Tirgu Se
cuiesc să organizeze o expoziție 
din cele mai reprezentative lucrări 
ale micilor artiști plastici. Și de 
această dată, exponatele au îneîn- 
tat vizitatorii. (Constantin Timaru).



INIÎLNIREA PRIETENEASCA DINTRE REPREZENTANȚI 
Al TINERETULUI DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA 

SI Al TINERETULUI DIN R.P.D. COREEANĂ
PHENIAN 9 (Agerpres). — La 

Phenian au inceput manifestările 
prilejuite de prima întîlnire priete
nească dintre reprezentanți ai tinere
tului din Republica Socialistă Româ
nia și ai tineretului din Republica 
Populară Democrată Coreeană, eve
niment ce se înscrie în cronica re
lațiilor româno-coreene ca un nou 
și semnificativ moment menit să 
contribuie la afirmarea și dezvolta
rea continuă a sentimentelor de prie
tenie, a raporturilor de colaborare 
și solidaritate care leagă tînăra ge
nerație din cele două țări.

Participanții la mitingul de des
chidere al întîlnirii au primit cu 
emoție, profund interes și deplină 
satisfacție mesajele adresate de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și de către to
varășul Kim Ir Sen. secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare Democrate 
Coreene — mărturii elocvente ale 
atenției și Încrederii deosebite pe 
care cele două partide Ie acordă 
tineretului din țările noastre. Prin 
puternice și îndelungate aplauze, 
participanții au dat expresie sim- 
tămintelor de adincă recunoștință 
pentru grija deosebită de care se 
bucură tineretul român și tineretul 
coreean din partea conducătorilor 
partidelor noastre, pentru minuna
tele condiții de formare, educare și 
afirmare multilaterală de care dis
pune tînăra generație din cele două 
țări, pentru îndemnurile generoase 
adresate, de a extinde șl amplifica 
relațiile de prietenie și colaborare, 
contribuind activ la triumful nobi
lelor idealuri ale socialismului, pro
gresului si păcii în întreaga lume.

Mesajele au fost prezentate de că
tre tovarășii Ri Yong Su. președin
te al C.C. al Uniunii Tineretului 
Muncitoresc Socialist, șl Ioan Toma, 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist.

La festivitate au participat cadre 
ale Uniunii Tineretului Muncitoresc 
Socialist, numeroși tineri din capi
tala tării prietene.

A fost prezent, de asemenea. Con
stantin Iftode, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Repu
blica Populară Democrată Coreeană.

Adresîndu-se participanților la a- 
dunarea festivă, conducătorul dele
gației tineretului român a arătat că 
în prezent tineretul român, care, 
alături de Întregul nostru popor, a 
sărbătorit sase decenii și jumătate 
de la făurirea Partidului Comunist 
Român, se află pe deplin angajat 
în activitatea de înfăptuire a obiec
tivelor celui de-al XIII-lea Congres 
al P.C.R.. orientărilor și indicațiilor 
trasate tinerei generații de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. A fost relevat faptul că U.T.C. 
situează In centrul preocupărilor sale 
tihirea eforturilor întregului tineret 
în munca avîntată pentru realizarea 
obiectivelor de dezvoltare economi- 
co-socială a țării, acordînd In a-

celași timp o deosebită atenție e- 
ducării comuniste, patriotice a tine
rilor, cunoașterii și cultivării res
pectului față de glorioasele tradiții 
de luptă și muncă ale poporului nos
tru, fată de realizările remarcabile 
din anii socialismului, întăririi în
crederii in destinele comuniste ale 
patriei. Conștient de necesitatea de 
a se face totul pentru asigurarea pă
cii și securității pe planeta noastră, 
tineretul român sprijină pe deplin 
politica externă a țării noastre, ini
țiativele de larg răsunet in
ternațional ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îndreptate spre 
solutionarea problemelor majore 
cu care se confruntă în prezent ome
nirea, se pronunță și acționează cu 
consecvență pentru întreprinderea 
unor măsuri concrete și eficiente de 
dezarmare, și în primul rînd de de
zarmare nucleară, pentru o lume 
fără arme și războaie, o lume a în
crederii și colaborării intre popoare.

Luînd cuvîntul în cadrul mitingu
lui de prietenie, conducătorul dele
gației U.T.M.S. din R.P.D.C. a ară
tat că poporul coreean, tineretul co
reean urmăresc cu viu interes, cu 
sentimente de prietenie activitatea 
desfășurată de poporul și tineretul 
României socialiste în opera de edi
ficare a socialismului. Tineretul co
reean, însuflețit de hotărîrea de a 
înfăptui cu succes obiectivele de 
perspectivă stabilite de Congresul al 
VI-lea al Partidului Muncii din Co
reea, desfășoară o activitate susți
nută atit în domeniul construirii 
unor mari obiective economice, cit 
și în lupta pentru reunificarea paș
nică și independentă a patriei. Si
tuația internațională actuală impu
ne unirea și intensificarea tuturor 
forțelor iubitoare de pace pentru 
zădărnicirea politicii imperialiste de 
extindere a cursei înarmărilor, pen
tru apărarea păcii și securității po
poarelor. Tinerii coreeni sînt ferm 
hotărî ți să își aducă contribuția la 
dezvoltarea în viitor a bunelor ra
porturi statornicite între partidele și 
popoarele noastre, angajîndu-se să 
lupte activ pentru apărarea păcii și 
securității pe planeta noastră.

Pe întreaga desfășurare a mitin
gului, participanții au ovaționat în
delung pentru prietenia și colabo
rarea dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană, pentru conducă
torii celor două partide .și state, 
dînd expresie sentimentelor de 
prietenie și respect reciproc ce ani
mă popoarele, tinerii din cele două 
țări.

In cadrul manifestărilor înscrise 
In programul întîlnirii prietenești a 
avut loc vernisajul expoziției de fo
tografii privind preocupările actuale 
ale tinerei generații din țara noas
tră. Delegația tineretului român s-a 
întîlnit cu cadre din conducerea 
Uniunii Tineretului Muncitoresc So
cialist, cu tinerii de la obiective eco
nomice și social-eulturale din Phe
nian și Nampho. Grupul-artistic 
român a prezentat un spectacol 
care s-a bucurat de un deosebit 
succes în rîndul publicului din capi
tala coreeană.
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Pentru transformarea Mediteranei într-o zonă 
a păcii și colaborării

Mesa/ al ministrului de externe sovietic 
adresat secretarului

MOSCOVA. — Intr-un mesaj a- 
dresat secretarului general al 
O.N.U., Eduard Șevardnadze, mi
nistrul sovietic al afacerilor exter
ne, subliniază necesitatea adoptării 
unor măsuri urgente în vederea re
ducerii încordării și normalizării 
situației din zona Meditertmei.

După ce reamintește propuneri
le avansate de guvernul sovietic 
privind consolidarea păcii și secu
rității în regiunea mediteraneană, 
mesajul exprimă sprijinul - Uniunii 
Sovietice față de propunerea țări
lor nealiniate cu privire la trans
formarea Mediteranei într-o zonă 
a păcii și colaborării.

general al O.N.U.
In document se subliniază că 

problema securității în Mediterana 
trebuie rezolvată pe baza efortu
rilor comune ale statelor și se a- 
preciază că un rol util în acest sens 
l-ar juca convocarea unei confe
rințe largi, similară cu cea pen
tru securitate și cooperare in Eu
ropa, la care să participe, in afa
ra statelor riverane, S.U.A. și alte 
țări interesate. în cadrul unei a- 
semenea conferințe s-ar putea con
veni asupra elaborării unor reco
mandări privind crearea unui re
gim de pace și securitate pentru 
regiunea Mării Mediterane.

DANEMARCA : Inițiativă a militanților 
pentru salvgardarea păcii

COPENHAGA. — Incepînd de 
miercuri, la Albertslund, suburbie 
a orașului Copenhaga,, se desfășoa
ră „Festivalul păcii — 1986“. A- 
ceastă manifestare a fost inițiată 
de militanții pentru pace din Da
nemarca, în colaborare cu o serie 
de organizații de tineret din alte

țări. In timpul festivalului vor a- 
vea loc numeroase manifestări cul- 
tural-artistice, precum și dezbateri 
avînd ca tematică unirea efortu
rilor tuturor forțelor progresiste, 
democratice, realiste, în vederea 
realizării dezarmării și salvgardă
rii păcii pe Pămînt.

S.U.A.: Localități și comitate proclamate 
zone denuclearizate

WASHINGTON. — Peste 17 000 
/ de persoane și-au pus semnătura 
1 pe o petiție care cere să fie procla

mată zonă denuclearizată comitatul 
Sonoma, din nordul Californiei. A- 

i ceastă petiție este sprijinită de un
i

mare număr de personalități poli
tice și organizații obștești califor- 
niene. Pînă în prezent, peste o sută 
de orașe și comitate americane au 
fost proclamate zone denucleari- 
zate.
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Demersuri pentru 
reglementarea 

problemei cipriote
STRASBOURG 9 (Agerpres) — 

O.N.U. rămine „Canalul internațio
nal cel mai apropiat" pentru a în
cerca elaborarea unui compromis in 
problema cipriotă, dar care nu va fi 
abandonat dacă cele două părți in
teresate — ciprioții greci și ciprloții 
turci — vor recurge la alți media
tori, a declarat secretarul general al 
Națiunilor Unite, Javier Perez de 
Cuellar, la Strasbourg. In cadrul 
unei conferințe de presă, el a pre
cizat că va continua fără răgaz 
eforturile sale pentru a se găsi o 
soluție la problema cipriotă.

Evitînd orice declarație „intempes
tivă și prematură" într-o situație 
„suficient de delicată", secretarul ge
neral al O.N.U. a afirmat că este în 
curg de a negocia pentru a obține 
redeschiderea punctelor de trecere 
între cele două sectoare ale insulei.

CHILE

Se consolidează unitatea populară
SANTIAGO DE CHILE 9 (Ager

pres). — Opoziția chiliană a făcut 
un pas concret în lupta pentru 
democrație prin greva cu caracter 
politic, de Ia începutul lunii, prima 
desfășurată cu succes în cursul celor 
13 ani de regim militar — relevă, 
intr-un comentariu, agenția Prensa 
Latina. Potrivit inițiatorilor săi, gre
va a făcut parte din ampla mișcare 
de protest prin care se cere inaugu
rarea unei perioade de tranziție spre 
democrație. Una dintre trăsăturile 
esențiale ale mișcării greviste a fost 
unitatea populară — arată agenția 
citată. După ciim apreciază obser
vatorii. această victorie a opoziției 
ar putea determina o schimbare a 
atitudinii acelor forțe sociale care 
sprijină regimul militar.

In sprijinul soluționării pe cale politică a situației
conflictuale din

MONTEVIDEO 9 (Agerpres). — 
Consecințele menținerii stării con
flictuale din America Centrală sint 
foarte grave pentru întregul conti
nent latino-american — a arătat mi
nistrul Uruguayan al relațiilor ex
terne, Enrique Iglesias. El a apreciat 
recenta decizie a Camerei Reprezen
tanților a Congresului S.U.A. de a 
acorda ajutor forțelor contrarevolu-

America Centrală
ționare antisandiniste ca reprezen- 
tind un nou obstacol in calea păcii 
și înțelegerii in regiune. Ministrul 
Uruguayan a relevat că demersurile 
..Grupului de la Contadora" continuă 
să constituie unica modalitate de in
staurare a. unui climat real de pace 
in această zonă, transmite agenția 
Prensa Latina.

PARTIDUL COMUNIST PARA
GUAYAN s-a pronunțat pentru 
crearea unui amplu front antidic- 
tatorial în țară, din care să . facă 
parte toate forțele care se opun 
regimului generalului Alfredo 
Stroessner — transmite agenția 
Prensa Latina. „Paraguayul tra
versează in prezent o situație po
litică nouă. Măsurile de reprima
re a forțelor democratice nu și-au 
atins scopul. în timp ce dictatura 
este confruntată cu o profundă și 
ascuțită criză, se impune intensi
ficarea acțiunii unite a tuturor pa- 
trioților paraguayeni în direcția 
răsturnării și lichidării regimului 
tiranic și instaurării unui guvern 
provizoriu, care să se angajeze in
tr-un proces de democratizare a 
vieții politice naționale" — se a- 
preciază intr-un editorial publicat 
în ziarul „Adelante", care apare 
clandestin la Asuncion.

SESIUNE PARLAMENTARA. — 
In "discursul rostit la deschiderea 
primei sesiuni a Adunării - Consti
tuante (parlamentul) sudaneze, pri
mul ministru al Sudanului, Sadik 
El-Mahdi, a reafirmat angajamen
tul guvernului țării sale față de 
mișcarea de nealiniere și respectul 
pentru voința politică a popoarelor 
in direcția promovării păcii și coo
perării pe plan internațional. Pre
mierul sudanez, informează agen
ția qatareză de știri Q.N.A., a sub
liniat că Sudanul va depune efor
turi in vederea realizării unității 
arabe, reafirmînd sprijinul față de 
lupta justă a poporului palestinian 
pentru autodeterminare și crearea 
unui stat propriu independent.

PROIECT DE COMBATERE A 
LĂCUSTELOR. Organizația Națiu
nilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.) a lansat un

plan de urgență pentru comba
terea invaziei de lăcuste in țările 
africane subsahariene. Punerea în 
aplicare a acestui plan necesită opt 
milioane de dolari. Acțiunea de 
combatere a invaziei de lăcuste 
este presantă și nu suportă nici o 
aminare. Experții F.A.O. au averti
zat că lăcustele pot provoca, devo- 
rind culturile agricole, o nouă cri
ză alimentară, afectind milioane de 
africani.

PRODUCȚIA DE OȚEL A ȚA
RILOR MEMBRE ALE C.E.E. — 
mai puțin Grecia — a fost, in luna 
mai, de 10.6 milioane tone, in scă
dere cu 9.9 la sută comparativ cu 
aceeași perioadă a anului trecut — 
se arată intr-un raport al Comi
siei Executive a C.E.E.

INTRE BUENOS AIRES SI 
VIEDMA. Guvernul Argentinei a 
elaborat un proiect de lege privind 
mutarea capitalei țării la Viedma, 
oraș situat la 800 km sud de Bue
nos Aires. Documentul urmează să 
fie supus parlamentului spre apro
bare. Viedma este in prezent capi
tala provinciei Rio Negro.

EXPORTURILE DE ARME ALE 
FRANȚEI au fost estimate anul 
trecut la 44,5 miliarde franci (6,3 
miliarde dolari), a anunțat un pur
tător de cuvînt al Ministerului 
Apărării, citat de agenția Reuter.

DE PRESA
scurt

IN IRLANDA DE NORD conti
nuă actele de violență politică. Ul
tima victimă : un polițist aparți- 
nînd „Royal Ulster Constabulary" 
a fost ucis cu focuri de armă la 
locuința sa, în apropiere de 
Rosslea, comitatul Fermanagh, de 
către un grup de necunoscuți care 
au reușit să dispară de la locul 
crimei.

POPULAȚIA MADAGASCARU
LUI este In prezent de 11 796 000 
locuitori. In ultimii doi ani, popu
lația acestei țări a crescut cu 
aproximativ 800 000 de oameni.

COLIZIUNE. Patru persoane și-au 
pierdut viata, iar mai multe au fost 
date dispărute în urma coliziunii 
a două nâve — tancul petrolier 
„Pantas" și cargoul ..Bright Duke" 
— aflate sub pavilion singaporez. 
In strîrntoarea Malacca, transmite 
agenția Bernama. Dintre membrii 
echipajelor, 14 au fost salvați de 
alte nave din apropiere. în urma 
ciocnirii, au izbucnit incendii la 
bordul ambelor vase, pe care 
echipe speciale de salvare din Ma- 
layezia și Singapore încearcă să le 
tină sub control.

RATA RIDICATĂ A INFLAȚIEI. 
In primele sase luni ale anului, in
flația a crescut in Mexic cu 40,6 
la sută, a anuntat Banca centrală a 
acestei țări. In luna iunie, inflația 
s-a majorat cu 6.4 la sută fată de

Problemele grave ale subdezvoltării trebuie 
soluționate cu participarea tuturor țărilor 

Intervenția reprezentantului țării noastre 
la sesiunea ECOSOC

GENEVA 9 (Agerpres). — La se
diul Națiunilor Unite din Geneva se 
desfășoară lucrările sesiunii Consi
liului Economic și Social al O.N.U., 
care examinează evoluția situației 
economice mondiale, precum și sta
diul și perspectivele dialogului și 
cooperării internaționale in domenii
le economic, comercial, financiar și 
tehnico-științific.

Poziția tării noastre privind ne
cesitatea lichidării subdezvoltării și 
edificării noii ordini economice in
ternaționale. instaurării unor rapor
turi economice internaționale baza
te pe egalitate și avantaj reciproc a 
fost prezentată de‘ șeful delegației 
române.

Arătînd că negocierile purtate pînă 
In prezent nu au dus la rezultate 
concrete, semnificative, că proble
mele complexe ale economiei mon
diale nu pot fi soluționate separat 
de un grup sau altul de state, vorbi
torul a prezentat propunerea Româ
niei de a se acționa prin eforturi 
comune pentru organizarea unei 
conferințe internaționale în cadrul 
O.N.U.. cu participarea tuturor ță
rilor dezvoltate șl în curs de dez
voltare. in vederea soluționării glo
bale a problemelor grave ale sub

dezvoltării, pentru realizarea unei 
noi ordini economice mondiale. Șe
ful delegației române a adus, de 
asemenea, in atenția participanților 
propunerile concrete formulate de 
tara noastră în vederea unei regle
mentări globale. prin negocieri, a 
problemei datoriei externe a țărilor 
in curs de dezvoltare. Delegația ro
mână s-a pronunțat, totodată. în fa
voarea unor acțiuni pentru elimina
rea barierelor protecționiste. a mă
surilor de natură restrictivă și a 
practicilor discriminatorii, pentru re
ducerea tarifelor vamale și instau
rarea unui comerț liber, echitabil. 
In acest sens, vorbitorul a arătat că 
România participă activ la lucrările 
pregătitoare ale noii runde de ne
gocieri comerciale multilaterale din 
cadrul GATT și sprijină lansarea a- 
cestei runde la reuniunea ministe
rială de la Punta del Este, din sep
tembrie a.c.

Referindu-se la problema marilor 
decalaje tehnologice dintre țările în 
curs de dezvoltare și țările dezvol
tate. reprezentantul tării noastre a 
subliniat necesitatea sporirii rolului 
O.N.U. in intensificarea transferului 
de tehnologie și asigurarea unui 
acces neîngrădit la cuceririle științei 
si tehnologiei moderne.

Încheierea convorbirilor sovieto-franceze
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

Miercuri, la Moscova, s-au încheiat 
convorbirile dintre Mihail Gorbacmv, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.. 
și președintele Franței, Francois 
Mitterrand. Au fost discutate aspecte 
principale ale actualității interna
ționale. intre care problemele înce
tării cursei înarmărilor și revenirii 
la o politică de destindere. A avut

Ioc, totodată, un schimb de opinii 
In legătură cu modalitățile de depă
șire a situațiilor conflictuale și de 
criză din diferite regiuni ale lumii, 
relatează agenția T.A.S.S.

Au fost examinate, de asemenea, 
prpbleme privind dezvoltarea rela
țiilor sovieto-franceze în diverse 
domenii.

luna precedentă. Rata ridicată a 
inflației este atribuită in principal 
creșterii preturilor la produsele 
agroalimentare. medicamente, lo
cuințe. transport.

CRIZA DE GUVERN DIN ITA
LIA. Președintele Republicii Italie
ne, Francesco Cossiga, l-a primit 
miercuri pe președintele Senatului, 
Amintore Fanfani, care i-a prezen
tat rezultatele misiunii sale explo
ratorii în vederea soluționării cri
zei de guvern. Este posibil ca șeful 
statului să încredințeze joi unei 
personalități politica sarcina for
mării noului guvern.

ȘOMAJ. Potrivit datelor publica
te la Helsinki de Ministerul finlan
dez al Muncii. în luna mai. numă
rul șomerilor din această tară a 
crescut cu 31 000 In comparație cu 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut.

COOPERARE INTERAFRICANĂ. 
Kenya și Uganda au semnat un 
acord cu privire la construirea in 
comun a unei conducte de petrol 
de 700 km. Conducta — care va 
lega capitalele celor două țări — va 
contribui la îmbunătățirea aprovi
zionării cu titei a celor două țări. 
Acțiunea de cooperare kenyano- 
ugandeză reprezintă un pas impor
tant pe calea spre ieșirea de sub 
controlul companiilor petroliere 
occidentale

ACCIDENT FEROVIAR. Un 
tren de marfă ce transporta pro
duse chimice a deraiat de pe linia 
Miamisburg — West Carrollton 
(S.U.A.), în apropierea unei auto
străzi, luînd foc. Incendiul a dega
jat un nor care a cauzat intoxica
rea cîtorva zeci de persoane și a 
determinat evacuarea altor citorva 
zeci de mii.

(
Priorități

La Palatul Națiunilor din Geneva 
se desfășoară sesiunea de vară a 
Consiliului Economic si Social al 
O.N.U. (ECOSOC), unul din cele 
cinci organisme principale ale foru
mului mondial, ce grupează 54 de 
state. între care si România. Pe 
agenda reuniunii figurează, intre 
altele, examinarea situației economi
ce și sociale din lume. îndeosebi a 
actualelor politici si tendințe din do
meniul producției, comerțului si rela
țiilor financiar-monetare internațio
nale.

în cuvintarea rostită la deschide
rea lucrărilor ECOSOC, secreta
rul general al O.N.U.. Javier Perez 
de Cuellar, a lansat comunității in
ternaționale un vibrant apel la coo
perare. in vederea soluționării cit 
mai curînd posibil a acutelor pro
bleme economice și financiare ce 
confruntă, intr-un fel sau altul, toa
te statele lumii, dar. mai ales, pe 
cele in curs de dezvoltare. In același 
sens, unul din documentele de bază 
ale sesiunii — „Studiu asupra eco
nomiei mondiale 1986", elaborat de 
Departamentul pentru probleme eco- 
noipice si sociale al Națiunilor Unite 
— consideră că puternicele dezechi
libre din economia mondială, inclu
siv marile decalaje între nivelurile 
de viată din țările bogate si cele 
sărace, nu pot fi abordate eficient 
numai Prin eforturi dispersate pe 
plan national, deoarece dimensiunile 
acestor dezechilibre si caracterul tot 
mai interdependent al problemelor 
pe care le implică cer acțiuni con
certate. o largă colaborare interna
țională. bazată oe egalitate si avantaj 
reciproc.

De altfel. In cursul dezbaterilor, 
numeroși vorbitori au arătat că efor
turile țărilor in curs de dezvoltare 
de a amortiza impactul deosebit de 
puternic al crizei mondiale asupra 
economiilor lor se lovesc de o serie 
de obstacole. în acest context, este 
dezbătută problema deteriorării pro
gresive a cadrului colaborării multi
laterale. a replierii statelor capitalis
te dezvoltate in spatele propriilor 
baricade protectioniste si încercării 
lor de a aduce negocierea diferende
lor comerciale si financiare numai 
Intr-un cadru bilateral, care le per
mite să-si impună mai ușor condi
țiile partenerilor mai slabi — în fapt, 
să arunce o parte tot mai mare din 

. povara crizei oe seama altor state.

DIN ACTUALITATEA ECONOMICĂ MONDIALĂ --------------------------- -------------

pe agenda ECOSOC
in special a celor .în curs de dezvol
tare.

Asemenea orientări în politica eco
nomică a unor state dezvoltate au 
consecințe dintre cele mai grave asu
pra țărilor ’ subdezvoltate. In acest 
sens, la reuniunea ECOSOC s-au 
făcut adesea referiri la asa-numitul 
transfer invers de resurse, pe care 
numeroși vorbitori l-au calificat 
drept „o aberație", avînd în vedere 
că țările sărace sînt nevoite să dea 
mai mult decit primesc din țările bo
gate sub formă de credite, de inves
tiții directe sau de ajutor pentru 
dezvoltare. Apărut după 1983. acest 
fenomen deosebit de nociv se ma
nifestă prin pierderi tot mai mari 
pentru țările sărace (12.5 miliarde de 
dolari in 1984 si 31 de miliarde în 
1985). intr-un moment cînd statele 
respective duc o linsă acută de re
surse financiare atit pentru relansa
rea economiilor lor. cit si pentru 
stingerea uriașei datorii externe (de 
circa 1 000 miliarde de dolari), care 
pur si simplu le-a blocat dezvolta
rea economico-socială.

Or. așa cum rezultă din datele 
O.N.U.. principalul factor care a de
terminat trecerea de la un transfer 
pozitiv de resurse (Nord-Sud) Ia 
unul negativ (Sud-Nord) este politi
ca financiară restrictivă promovată 
de la o vreme de țările capitaliste 
dezvoltate, politică ce s-a caracteri
zat prin creșterea excesivă a nive
lului dobînzilor. paralel cu reducerea 
apreciabilă a împrumuturilor acor
date țărilor debitoare din lumea a 
treia. Astfel. în timp ce plățile în 
contul dobînzilor efectuate de 93 de 
țări în curs de dezvoltare, luate în 
calcul de O.N.U.. au crescut. între 
1981—1985, de la 34.8 miliarde de do
lari la 54 de miliarde, volumul noi
lor credite primite de statele respec
tive a scăzut. în aceeași perioadă, de 
la 62,5 la 13 miliarde de dolari.

Deși în ultima vreme nivelul nomi
nal al dobînzii a scăzut, cel real a 
rămas neobișnuit de ridicat sau chiar 
a si sporit pentru unele state. Dato
rită marii diferente între nivelul 
nominal al dobînzilor si nivelul pre
turilor la materiile prime (care anul 
trecut era, în medie, cu 32 la sută 
mai redus decit cel din 1980), dobinda 
reală suportată de țările in curs de 
dezvoltare exportatoare de asemenea 
produse a sporit, potrivit studiului 
O.N.U.. de la 8.6 la sută in 1984 la

20,7 la sută in 1985. Aceasta a în
semnat poveri suplimentare pentru 
tarile in curs de dezvoltare. în .an
samblu. care anul trecut au fost 
nevoite să plătească numai in con
tul dobînzilor peste 70 miliarde de 
dolari. Cele mai afectate de feno
menele negative din domeniul cre
ditului international sînt țările Ame- 
ricii Latine, ale căror plăti sub formă 
de dobînzi si profituri la investiții
le directe de capital străin s-au ridi
cat în 1985 la 35 miliarde de dolari, 
ceea ce înseamnă 28 la sută din va
loarea exporturilor regiunii.

Scăderea veniturilor din exporturi, 
îndeosebi ca urmare a dobînzilor 
înalte si a măsurilor protectioniste. 
a dus la reducerea importurilâr și, 
implicit, a investițiilor în economie, 
care a fost deosebit de dramatică în 
țările cu mari datorii. De exemplu, 
în principalele patru țări debitoare 
din America Latină (Brazilia. Mexic, 
Argentina, Venezuela), ponderea in
vestițiilor în produsul national brut 
a scăzut de la 26 Ia sută in a doua 
jumătate a deceniului trecut la nu
mai 17 Ia sută în 1984.

In general, situația economică si 
socială a tarilor in curs de dezvol
tare s-a înrăutățit considerabil : din 
pricina ritmurilor lente de creștere 
a producției globale (în medie 1.4 la 
sută între 1981—1985). venitul pe lo
cuitor a scăzut in 1985 pentru al 
cincilea an consecutiv. Tn unele state 
africane, el este în prezent mai mic 
chiar decit acum două decenii.

Asemenea evoluții negative relevă 
cit se poate de pregnant caracterul 
realist al aprecierilor președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU potrivit că
rora sistemul financiar-bancar. poli
tica dobînzilor înalte ' practicate de 
țările capitaliste dezvoltate poartă 
principala răspundere pentru situația 
economico-socială creată în țările >n 
curs de dezvoltare. în fapt, capitalul 
financiar s-a transformat în prin
cipalul factor de asuprire si exploa
tare neocojonialistă.

De aceea. România consideră că 
este necesar, să se pună capăt cit 
mai grabnic acestei stări de lucruri, 
să se acționeze în direcția lichidării 
subdezvoltării, a decalajelor dintre 
state si făuririi unei noi ordini eco
nomice mondiale.

Gh. CERCELESCU

Controverse monetare interoccidentate
„Biletul verde", cum i se mai spu- • 

ne dolarului S.U.A., va suferi o ope
rație... estetică, prima după mai 
bine de cincizeci de ani. Noile banc
note nu vor fi prea diferite de cele 
vechi. In esență, operația constă in 
inserția unui fir subțire de polies- 
ter transparent in interiorul hir- 
tiei din care sint fabricate, ceea ce 
face imposibilă orice încercare de 
falsificare.

Noutatea anunțată nu va avea nici 
cea mai mică influență asupra sinu
oasei evoluții pe care o înregistrea
ză „biletul verde". Evoluție cu pro
funde implicații asupra desfășură
rilor economice internaționale, dacă 
avem in vedere faptul că schimbu
rile valutare zilnice antrenează pes
te 150 de miliarde de dolari.

Or, cursul dolarului înregistrează, 
în mod artificial, serioase fluctuații, 
fie urclnd vertiginos, cum s-a in- 
timplat anul trecut, fie înregis- 
trind „căderi libere", cum s-a pe
trecut in vremea din urmă. O situație 
în care dolarul a pierdut circa 30 la 
sută în raportul de schimb cu prin
cipalele valute occidentale, accen- 
tuind dezordinea și dezechilibrele 
de pe piețele valutare, dînd un nou 
impuls contradicțiilor comerciale și 
financiare interoccidentale și exer- 
citînd, totodată, o influență negativă 
asupra activității economice în an
samblu.

Supraevaluarea artificială a dola
rului, datorată în mod decisiv po
liticii creditului scump — dobînzile 
înalte americane făcînd mai profi
tabilă plasarea fondurilor în do
lari decit în alte valute — a avut 
pentru economia S.U.A. nu nu
mai efecte favorabile (finanțarea 
deficitului bugetar, în special a chel
tuielilor militare, creșterea investi
țiilor etc.), ci și neprielnice. Astfel, 
dolarul artificial supraevaluat a slă
bit economia americană. îndeosebi sub 
unghiul competitivității produselor 
sale pe piețele externe. mărfurile 
americane devenind mai scumpe în 
raport cu cele ale principalilor ,par
teneri comerciali. In același timp, 
prețurile mai ieftine ale importurilor 
au pus iiîtr-o situație dificilă o în
treagă serie de sectoare ale econo
miei S.U.A.. cum ar fi industria 
automobilului, cea electronică, dar 
mai ales agricultura, ale cărei da
torii se ridicau, anul trecut, la 212 
miliarde dolari, provocind insolvabi

litatea a peste 30 la sută dintre 
fermierii americani.

Toate acestea s-au reflectat, sin
tetic, în balanța cqmercială a 
S.U.A., care s-a incheiat, in 1985, cu 
uri deficit de peste 150 de miliarde 
de dolari : 50 miliarde in raporturile 
bilaterale cu Japonia, 20 de miliarde 
cu Canada, 15 miliarde cu Piața 
comună. Aceste evoluții au dus la o 
adevărată stare de criză in relațiile 
bi și multilaterale din „triunghiul 
contradicțiilor" (S.U.A.—Japonia— 
Piața comună) concretizată în inten
sificarea măsurilor protecționiste, în 
multiplicarea așa-numitelor „războa
ie comerciale", tinzîndu-se spre in- 
stituționajizarea represaliilor comer
ciale.

Actuala tendință de scădere a „bi
letului verde", apărută pe fundalul 
unor fenomene economice și politice 
complexe și contradictorii — rezul
tatele sub așteptări obținute de eco
nomia americană în 1985 și în pri
mele lurii ale anului în curs, redu
cerea prețului petrolului, reducerile 
taxelor de scont ale unora dintre 
principalele bănci occidentale etc. — 
ca și a deciziei luate incă în sep
tembrie anul trecut de cătra 
„Grupul celor cinci" (S.U.A., Japo
nia, R.F. Germania, Marea Britanie 
și Franța) „de a sprijini o creștere 
a cursului de schimb al celorlalte 
importante valute in raport cu dola
rul" n-a făcut altceva decit să trans
fere preocupările dintr-o tabără 
într-alta, dacă ar fi să ne referim 
chiar și numai la contenciosul co
mercial.

Astfel, cînd la bursa din capitala 
Japoniei paritatea dintre cele două 
monede a ajuns la 170 de yeni pentru 
un dolar, oficialitățile japoneze au a- 
preciat că valoarea dolarului ar trebui 
să crească pină la circa 190 de yeni. 
„Scăderea dramatică a monedei ame
ricane în raport cu yenul, s-a arătat 
la Tokio, a provocat dificultăți se
rioase întreprinderilor japoneze — 
în special celor mici șl mijlocii — a 
căror activitate este orientată cu 
precădere spre export, deoarece prin 
creșterea valorii yenului produsele 
lor au devenit mai scumpe și deci 
mai puțin competitive pe piețele in
ternaționale. Un automobil nipon, 
fabricat în țara de origine, va costa 
pe piața S.U.A. cu 30 la sută mai 
mult decît anul trecut, de exemplu. 
Ca și oricare alt produs nipon. Ace
lași proces de scumpire, pe care

l-au cunoscut mărfurile japoneze, îl 
suferă și produsele vest-europenilor, 
motiv de aceeași profundă ‘ preocu
pare atit la Bonn, cit și Ta Paris 
sau Roma.

Efectele scăderii rapide și Substan
țiale a cursului dolarului pe piețele 
de schimb se răsfring și asupra eco
nomiilor altor țări. Pentru statele 
producătoare de petrol, pierderile 
înregistrate (decontările in tranzac
țiile petroliere se fac in dolari) se 
adaugă la cele rezultate din scăde
rea galopantă a preturilor la acest 
produs pe piața mondială. Faptul 
este cu atit mai grav pentru 
țările în curs de dezvoltare pro
ducătoare de petrol a căror eco
nomie este marcată de efortul 
pentru acoperirea serviciului datoriei 
externe (Mexic, Venezuela, Nige
ria ș.a.). Pentru alte țări in curs 
de dezvoltare, confruntate cu aceeași 
problemă a datoriei externe, apa
rent. actuala situație este favora
bilă, respectiva datorie „valorind" 
mai puțin decît a fost contractată in 
dolari. Dacă insă datoriile au fost 
contractate în alte valute internațio
nale (yeni, mărci vest-germane sau 
lire sterline)," efortul financiar al 
acestor țări crește brusc, impunînd 
sporirea exporturilor pentru acoperi
rea pierderilor decurgînd din scăde
rea dolarului. Situație cu atit mai 
reală, cu cit S.U.A. constituie unul 
dintre principalii importatori de 
materii prime, produse tradiționale 
de export ale țărilor în curs de dez
voltare. Și, astfel, efectele negative 
ale fenomenului se adîncesc : oferta 
sporită va duce la scăderea și mai 
accentuată a preturilor acestor pro
duse, multiplicînd dificultățile țări
lor tn cauză.

Considerată de Inițiatorii săi un 
adevărat panaceu al tuturor re
lelor de care suferea economia la 
ora adoptării ei (1973), fluctuarea 
necontrolată a monedelor pe piețele 
de schimb, favorizind oscilații valu
tare de asemenea amplitudini, cum 
sint cele pe care le înregistrează, de 
exemplu, dolarul, are efecte destabi
lizatoare tn cele inai diferite domenii, 
și tn special In cel al comerțului, 
adtncind criza sistemului monetar și 
financiar internațional, producînd 
grave perturbații In economia mon
dială.

Valentin PAUNESCU

Conferința internațională 1 
asupra Namibiei

VIENA 9 (Agerpres). — Conclu- 
zia comună a discursurilor rostite ;J 
In continuarea dezbaterilor Confe- ■;( 
rinței internaționale asupra Nami
biei, de Ia Viena, este aceea că ob
stacolul principal aflat în calea de
colonizării teritoriului și a obține- țț 
rii independenței de către poporul ’ 
namibian îl reprezintă refuzul au- d 
torităților sud-africane de a aplica A 
prevederile rezoluției 435 a Consi- j 
liului de Securitate al O.N.U. Con- '] 
damnind ocuparea ilegală a Nami- <’ 
biei de către guvernul de la Preto- jj 
ria, ca și acțiunile agresive, colo- -jî 
niale și rasiste pe care acesta le :Ț 
întreprinde în teritoriu, marea ma- jț 
joritate a vorbitorilor au exprimat ri 
convingerea că singura modalitate j.l 
de a exercita presiuni asupra regi- S 
mulul din R.S.A. o reprezintă im- a 
punerea de sancțiuni economice obli- ) 4 
ga lorii.

In același timp, a fost adresat a- vf 
pelul ca țările occidentale să pună J 
capăt sprijinului față de guvernul ”1 
sud-african, întrucît menținerea unor M 
raporturi în diverse domenii cu re- J 
gimul de apartheid este de natură 4 
să submineze eforturile comunității rij 
internaționale in direcția aplicării 
planului O.N.U. privind acordarea j 
independenței Namibiei. Vorbitorii 
au cerut să se treacă neîntîrziat la I 
retragerea trupelor de ocupație sud- j 
africane, la abolirea instituțiilor-ma- 
rionetă și la organizarea de alegeri 
libere în teritoriu, sub auspiciile 
O.N.U.

r.s.a. , Continuă greva 
muncitorilor de la minele

de aur și diamante
PRETORIA 9 (Agerpres). ' — în 

Republica Sud-Africană, greva mi
nerilor negri de la minele de dia
mante și aur a intrat in a șaptea zi 

■— informează agenția U.P.I. Cei 
12 500 de lucrători din acest sector 
vital al economiei sud-africane re
vendică eliberarea liderilor sindicali 
arestați în ultimele trei săptămini 
in condițiile aplicării stării de ur
gență. Minerii, a căror acțiune re
prezintă o confruntare directă cu 
autoritățile rasiste de la Pretoria, 
cer. de asemenea, abrogarea tuturor 
legilor discriminatorii, în ultimă in
stanță a politicii de apartheid.

Consultări 
in capitala Zambiei

LUSAKA 9 (Agerpres). — Pre
ședintele Zambiei, Kenneth Kaunda, 
l-a primit miercuri pe ministrul afa
cerilor externe al Marii Britanii, 
Geoffrey Howe, aflat în zonă in urma 
unui mandat primit din partea țări
lor C.E.E. In cursul întrevederii au 
fost abordate probleme privind sta
rea de criză politică din Republica 
Sud-Africană, unde, după cum se 
știe, in condițiile stării de urgență, 
mii de patrioți sud-africani, în ma
joritate de culoare, se află în închi
soare.

Șeful statului zambian a subliniat, 
și cu acest prilej, că singurul mijloc 
de a-i determina pe guvernanții de 
la Pretoria să accepte abandonarea 
politicii de apartheid este adoptarea 
de sancțiuni economice. El a spus că 
poziția premierului britanic în aceas
tă problemă provoacă îngrijorare. 
Ministrul de externe al Marii Brita
nii a reafirmat punctul de vedere 
potrivit căruia sancțiunile economice 
ar agrava climatul de violență în 
R.S.A.

ORIENTUL MIJLOCIU
RIAD 9 (Agerpres). — Aflat in

tr-o scurtă vizită în Arabia Saudi- 
tă, regele Hussein al Iordaniei a 
avut convorbiri, la Taif, cu regele 
Fahd. Potrivit surselor saudjte, în 
timpul întrevederii au fost abordate, 
în principal, probleme ale situației 
actuale din lumea arabă și,’ în acest 
context, perspectivele convocării 
unei conferințe arabe la nivel inalt. 
După cum transmite postul de 
radio Riad, In cadrul convorbirilor 
au fost trecute în revistă, totodată, 
inițiativele privind realizarea unul 
proces de pace în Orientul Mijlociu.
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