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Președintele Republicii Socialis
te
România,
tovarășul
Nicolae Ceausescu, a primit, joi, 10
iulie, pe senatorul american Larry
Pressler. care, la invitația Marii
Adunări Naționale, a efectuat o vi
zită in țara noastră.
Senatorul american a mulțumit
pentru întrevederea acordată, pen
tru posibilitatea de a vizita Româ
nia. de a avea convorbiri cu factori
de răspundere din tara noastră.
în cadrul întrevederii au fost abor

vind oprirea cursei înarmărilor șl
trecerea la dezarmare. înlăturarea
pericolului unui război nuclear ni
micitor și asigurarea unui climat de
pace, securitate și largă colaborare
intre toate națiunile lumii.
La primire a participat Marin
Ivașcu. vicepreședinte al M.A.N.,
președintele Grupului român al
Uniunii Interparlamentare.
A fost de față Roger Kirk, amba
sadorul S.U.A. la București.

Ambasadorul R. S. F. Iugoslavia

>

In spiritul sarcinilor sublinia te de tovarășul

date probleme privind dezvoltarea
colaborării și cooperării românoamericane pe plan politic, economic,
tehnico-științific și cultural. în spi
ritul și pe baza principiilor deplinei
egalități în drepturi, respectării in
dependenței ,și suveranității naționa
le. neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc.
Au fost abordate, de asemenea,
unele aspecte actuale ale vieții po
litice mondiale; îndeosebi cele pri

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, a primit, joi după-amiază,
pe Milos Melovski, ambasadorul Re

NICOLAE CEAUȘESCU LA PLENARA C.C AL P. C.J?.

publicii Socialiste Federative Iugo
slavia Ia București, cu ocazia înche
ierii misiunii sale în tara noastră.

Convorbirea, care a avut loc cu
acest prilej, s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.

REALIZAREA MARILOR INVESTIȚII RIN ACEST CINCINAL

AL COMUNIȘTILOR ROMÂNI DIN IULIE 1965

- imm generalizarea etniei bune, prsmovarea esIot mai eficiente tehnologii

CONGRESUL MARILOR ÎNNOIRI,
AL PROFUNDELOR TRANSFORMĂRI
REVOLUȚIONARE

Unul din obiectivele fundamentale
ale politicii noastre economice, după
Congresul al IX-lea al partidului,
constă in realizarea, an de an, a unor
susținute și mobilizatoare programe
de investiții. Izvorită nemijlocit din
concepția novatoare, profund știin
țifică și originală a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, această opțiune
fermă pentru înfăptuirea unei poli
tici consecvente în domeniul investi
țiilor reprezintă condiția hotăritoare
de care depind dezvoltarea in ritm
înalt a forțelor de producție, sporirea
continuă a puterii economice a țării
și ridicarea, pe această bază, a gra
dului de civilizație, materială și spi
rituală, a întregului popor.
De altfel, progresele impresionante
înregistrate de țara noastră pe toate
planurile dezvoltării economico-sociale, mai cu seamă în ultimele două
decenii, sînt strîns legate tocmai de
construirea și introducerea in circui
tul productiv a unui număr impre
sionant de obiective noi, moderne,
in toate ramurile și sectoarele pro
ducției materiale — combinate chi
mice și metalurgice, întreprinderi
constructoare de mașini și producă
toare de materiale de construcții,
termocentrale și hidrocentrale, uni
tăți în agricultură, industria ușoa
ră și industria alimentară etc.
Cifrele sînt de altfel grăitoa
re, pentru efortul de investiții
fără precedent în istoria Româ
niei :
9 în „Epoca Nicolae Ceaușescu"
au fost, create peste 250 zone și
platforme industriale ;
• în această perioadă, a fost
pusă in funcțiune zilnic, în me
die, o nouă capacitate de producție principală ;
• Astăzi, fiecare județ al pa
triei este înzestrat cu fonduri
fixe în valoare de peste 20 mi
liarde lei.
Strîns corelat cu obiectivele și sar
cinile noii etape de dezvoltare a ță
rii, investițiile prevăzute pentru cin
cinalul actual sint orientate cu prio
ritate spre intensificarea procesului
de modernizare și trecerea Ia dezvol
tarea intensivă a industriei, agricul
turii, a celorlalte ramuri economice,
ridicarea întregii activități economi
ce Ia un stadiu nou, superior. Iată,
succint prezentate principalele co
ordonate ale acestui mobilizator
program de investiții :
• în perioada 1986—1990, vo
lumul investițiilor realizate va
însuma 1 400 miliarde lei. Ele
,
vor fi orientate cu prioritate
pentru dezvoltarea energeticii și
industriei extractive ; în același
timp însă in industria prelu
crătoare, investițiile sînt alocate
terminării obiectivelor începute
în cincinalul trecut, executării
lucrărilor de modernizare și

dezvoltare a capacităților exis
tente ;
® Ca urmare, Ia sfîrșitul ce
lui de-al optulea cincinal, fon
durile fixe in economia națio
nală vor ajunge la 3 800 miliar
de lei, din care productive vor
fi aproape 3100 miliarde lei ;
e în profil teritorial, investi
țiile vor asigura, în fiecare ju
deț, realizarea in anul 1990, a
unui volum total de activitate

tehnologice și producătorilor de ma
teriale de construcții, au fost, de alt
fel, subliniate cu pregnanță de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recenta
plenară a C.C. al P.C.R. : „Avînd in
vedere volumul mare de investiții,
sînt necesare măsuri ferme pentru
realizarea din timp a tuturor lucrări
lor prevăzute și dare in producție a
tuturor capacităților. în același timp,
este necesar să se asigure buna func
ționare a capacităților existente la

Creșterea volumului de investiții în cincinalul actual
- în procente -

economică de cel puțin 80 000 lei
pe locuitor, din care 50 000 lei
producție industrială. '
Apare limpede că, prin însăși
structura sa, planul de investiții re
flectă concludent unitatea insepara
bilă între progresul economic accele
rat al țării și ridicarea continuă, a
nivelului de trai al oamenilor muncii.
Pornind de la amploarea și com
plexitatea sarcinilor din acest dome
niu, obiectivul fundamental al acti
vității tuturor factorilor care parti
cipă la realizarea investițiilor îl con
stituie, fără îndoială, respectarea ri
guroasă a termenelor de punere în
funcțiune și de atingere a parametri
lor proiectați la toate capacitățile
planificate, în condiții de înaltă efi
ciență economică. Aceste sarcini șl
exigențe care stau in fața construc
torilor și montorilor, proiectanților și
beneficiarilor, furnizorilor de utilaje

parametrii proiectați". Iată rațiunea
profundă pentru care, pe toate șan
tierele, atest an, Ca de altfel fiecare
din anii cincinalului actual, poate fi
considerat hotărî tor pentru succesul
deplin al eforturilor depuse în vede
rea îndeplinirii, în cele mai bune
condiții, a prevederilor de plan,
din acest domeniu, iar punerea rapi
dă în funcțiune a tuturor noilor obiective și capacități ca o problemă
de răspundere muncitorească, de
înaltă conștiință politică și patrio
tică.
Din analiza activității desfășurate
în primul semestru al anului curent
se desprinde, concluzia importantă că
rezultatele obținute puteau fi cu mult
mai mari, dacă factorii cu responsa
bilități directe în procesul de reali
zare a investițiilor ar fi acționat mai
energic, într-o strinsâ conlucrare,
pentru soluționarea operativă a

problemelor cu care au fost și sînt
confruntați pe șantiere. Desprinzind toate învățămintele care decurg
din. lipsurile manifestate pină acum,
se cuvine subliniat că indicațiile, și
criticile formulate de către secretarul
general al partidului constituie un
important program de acțiune și un
mobilizator îndemn pentru examina
rea cu exigență a rezervelor exis
tente și concentrarea mai intensă a
forțelor umane și mijloacelor tehnice
în scopul accelerării lucrărilor, pe
toate șantierele, iar pe această bază
— recuperării rămînerilor în urmă.
Din această perspectivă, cel de-al
doilea semestru prevede pentru toți
factorii din investiții sarcini și res
ponsabilități mult sporite. Intensifi
carea ritmului de execuție presupu
ne, în primul rînd, perfecționarea
stilului și metodelor de lucru folosi
te, abordarea multiplelor probleme
ridicate de construcția noilor obiecti
ve intr-o concepție nouă, superioară,
punindu-se accentul pe diminuarea
investiției specifice, reducerea pon
derii lucrărilor de construcții și a
costurilor de investiții, reutilarea su
prafețelor existente cu mașini și echipamente de mare productivitate,
executarea unor lucrări de înalt ni
vel calitativ și, nu în ultimul rînd,
pe întronarea la toate nivelurile a
unei ferme discipline de plan.
Sub acest aspect, livrarea ritmică
și integrală a utilajelor tehnologice
se detașează ca o condiție extrem de
importantă pentru realizarea în bune
condiții a planului de investiții din
acest an. La ora actuală pe un șir de
șantiere, în special din sectorul energiei electrice, industria chimică și
metalurgie, munca constructorilor și
montorilor este serios afectată de li
vrarea unor importante cantități do
utilaje și echipamente cu întîrziere,
cu defecțiuni de calitate și incomple
te sau în altă ordine decît cea pre
văzută în grafice. Conducerile unită
ților furnizoare aflate într-o aseme
nea situație, și în special cele ale
întreprinderilor de mașini grele,
„Automatica" și „Aversa" din Bucu
rești, de utilaj tehnologic din Buzău
și Bistrița-Năsăud, Combinatul de
utilaj greu din Iași au datoria să-și
programeze mai bine producția, să-și
concentreze la maximum forțele, să
dea dovadă de receptivitate sporită
la cererile și apelurile montorilor.
Desigur, o mare importanță are so
luționarea rapidă și completă a aces
tei probleme, pe șantierele centrale
lor termoelectrice din București, Iași
și Giurgiu, Combinatului chimic din
Drobeta-Turnu Severin, Combinatu
lui de oțeluri speciale din Tîrgoviște,
Fabricii de zahăr din Lechința și al
tele.
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File noi în cartea Oltului
Construcții energetice în zona Făgărașului
După istoricul Congres al IX-lea al partidului,
pe harta energetică a patriei au răsărit noi și noi
stele mareînd tot atîtea noi izvoare de forță și lu
mină. Pe Dunăre, pe Lotru și pe Sebeș, pe Rîul
Mare, pe Cerna, pe. Șiret și pe Bistrița... Se ma
terializează astfel importantul program al dezvol\
tării energeticii românești, inițiat de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Din enumerarea de mai sus a cursurilor de apă
lipsește Oltul. L-am omis intenționat, pentru că des
pre o parte din amenajările sale energetice va
fi vorba in reportajul de față. Scriind noua carte
a Oltului în epoca deschisă de Congresul al IX-lea,
constructorii energeticieni au înălțat de-a lungul
celor 700 kilometri ai Oltului o adevărată cascadă
de hidrocentrale. Puterea lor instalată este mai
mare decît întreaga putere instalqtă in centralele
electrice existente în România anului 1938 !
Acum, Oltul a mai întors o filă din cartea sa.
Despre ea este vorba în rindurile de mai jos.
După ce trece de Făgă
raș, trenul intră în mirifica
vale a Oltului, pe care n-o
mai părăsește pină aproa
pe de Sibiu. Privirile sînt
atrase din prima clipă de
frumusețea locurilor. In
stingă, cetatea sinilie a
munților, cei mai înalți
din țară; în dreapta, lanu
rile de cartofi, sfeclă de
zahăr sau porumb ; prin
tre ele. Oltul curge le
neș formlnd nenumărate
meandre.
Dar iată, pe nesimțite,
peisajul începe să se
schimbe. Aproape de Voi
la, la vreo zece kilometri
de Făgăraș, pămîntul este
răscolit de excavatoare.
„Acolo se ridică centrala
hidroelectrică" — snune un
bărbat celor din compar
timent, arătînd în direcția

unde se profilează un șan
tier. între timp, trenul s-a
și apropiat de unul dintre
punctele cele mai fierbinți
ale șantierului : canalul de
fugă, care trece chiar prin
fața stației C.F.R. Voila.
Coborîm din tren și stră
batem șantierul. Din locul
unde ne-am oprit, pe o ridicătură de pămînt exca
vat, ni se oferă panorama
celei mai importante părți
a șantierului. Jos, la pi
cioarele noastre, in „incintă“, se lucrează intens
la corpul centralei. Radie
rul a fost turnat, iar acum
se înalță corpul centralei.
Lămuriri privind stadiul
lucrărilor ne sînt oferite
de ing. Nicolae Matei, șe
ful punctului de lucru centrală-baraj :
— Nu ne facem proble

me în privința respectării
termenelor prevăzute in
grafice deoarece aici lu
crează unele dintre cele
mai buhe formații de lu
cru ale Întreprinderii —
formația de dulgheri a co
munistului Mihai Abănăriței. de betoniștl a comu
nistului Constantin Urezeanu și de fierari betoniști condusă de comunis
tul Dumitru Pirvu.
Intr-un stadiu avansat
de execuție se află și di
gul drept al centralei. El
este practic finalizat. Ace
leași ritmuri înalte se
realizează și Ia excavații
baraj și canal de fugă.
Așa cum ne-a asigurat
tehnicianul Tudor Dodițoiu. secretarul organiza
ției de partid a șantieru
lui,
constructorii,
care
pînă în prezent și-au res
pectat toate angajamente
le. le vor respecta și- de1
azi înainte...
Așa cum ne explică șe
ful brigăzii, ing. Gheorghe
Grigorcea, la realizarea
unor ritmuri înalte și sus
ținute de lucru pe șantier,
în afara hărniciei și price
perii oamenilor, un aport
hotărâtor l-au avut două
dintre măsurile organizato
rice inițiate de conducerea
brigăzii și organizația de
partid. Prima este aceea a
organizării șantierului, a
creării bazei tehnologice și
sociale, adică realizarea
unei construcții menite să
asigure, printre altele, în
treținerea și repararea par
cului de mașini, a unei

stații de sortare agregate,
a unei stații de preparare
betoane, crearea coloniei
cu toate anexele ei. A doua
măsură se referă la pro
movarea mai largă a pre
fabricatelor, prin execuția
lor aici, pe șantier. Acest
fapt a condus la creșterea
mai accentuată a producti
vității muncii și la reduce
rea substanțială a consu
murilor de fier-beton, ma
terial lemnos, ciment etc.
Aceste realizări, și altele,
sînt rodul eforturilor și ex
perienței acestor oameni
minunați care s-au format
și călit pe marile șantiere
hidrotehnice ale țării, de
unde fiecare și-a îmbogățit
experiența. Mulți dintre ei
au școala Bicazului, a Ar
geșului, a Porților de Fier
I și II și, mai recent, a Ol
tului Inferior. Experiența
.cîștigată pe aceste șantiere
o aplică-aici, Ia Voila. Gu
spirit de răspundere și
dăruire, fără să-și precu
pețească eforturile. Drept
mărturie stau faptele lor.
Iată, cu titlu de exem
plu, unul dintre ele. La pu
țin timp după începerea
turnării betonului în radie
rul centralei, meteorologii
au anunțat scăderea bruscă
a temperaturii, mult 'sub
limita permisă pentru tur
narea betoanelor. Datorită
faptului că tehnologia nu
permitea întreruperea tur-

Nicolac MOCANII

coreșpondentul „Scînteii"
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Autoconducerea muncitorească
și noua calitate a muncii
Trăsătura dominantă a actualului
plan cincinal 0 constituie trecerea
la o nouă calitate, superioară. în
făptuirea unei noi calități a muncii
și a vieții impune ca întreprinderile,
care reprezintă verigile de bază ale
economiei naționale, să-și intensi
fice preocupările pentru introducerea
progresului tehnic, asimilarea de noi
produse, modernizarea produselor și
tehnologiilor existente, creșterea
productivității muncii, amplificarea
performanțelor calitative ale produ
selor, reducerea consumului de ma
terii prime, materiale, combustibil
și energie, sporirea producției, dez
voltarea exportului și reducerea im
portului, sporirea rentabilității.
Realizarea noii calități, cerință a
dezvoltării preponderent intensive,
pe fondul restricțiilor impuse pro
ducției moderne de limitarea resur
selor de materii prime și energie,
impune, mai mult ca oricind, valo
rificarea superioară a unei resurse
inepuizabile, care este creativitatea
oamenilor.
Una dintre cele mai importante
funcții ale conducerii in actuala eta
pă dc dezvoltare a economiei româ
nești este aceea de a stimula creația
personalului și de a accelera pro
cesul de înnoire a ei. Trecerea la o
nouă calitate în activitatea colecti
velor de muncă din întreprinderi
necesită în mod obiectiv perfecțio
nări majore in toate domeniile de
activitate ale acestora ; nu există
însă perfecționare fără schimbare,
fără creație și inovație. în prezent,
și, desigur, și în viitor, întreprinde
rile își desfășoară și își vor desfă
șura activitatea într-o lume a
schimbărilor fără precedent în isto
ria omenirii. Se apreciază că în ulti
mul deceniu și jumătate al acestui
secol se vor produce, în domeniul
organizării și tehnologiei, mai multe
schimbări decît tot ceea ce a reali
zat omenirea pînă în prezent.
Rezultatele obținute de . România
In cele peste patru decenii de con
strucție socialistă, și in mod deose
bit în perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea, de cind in frun
tea partidului se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu, oferă un exem
plu elocvent privind asigurarea
unei inovații accelerate și eficiente.
Explicația acestei accelerări se
găsește în întregul sistem dc con
ducere și organizare a vieții eco-

nomice și sociale a țării, în con
ducerea cu multă competență și pa
siune de către tovarășa academician
doctor inginer Elena Ceaușescu a
activității de cercetare. Prin măsu
rile luate de conducerea partidului
și statului, prin actele normative
adoptate, prin alocarea unui volum
sporit de resurse bănești, materiale
și umane, s-a realizat o puternică
stimulare a procesului creativ-inovativ, de producere și valorificare a
ideilor noi, s-a asigurat integrarea
armonioasă a activității creativ-inovative in procesul de ansamblu al
realizării obiectivelor dezvoltării
economico-sociale a țării.
Pe fondul dezvoltării cercetării
științifice, organelor de conducere
colectivă ale întreprinderilor le re-

Stil de muncă modern,
eficient in conducerea
activității economice
vine sarcina majoră de a impulsiona
și stimula procesul creativ-inovativ
de masă. Creația nu este numai un
apanaj al personalului muncitor care
lucrează in compartimentele specifi
ce funcțiunii de cercetare-dezvollare, ateliere de proiectare dc noi pro
duse, ateliere de proiectare tehnolo
gică, laboratoare de cercetare ș.a. —
ci ale Întregului personal muncitor
al întreprinderii. în fiecare om exis
tă în stare latentă facultatea crea
tivă, capacitatea de a crea un lucru
nou. Antrenarea întregului personal
la procesul creativ-inovativ multi
plică numărul de invenții, inovații
și raționalizări atit in domeniul teh
nic, cit și în cel organizatoric și
economic.
O problemă importantă pentru
stăpînirea procesului de creație de
către conducerea unităților econo
mice și sociale o reprezintă defini
rea factorilor care influențează acest
proces. Cercetările întreprinse în
această direcție, pe plan mondial și
în țara noastră, evidențiază că prin
cipalii factori ai procesului creativ

sint : aptitudinile, trăsăturile de ca
racter, motivația, nivelul cultural și
profesional al oamenilor muncii,
stilul de conducere, metodele de
stimulare a creativității, orientarea
tematică a procesului creativ. Unii
factori sînt exteriori întreprinderii,
alții se află sub controlul direct al
conducerii acesteia. Intre aceștia, un
rol important il au metodele de sti
mulare a procesului de creație, prin
care conducerea orientează și antre
nează-colectivele de oameni ai mun
cii Ia procesul creativ-inovativ.
Știința conducerii a conceput o
paletă largă de metode privind sti
mularea procesului de creație cum
sînt : Conducerea colectivă, asaltul
de idei, sinectica, carnetul colectiv,
matricea descoperirilor, analiza mor
fologică ș.a. Una din metodele sim
ple, dar cu o mare eficiență in sti
mularea procesului de creație, o re
prezintă „asaltul de idei", Această
metodă pornește de la ipoteza că în
orice domeniu de activitate pro
blemele pot fi rezolvate mai
bine, dar pentru aceasta trebuie
găsite ideile care să spargă bariere
le rutinei. Ideile se află în stare la
tentă în cadrul oricărui colectiv,
pentru apariția „asaltului de idei"
trebuie creat un climat psiho-social
adecvat, care să permită exprimarea
organizată a acestora. „Asaltul ele
idei" este o reuniune prin care se
urmărește crearea unei stări de afir
mare nestingherită a ideilor, prin
respectarea unor reguli : eliminareâ
oricărui argument de evaluare a
ideilor în timpul reuniunii ; toate
propunerile trebuie dezvoltate într-o
viziune constructivă și pozitivă ;
propunerile trebuie să fie scurte,
eliminîndu-se discursurile lungi ;
crearea unui climat în care să se
accepte orice idee, oricît de fantas
tică ar părea ; încurajarea participanților să emită noi idei pornind
de la ideile deja emise ; programa
rea reuniunii cind participanții sînt
mai odihniți și limitarea duratei
acesteia la o oră ; acordarea liber
tății în conduită participanților ;
desfășurarea reuniunii într-un loc

Lector unlv.’ dr.
Tlberiu ZORLENTAN

Academia de studii economice
București

(Continuare în pag. a IV-a)

învățăminte valoroase din experiența fruntașilor in întrecerea socialistă

Legătura permanentă cu cetățenii
— la temelia înfăptuirilor gospodărești
Oamenii muncii din județul Timiș aduc
an de an o contribuție tot mai însemnată
la tabloul mărețelor înfăptuiri dobîndite de
poporul nostru în dezvoltarea economicosocială a țării, in creșterea continuă a ni
velului de trai material și spiritual. O do
vadă elocventă a modului în care sînt
traduse în viață obiectivele stabilite de
Congresul al Xlll-lea al partidului; sar
cinile din planurile de dezvoltare economico-socială în profil teritorial o con
stituie și rezultatele obținute în anul 1985,
an în care, în industrie și agricultură, în
celelalte domenii de activitate s-a înre
gistrat cel mai rodnic bilanț de realizări
de pînă acum, situînd județul pe un loc
de frunte în întrecerea socialistă pe țară.
Aceasta și-a găsit expresia recent în de

Despre modul de acțiune,
metodele de muncă folosite
și experiența acumulata de
consiliul popular județean
Timiș, de celelalte organe
ale puterii și administrației
de stat de la municipii,
orașe și comuhe in elabo
rarea și înfăptuirea planu
rilor și programelor de
dezvoltare economieo-socială in profil teritorial —
am purtat zilele acestea o
convorbire detaliată cu to
varășul
Ilie
Morodan,
prim-vicepreședințe al co
mitetului executiv al con
siliului popular județean.
Redăm in continuare citeva elemente ale acestei
convorbiri...

Arhitectură modernă la Timișoara
Foto : S. Cristian

— La baza întregii noas
tre activități am situat obiectivele stabilite de Con
gresul al XIII-lea al parti
dului, hotărîrile Congresu
lui al III-lea al consiliilor
populare, în lumina • căro
ra s-a organizat întreaga
activitate de înfăptuire a
planurilor în profil teri
torial, în primul rînd a
sarcinilor din industrie și
agricultură, acordînd în a-

cernarea, prin decretul Consiliului de Stat,
a unor înalte distincții; concomitent cu de
corarea celorlalte organizații și unități din
județ și din întreaga țară, Consiliul popu
lar județean Timiș a fost distins cu ORDI
NUL MUNCII CLASA I pentru ocuparea
locului I în întrecerea socialistă între con
siliile populare județene. De asemenea.
Trustul antrepriză generală de construcții-montaj Timiș, întreprinderea de con
strucții, reparații și administrare fond lo
cativ Timișoara, întreprinderea județeană
de transport local Timiș au fost decorate
cu Ordinul Muncii clasa I, iar Institutul
de proiectare Timișoara decorat cu Ordinul
Muncii clasa a ll-a. Toate acestea sînt
unități subordonate consiliului popular
județean.

celași timp o atenție spo
rită realizării programelor
de larg interes cetățenesc,
activităților din domeniul
edilitar-gospodăresc.
Sub îndrumarea și cu
sprijinul permanent ' ale
comitetului județean de
partid, ale celorlalte orga
ne locale de partid, con
siliile populare s-au stră
duit să adopte și să folo
sească un stil de muncă
dinamic, exigent și res
ponsabil, bazat pe consul
tarea activă și permanen
tă cu masele largi de ce
tățeni, pe atragerea aces
tora — cu ajutorul deputaților, prin intermediul adunărilor cetățenești, al
„Tribunei democrației" —
atit la luarea deciziilor, cit
șl la realizarea programe
lor stabilite. Centrul de
greutate al întregii ac
tivități s-a mutat, prac
tic, în cartiere și sate, în
unitățile economice, pe această cale realizîndu-se o
permanentă și directă le
gătură cu locuitorii, cu
oamenii muncii — ceea ce
a creat un climat stimu
lativ inițiativelor cetățe

nești, energiilor creatoare
ale acestora.
Această modalitate de a
acționa a devenit o prac
tică de lucru a marii ma
jorități a deputaților, ca și
a aparatului consiliilor
populare care — în baza
unor programe săptămâna
le de muncă, a planurilor
de control și îndrumare —
își petrec cea mai mare
parte a timpului în unită
țile teritorial-administrative, efectuind analize Ia
fața locului, soluționînd operativ diversitatea proble
melor pe care le ridică
viața, urmărind îndeplini
rea exemplară a sarcinilor
atribuite prin programele
în profil teritorial, prin ho
tărîrile sesiunilor consilii
lor populare. Sintetic spus
urmind exemplul organelor
și organizațiilor de partid,
acționăm pentru promova
rea largă in toate verigile
consiliilor populare a unul

Cezar IOANA

corespondentul „Scînteii"
(Continuaro în pag. a Il-a)
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Metodele eficiente de muncă se nasc
din efortul de perfecționare a muncii

Legătura permanentă cu cetățenii

• •

Ne-am referit intr-un reportaj anterior (publicat în „Scinteia" nr,
13 643, din 4 iulie a.c.) la un... caleidoscop al evenimentelor, surprinse .,
fapt cu fapt (puține și poate nici chiar cele măi semnificative din cite
se petrec .zilnic), la preocupările atît de diversificate și viața intensă pe
care o trăiesc oamenii Văii Jiului, la lumina zilei, adică in cele două
schimburi care se derulează, cum spun minerii — „la suprafață".
Am omis intenționat să consemnăm în jurnalul evenimentelor și ac
țiunilor din cursul săptăminii respective un moment politic de o deose
bită importanță pentru activitatea de bază a Văii Jiului : în acele zile,
pentru prima oară de la constituirea județului, plenara comitetului ju
dețean de partid cu activul din minerit nu s-a desfășurat la Deva, lo
calitatea de reședință a județului, ci la Petroșani, acolo unde precum
pănesc problemele mineritului din județ.
Numitorul comun
□I dezbaterilor :
responsabilitatea
Raportul referitor la sarcinile or
ganelor și organizațiilor de partid,
de masă și obștești, ale consiliilor
oamenilor muncii din unitățile mi
niere privind realizarea planului Ia
producția de cărbune și minereuri,
in condiții de deplină securitate,
prezentat de tovarășul Viorel Faur,
secretar cu problemele muncii or
ganizatorice al comitetului județean
de partid, a fost pe cit de concis
(13 pagini), pe atît de clar in ana
liza riguroasă a neajunsurilor și în
stabilirea precisă a sarcinilor și a
direcțiilor de urmat. în cadrul dezba
terilor ne-am dat seama că toți cei
care au luat cuvîntul au avut ca
numitor comun al atitudinii lor res
ponsabilitatea — și, poate tocmai de
aceea, nici unul din vorbitori n-a
folosit cuvinte de prisos. Dovadă că,
aici, a trecut anotimpul vorbelor și
angajamentelor înfrumusețate, apre
cierea reală a muncii fiecăruia constituind-o, fără echivoc, faptele. De
altfel, în concluzia plenarei, tovară
șul Radu Bălan, primul secretar al
comitetului județean de partid, a
precizat : „Au fost întreprinse con
troale și analize, au avut loc dezba
teri aprofundate în cadrul cărora
am clarificat și găsit soluții multora
din problemele cu care ne confrun
tăm. Toate organizațiile de partid și
organele de conducere colectivă ale
întreprinderilor miniere au acum
planuri și programe clare pentru
activitatea curentă și în perspectivă.
A trecut vremea ședințelor și anali
zelor ; să Ie ținem numai pe cele
absolut necesare. Acum este timpul
acțiunii practice, pentru a înfăptui

tot ceea ce ne-am propus. Să ne intilnim deci în abataje, la fronturile
de muncă ale brigăzilor, sprijinin-

stil de muncă revoluționar — așa
cum ne cere secretarul general
al partidului. tovarășul
Nicolae Ceausescu.

cadre cu munci de răspundere. Intre
acestea — și Aurel Birlea, primsecretar al Comitetului orășenesc de
partid Vulcan^ Cel puțin din trei mo
tive : 1) obiectivitatea și judiciozi
tatea analizei; 2) intenția pe care o
aveam de a confrunta, în chiar zilele
următoare, cele spuse in plenară cu
realitatea întîlnită la fața locului, pe
teren ; 3) ne-am spus apoi că poate
prezintă interes și pentru activiștii
de partid care lucrează în domeniul
mineritului opiniile unui omolog —
ne-au determinat să încredințăm ti
parului, după stenogramă, o parte a
cuvîntului primului-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Vulcan.

tre este aceea a organizării
bune a producției și a muncii, a
întăririi disciplinei și ordinii. Propria experiență, ca și neîndeplinirile
pe care le avem ne-au întărit con
vingerea că nu putem să determinăm
un reviriment real în intreaga acti
vitate recurgind la metodele de con
ducere vechi, acceptînd mentalități
și practici anacronice. Multi oameni
au înțeles, de pe acum, că sediile
comitetelor noastre de partid nu
sînt birouri de audiență în care
zurile de indisciplină in muncă,
toate formele ei de manifestare,
moditatea, incompetența să-și
sească justificare și acoperire in
tutea unui fals umanism și a
generozități greșit înțelese. Desigur,
oamenii să înțeleagă că în minerit
disciplina nu este o noțiune lăsată
la aprecierea fiecăruia, ci o cerință
obligatorie, strictă, fără de care este
de neconceput respectarea riguroa
să a legilor și normelor care reglementează activitatea tuturora și a
fiecăruia in parte".
..Unul din obiectivele fundamentale
Analiză exigentă, pornită de la
care ne stă in față — spunea el —
realități,- făcută cu toată răspunde
este acela de a realiza, pînă în 1990,
rea. Tocmai de aceea consemnăm,
o productivitate a muncii care să fie
in continuare, din stenogramă :
cu 30 la sută mai mare față de aceea
„Am ajuns, de asemenea, la con
din 1985. In adunările generale ale
cluzia că una din deficiențele mun
organizatiiloi- de bază din subteran,
cii
Comitetului orășenesc de partid
care s-au desfășurat in această lună,
Vulcan,, ca și a comitetului de partid
a fost subliniată cu putere ideea că
de la întreprinderea minieră Vulcan
această cerință nu trebuie privită ca
constă în aceea că, în dese cazuri,
un obiectiv îndepărtat, pentru care
am
urmărit în mod \milateral pro
mai avem timp ca să ne organizăm,
blemele producției de cărbune, fără
ca să ne repliem, ci ca o cerință a
a cuprinde întreg ansamblul de mă
căror condiții de îndeplinire se cer
suri ce sînt determinante în acest
a.igurate de pe acum, pas cu pas,
scop ; problemele creșterii producției
îmbinînd activitatea pentru realiza
n-au fost puse întotdeauna într-o
rea planului pe fiecare schimb și zi,
relație strînsă și absolut necesară cu
decadă și lună cu măsurile luate cu
cele ale măsurilor de protecție a
prevedere pentru asigurarea desfă
muncii — pentru asigurarea cărora
șurării unei activități rodnice și în
nu ne-a lipsit niciodată absolut ni
perspectivă. . Avem in vedere, în
mic. Evenimentul tragic de Ia mina
acest sens, masuri prin intermediul
Vulcan, soldat cu pierderi de vieți
cărora putem determina sporirea
omenești,
reprezintă un sever aver
productivității muncii : vom acționa
tisment pentru a nu tolera nimic și
cu toată hotărî rea pentru folosirea
a fi intransigenți — în întreaga ac
deplină a capacităților de producție
tivitate de partid, a organizațiilor de
existente, a fondurilor fixe de care
masă și conducerilor colective — față
dispunem, introducerea tehnologii
de cele mai mici și aparent neînsem
lor înaintate, extinderea mecaniză
nate abateri si neglijente. Pentru că
rii și altele. Avem insă în vedere si
— ne-am convins — concesiile cît
aspecte cărora, deși le discutăm de
de mici determină perpetuarea, ac
mai multă vreme, nu am reușit
centuarea și acumularea abaterilor,
încă să le găsim o soluționare co
mărirea factorului de risc, cu efecte
respunzătoare.
imprevizibile.
Comitetul nostru orășenesc de
Tocmai de aceea, vom avea în ve
partid — a spus in continuare vor
dere, clipă de clipă, faptul că măsu
bitorul — este nemulțumit de discre
rile
care privesc sporirea producției
panța existentă între activitatea des
de cărbune și creșterea productivită
fășurată de întreprinderile miniere
ții muncii sînt într-o strinsă concor
Vulcan și Paroșeni, de faptul că, in
danță cu cele impuse de protecția și
timp ce Paroșeniul aspiră și în acest
asigurarea securității muncii, că ele
an la un loc fruntaș în întrecerea
se cer aplicate cu toată fermitatea,
socialistă, mina Vulcan are rezultate
permanent, zi de zi, cu perseverență
inegale, în ultima perioadă situinși răspundere. Vom urmări aplicarea
du-se sub nivelul planului. Și in
prevederilor din planurile de măsuri
tr-un loc și în altul ne confruntăm
care au fost stabilite și o vom face,
cu faptul că avem încă multe bri
cum
de altfel procedăm și acum,
găzi care, lună de lună, deci nu în
printr-un control, printr-o îndrumare
mod. accidental sau întîmplător, nu
și sprijin exercitate in primul rînd
reușesc să-și realizeze sarcinile de
în abataje, printre oameni, la locul
plan. Punem acum accentul principal
lor de muncă. Cerîndu-le oamenilor
pe examinarea în detaliu a cauzelor
ordine și disciplină, ne impunem
reale ale rămînerilor in urmă și
nouă, activiștilor de partid, rigori
insistăm asupra aplicării măsurilor
exemplare de organizare a muncii,
care să determine efecte de durată,
de ordine și disciplină. Și o facem
căutînd să înlăturăm soluțiile și im
nu prin declarații și angajamente;
provizațiile de moment. Avem con
ci prin felul concret de a munci",
vingerea că, în multe privințe, nu
ministerul, nu combinatul, nu comi. Cum se exercită controlul, indrutelele judetean sau municipal de • marea ș'i sprijinul acordate mineripartid trebuie să ne rezolve problelor — într-un număr viitor al ziamele. Ele sînt ale noastre, soluțiorului.
narea lor depinde de noi !
O prioritate a preocupărilor noasConstantin MORARU

ÎNSEMNĂRI despre activitatea organizațiilor
DE PARTID DIN VALEA JIULUI
du-lc prin toate mijloacele să-și în
deplinească sarcinile de plan".
Pornind de la experiența și ade
vărurile cunoscute și recunoscute,
potrivit cărora calitatea unei plenare
de comitet de partid nu este dată de
durata desfășurării ei, de lungimea
luărilor de cuvînt șl numărul vorbi
torilor, ci de consistenta dezbaterilor,
a ideilor și soluțiilor de perfecțio
nare a muncii, de sinceritatea criticii
și autocriticii, de efectul practic al
acestora, ne-am propus, țihînd sea
ma de specificul Văii Jiului, să în
treprindem o investigație • privind
modul în care activiștii de partid —
ai comitetelor municipal, orășenești
și ai întreprinderilor miniere — se
implică direct, cif eficacitatea dori
tă, în soluționarea problemelor pe
• care le ridică producția de cărbune.
Pentru o cit mai bună edificare am
ales un procedeu simplu, conclu
dent : confruntarea declarațiilor cu
realitatea faptelor.
Concordanță deplină
între cuvîntul rostit
în plenară
ți realitățile din viață
La plenara comitetului județean
de partid au luat cuvîntul mai multe

O cerință a democrației socialiste:
\

Rezolvarea promptă, temeinică
a scrisorilor oamenilor muncii
Cu exigență și
fermitate pentru
restabilirea ordi
nii și legalității

(Urmare din pag. I)

stabilindu-se ca pe
viitor un cadru din
conducerea uniunii să
răspundă pe o pe
rioadă mai îndelunga
tă de această unitate,
în.legătură , cu des
facerea
contractului
de muncă al soților
Teușan, semnatarii se
sizării, răspunsul pre
cizează că măsura s-a
dovedit neîntemeiată.
Pe baza recomandării
făcute de colectivul de
cercetare,
adunarea
generală a reanalizat
cazul și a dispus reîn
cadrarea
Ecaterinel
Teușan în funcția de
planificator,
menținînd însă măsura în
ce-1 privește pe Iosif
Teușan, deoarece in
timpul verificărilor ei'ectuate s-au constatat
abateri în activitatea
depusă ca gestionar,

gistrînd chiar anumi
te pierderi ; anul tre
cut s-au dat loturi în
folosință și unor coo
peratori care legal nu
aveau dreptul, iar în
zootehnie s-au acor
dat retribuții necuve'nite ; în evidențele
contabile ale coopera
tivei nu s-a înregis
trat nici o cantitate
de vrejuri de soia de
pe cele 200 ha culti
vate în 1985 ; în
schimb, asemenea fu
raje s-au găsit in
curțile unor ciobani
particulari. în legă
tură cu aceste fapte
și altele asemănătoa
re, în răspuns se ara
tă că aspectele res
pective au fost sesi
zate organelor de cer
cetare penală, fiind
în curs de rezolvare,
în final se mențio
nează că față de con
statările făcute cu
prilejul verificării se
sizării, s-a luat măsu
ra
schimbării
din
funcție a președintei
cooperativei, P. Ristea.
Răspunsul acesta a
fost
trimis
după
7 (șapte) luni, de la
prima sesizare timp in
care redacția a reve
nit, solicitînd urgen
tarea rezolvării. în
adresa de răspuns nu
se face însă nici o re
ferire la acest aspect,
deloc neglijabil, de
ignorare a termenelor
prevăzute în hotărîri
de partid și în Legea
cu. privire la rezolva
rea propunerilor, se
sizărilor, reclamațiilor
și cererilor oamenilor
muncii.

Soții Ecaterina și
Iosif Teușan din co
muna Rucar, județul
Argeș, au sesizat că
unele .cadre din conducerea comunei și a
cooperativei de p ro
ducție, achiziții și
desiacere a mărfuri
lor au săvirșlt unele
abuzuri și au dezin
format în legătură cu
îndeplinirea planului
cooperativei, iar co
mitetul comunal de
partid nu a manifes
tat exigența cuvenită
față de
asemenea
fapte. Ei semnalau,
totodată, că li s-a
desfăcut pe nedreptcontractul de muncă,
măsura fiind determi în sfîrșit, după
nată de faptul că au
șapte luni
luat atitudine împo
triva ilegalităților res
Referindu-se la fap
pective.
tele semnalate de
Din răspunsul priStan Coșmfeleață din
mit la redacție din
comuna ‘Găleteni în
Comitetului
partea
legătură cu activitatea
necorespunzătoare a
județean Argeș al
unde
a
fost
P.C.R.,
unor cadre din condu
îndrumată spre solu cerea cooperativei aționare sesizarea, re
gricole de producție
iese că atit faptele din această localitate,
județean
semnalate, cît și ac Comitetul
Teleorman al P.C.K.
tivitatea comitetului
la
cunoșne-a adus
comunal de partid și
tință că, în cea mai
a conducerii coopera
mare parte, sesizarea
tivei.de producție, achiziții și desfacere a . se confirmă.
Astfel, se mențio
mărfurilor Rucăr au
nează în răspuns, in
fost analizate temei
perioada
1983—1985,
nic la fața locului de
C.A.P. Găleteni nu a
către un colectiv de
producțiile
realizat
activiști de partid și
medii planificate la
specialiști de la orga
diferite culturi, înrenele județene de re
sort. După ce se re
La semnalele cititorilor
feră la constatările
privind neajunsurile
• S-a redeschis brutăria din comuna Butodin activitatea co lești. Verificînd o sesizare adresată redacției.
operativei, răspunsul UJECOOP-Mehedinți a constatat că din negli
analizează și cauzele jență conducerea cooperativei de producție,
care au generat aachiziții și desfacere a mărfurilor din această
ceste stări de lucruri. comună nu a asigurat aprovizionarea corespun
Se menționează, între zătoare a brutăriei cu combustibil. S-a emis
altele, atitudinea to repartiție și s-a procurat cantitatea de combus
lerantă a comitetului tibil solid necesară, astfel că. in prezent, bru
comunal de partid,
tăria funcționează normal.
a secretarului aces
• Propunerile (făcute de cititorul I. Crăciutuia, Sever Soare,
precum și a biroului nespu din București. în scrisoarea trimisă re
comitetului de partid, dacției). în legătură cu necesitatea modernizării
lipsa de fermitate in pasarelei pietonale de peste liniile de cale fe
combaterea nereguli rată din zona haltei Grivița (pasarelă ce face
lor și ilegalităților legătura intre Calea Grivitei Si Calea Glulești),
din unitățile de pe au fost analizate de specialiști de la Institutul
raza sa de activitate. „Proiect" București. Găsindu-le întemeiate —
Constatările
făcu se arată în răspunsul comitetului de partid
te și concluziile re construcții — institutul a adus la cunoștința
zultate au fost dez Consiliului popular al sectorului 1 modalitățile
bătute în plenara co practice de modernizare a pasarelei si zonei
mitetului comunal de respective.
partid cu activul, pri
• îmbunătățirea calității serviciilor, crește
lej cu care s-au adop rea solicitudinii personalului, diversificarea
tat măsuri corespun meniurilor etc. au constituit principalele obieczătoare pentru înlătu tive ale analizei întreprinse de Comitetul exerarea
neajunsurilor cutiv al Consiliului popular al județului laloși prevenirea în viitor mița in stațiunea Amara cu prilejul soluționăși s-au aplicat celor rii unei sesizări
inițial _______
redacției noas_____ _adresate
______ ____
___
vinovați sancțiuni în
tre. Pe lingă alte măsuri, se arată in răspuns, di
ranort de gravitatea rectorul O.J.T.-Ialomița a fost pus in discuția
faptelor lor. Astfel, au
secretariatului comitetului județean de partid,
fost sancționați
și
iar responsabilului restaurantului „Parc" din
înlăturați din funcții Amara. Uie Cristocea. vizat in mod special in
cei care s-au făcut vi sesizare, pentru comportamentul necivilizat
novați de încălcările față de consumatori, i s-a desfăcut contractul
constatate. în primul
de muncă.
rînd. președintele co
• Alimentarea cu apă potabilă a apartamenoperativei. V. Cozma.
De asemenea, a fost telor din noile blocuri din comuna Vultureni se
face
in prezent in mod corespunzător — ne-a
criticat pentru lipsa
de fermitate și com răspuns Consiliul popular al județului Bacău.
bativitate
secretarul Prin racordarea blocurilor la conducta de apă
comitetului comunal potabilă se asjgură debitul necesar, sesizarea
cititorului Vasile Hincu din această localitate
de partid, precum și
biroul UJECOOP Ar fiind rezolvată astfel cu solicitudine.
geș pentru lipsă de
Gheorqhe PIRVAN
control și Îndrumare,

Unități turistice

în județul Cluj
în județul Cluj s-au dat de
curînd în folosință două noi și
moderne unități turistice : ha
nul „Izvorul Crișului" amplasat
la 38 kilometri de Cluj-Napoca
și 12 kilometri de Huedin. Uni
tatea are 80 locuri de cazare,
restaurant cu 320 locuri la mese
și căsuțe cu cite 2 paturi. Altă
unitate nouă este hotelul „Vlădeasa" din Huedin, cu 50 locuri
de cazare, restaurant cu 250
locuri la mese, cafe-bar și bar
de zi.
Tot în județul Cluj se poate
face un popas agreabil și la
alte unități turistice amplasate
în locuri pitorești : „Cabana
Buru" situată pe drumul na
țional Turda — Cîmpeni. la nu
mai 4 kilometri de Cheile Turzii, într-un peisaj pitoresc pe
Valea Arieșului, „Cabana Arde
leana", din apropierea localității
Călățele, precum_și la popasul
turistic „Terasa Căpuș", pe șoșeaua națională Cluj-Napoca —
Oradea, lingă o pădure de stejari.
In fotografie : „Cabana Buru"
din județul Cluj.

Administrația de Stat
Loto Pronosport

informează :
Duminică, 13 iulie 1936, are
loc o nouă TRAGERE EXCEP
ȚIONALA
PRONOEXPRES,
care deschide perspective deo
sebit de favorabile pentru obți
nerea unor valoroase ciștiguri
constind in autoturisme „Dacia
. .1 300", excursii peste hotare și
importante sume de bani. In
teresul tot maiL viu al participanților din întreaga țară față
de acest gen de tragere eăte
justificat și de atractivitatea
formulei : se efectuează 6 ex
trageri, grupate în două faze,
cu un total de 42 numere (cu
prinse între 1 și 45). De notat că
biletele de 25 lei varianta parti
cipă Ia toate extragerile, avind
acces la toate cele 13 categorii
de cîștiguri. Ultima zi de parti
cipare este sîmbătă, 12 iulie.

BOTOȘANI
O frumoasă bază
de agrement
La ieșirea spre Iași, din mu
nicipiul Botoșani, a fost amena
jată, prin contribuția oamenilor
muncii, o frumoasă bază de agrement. Ea cuprinde un lac în
suprafață de aproape 10 hectare
cu bărci și hidrobiciclete, un
bazin de înot, o plajă, unități de
alimentație publică, terenuri de
sport. (Silvestri Ailenei, cores
pondentul „Scînteii").

Autofinanțarea, mica industrie,
valorificarea resurselor locale —
căi sigure ale autoconducerii
și autogospodăririi
— Preocuparea stăruitoare mani
festată pentru îndeplinirea integra
lă a atribuțiilor tot mai largi cu care
au fost investite organele puterii și
administrației de stat s-a concreti
zat si in iudetul nostru — spunea
tovarășul prim-vicepresedinte — in
tr-un șir de ^importante realizări al
căror suport"il constituie valorifi
carea superioară, eficientă a resur
selor locale, umane si materiale din
fiecare localitate. în această ordine
de idei este de reținut faptul că în
toate localitățile județului Timiș au
luat ființă sau au fost organizate —
după exemplul oferit de consiliile
populare comunale Periam. Variaș.
Lovrin. Teremia Mare Si altele, care
de citiva ani buni se preocupă cu
rezultate notabile de dezvoltarea
industriei mici și a activității de
construcții — unități de producție si
de prestări de servicii. gospodării
anexe si alte' activități care, conco
mitent cu asigurarea îndeplinirii
obligațiilor către fondul de stat si a
autoaprovizionării. au contribuit ca
în 1985 veniturile prevăzute în bu
getele proprii să fie depășite cu 88,1
milioane lei. iar beneficiile cu 44,8
milioane Iei. La ora actuală, toate
unitățile administrativ teritoriale din
județ se autofinanțează. în semes
tru] I din acest an — perioadă în
care au mai fost înființate încă 39
unități de producție si servicii către
populație — veniturile proprii fiind
depășite cu 152 milioane lei.
Rezultate deosebite au fost obți
nute de unitățile consiliilor popu
lare în dezvoltarea industriei mici,
sarcinile de plan pe 1985 fiind de
pășite cu peste 70 milioane Iei. In
prezent. în aceste unități se reali
zează mai bine de 1 500 de produse
și sortimente, marea majoritate in
troduse în fabricație în urma son
dajelor făcute in rândurile cumpără
torilor. In legătură cu dezvoltarea
industriei mici, se cuvine menționat
că. în anul trecut, volumul mărfu
rilor si al serviciilor oferite unor
parteneri de peste hotare a însumat
peste 16 milioane lei. fată de un
aport valutar in 1981 de numai 300
mii lei. Totodată. livrările de
mărfuri la fondul pieței interne au
cunoscut o curbă ascendentă, aiungind în 1985 la peste 150 milioa
ne lei.
Tot în cadrul unităților consi
liilor populare s-au dezvoltat pu
ternic serviciile pentru populație,
volumul acestora ajungînd in 1985
la cifra de 1 miliard de Iei. Creș
teri importante, de circa 2—3 ori.
s-au înregistrat în special la
prestațiile de servicii in domeniul
construcțiilor. al confecțiilor. al
spălătoriilor si curățătoriilor chi
mice ș.a.
Un mare avînt cunoaște
construcția de locuințe
în perioada 1981—1985. în județ
au fost construite din
fondurile
statului 25 000 de apartamente, din
care peste 4 000 anul trecut. Com
parativ cu anul 1980 suprafața locativă a crescut de la 11,4 metri pătrați
la 12,2 metri pătrati Pe locuitor. Zes
trea obiectivelor social-culturale șl
edilitare a sporit cu încă 11 săli de
clasă, 3 cămine culturale, un dispen
sar, o grădiniță de copii. 2 051 ml
canalizări, 21 772 ml, alimentări cu
apă. 2.9 km drumuri, o sală de gim
nastică, 3 baze de agrement etc.,
toate construite la propunerea cetă
țenilor. prin contribuția bănească a
populației.
La acestea se adaugă realizările
edilitar-gospodărești obținute prin
munca patriotică prestată de locui
torii orașelor si satelof timisene
pentru buna gospodărire a localită
ții în care trăiesc. Acestea alcătuiesc
un vast tablou de înfăptuiri gospo
dărești. care au adus un remarcabil
plus de frumusețe si civilizație aces
tor locuri. In anul 1985. in cadrul
acestor acțiuni s-au executat lucrări
în valoare de 1,1 milioane lei. S-au
amenajat 27 milioane mp spații
verzi, au fost redate în circuitul
agricol 147 hectare din terenuri in
travilane. s-au reperat 7 074 poduri
și podețe, au fost plantați 740 000 de
pomi, arbori si arbuști, s-au reparat

străzi și trotuare în lungime de
peste 57 000 ml. Au fost amenajate
339 terenuri sportive si locuri de
joacă pentru copii etc. Totodată, au
fost recuperate 70 195 tone metal.
887 tone hirtie. 14 tone materiale tex
tile, 44 000 sticle.
Sistematizarea teritoriului —
in sprijinul
dezvoltării armonioase
a fiecărei localități
In cursul convorbirii, interlocuto
rul a abordat și preocupările con
siliului popular județean privind or
ganizarea teritoriului și sistemati
zarea localităților.
— Preocupările consiliului popular
județean au avut cu prioritate în
vedere mai'buna organizare a teri
toriului și sistematizarea localități
lor urbane si rurale, perfectionarea
structurii si organizării municipiilor,
orașelor si comunelor, utilizarea efi
cientă a echipamentelor existente,
folosirea rațională a fondului fun
ciar. In acest spirit au fost elabo
rate studii de sistematizare terito
rială, pe ansamblul județului, pre
cum si ne zone funcționale impor
tante si. bineînțeles, ne localități prin
care se prevăd soluții optime de
realizare a obiectivelor amintite.
în domeniu] construcțiilor de lo
cuințe si al dotărilor social-culturale
din mediul urban au fost întocmite
detalii de sistematizare pentru toate
localitățile, pe baza cărora s-au
elaborat proiecte care au asigurat și
asigură front de lucru pentru con
structori. Accentul a fost pus pe
creșterea calității lucrărilor și în
frumusețarea aspectului arhitectonic,
o dată cu reducerea costului clădiri
lor. Eforturi deosebite se depun pen
tru dezvoltarea urbanistică a muni
cipiului Timișoara, respectiv pentru
realizarea noului centru civic. înche
garea centrelor de cartier, a ansam
blurilor de locuințe si amenajarea
unor artere majore de penetrație.
Schitele de sistematizare pentru
localitățile rurale au urmărit o folo
sire cit mai rațională a terenurilor,
a nămintului. asigurarea dezvoltării
economice si sociale a centrelor res
pective prin crearea de noi unități
de producție, conturarea centrelor
civice, construirea de clădiri de lo
cuințe cu minimum două niveluri si
amplasarea dotărilor social-culturale
necesare. Din studiul rețelei de lo
calități a rezultat că 11 sate, re
ședință de comună, au condiții fa
vorabile de dezvoltare ca viitoare
orașe agroindustriale. Dintre acestea
s-a acordat prioritate localităților
Făget. Nădrag. Recas. Lovrin. unde
pînă în prezent au fost dirijate în
semnate fonduri de investiții pentru
înființarea de unități de producție
industrială si de prestări servicii,
pentru asigurarea cu dotări socialculturale si edilitar-gospodăresti. De
altfel'. în perioada cincinalului tre
cut. conform schitelor de sistemati
zare. în localitățile rurale ale ju
dețului au fost date în funcțiune 57
capacități de producție industriale si
agrozootehnice, s-au construit peste
1 200 locuințe din fondul de stat, alte
500 de locuințe fiind in curs de exe
cuție. De asemenea, 81 de locali
tăți rurale din județul nostru
dispun azi de instalații centraliza
te de alimentare cu apă (cu o
lungime a rețelei care depășește
470 km), iar 7 localități beneficiază
de canalizare si statii de epurare a
apelor uzate. In spiritul indicațiilor
conducerii partidului, personal ale
tovarășului Nicolae Ceausescu. în
cadrul acțiunii de sistematizare ac
ționăm în prezent energic pentru
reducerea perimetrelor construibile.
De asemenea, s-a trecut la strămu
tarea gospodăriilor din afara peri
metrelor construibile : prin această
comasare sînt deja redate circuitului
agricol suprafețe de aproape 40 de
hectare.

★

Experiența dobîndită pînă acum,
in special în anul 1985 — a subliniat,
in încheiere interlocutorul — consti
tuie o bază solidă pentru amplifi
carea in continuare, mai ales sub ra
port calitativ, a realizărilor in dez
voltarea economico-socială a tuturor
localităților, pe temeiul noilor obiec
tive și' sarcini ce revin pe acest an
și pe întregul cincinal 1986—1990.
Rezultatele înregistrate pe primul
semestru — cind au fost îndepliniți
toți indicatorii de plan, inregistrindu-se substanțiale depășiri la majo
ritatea obiectivelor asumate in între
cerea socialistă — creează premisa
și îndeamnă ca si in 1986 Consiliul
popular al județului Timiș să se si
tueze pe un loc fruntaș.

Locurile de agrement — între ce oferă natura și ce oferă edilii
O dată cu sosirea sezonului cald, între preocupările la ordinea zilei
ale edililor, deputaților și cetățenilor se înscriu și gospodărirea zonelor de
agrement, folosirea locurilor destinate odihnei și recreării. Dar. pen
tru a oferi o ambianță agreabilă oamenilor muncii veniți in mijlocul na
turii, la iarbă verde, popasuri sau ștranduri, astfel de locuri presupun și
asigurarea unor servicii corespunzătoare — de la cele comerciale pînă la
transportul in comun și solicitudinea personalului.
Cum se îndeplinesc asemenea cerințe, cum se prezintă locurile de
agrement, acum, la întîlnirea cu publicul ? Acestor întrebări le-am cău
tat răspunsuri in raidul-anchetă întreprins în CAPITALA, în municipiile
BISTRIȚA și SFINTU GHEORGHE.

Noutâți, dar și atracții
pierdute din vedere. De 13 an
la an, baza materială destinată agre
mentului cunoaște o continuă dez
voltare, în consens cu cerințele oa
menilor muncii, cu sporirea gradu
lui de confort urban, astfel că șl
pregătirea acestui sezon a fost mar
cată de intense acțiuni pentru „re
înnoirea" zonețor de agrement con
sacrate, ca și pentru deschiderea al
tora îrt... premieră.
în municipiul Bistrița, debutul
actualului sezon a coincis cu intra
rea in funcțiune a unui mare loc
de agrement realizat prin eforturile edililor și cetățenilor, O
adevărată oază de sănătate și
destindere cu o suprafață de peste
cinci hectare în imediata vecinătate
a orașului. Pînă acum au prins con
tur un complex cu 11 terenuri de
sport, un altul destinat jocurilor
pentru copii, înconjurat de un
cochet parc, precum și o faleză pen
tru promenadă, mărginită de nu mai
puțin de 15 000 de arbori și arbuști
ornamentali. De menționat că acest
ansamblu — executat prin con
tribuția în bani și în muncă a locui
torilor — reprezintă doar o primă
etapă dintr-o mare lucrare ce va
mai cuprinde consolidarea ambelor
maluri ale rîului Bistrița și amena
jarea unui mare luciu de apă, cu
un parc de ambarcațiuni.
La fel, în Capitală se desfășoară
ample lucrări de amenajare a noi
locuri de agrement, in faze avansate
fiind cele din jurul noului Palat al
pionierilor, precum și cele de o deo
sebită anvergură din zona rîului
Dîmbovița. Ele vor fi obiective de
mare atracție, ce își vor cîștiga,
fără îndoială, notorietate între locu
rile de agrement ale municipiului.
Si pînă la darea lor în folosință.

bucureștenii dispun de o notabilă bază
materială destinată reconfortării și
recreării : aproape 5 000 hectare de
spații verzi, parcuri și zone de agre
ment (ceea ce înseamnă mai mult
de 20 de metri pătrați pentru fiecare
bucureștean) și aproape 40 de ștran
duri ce constituie, la rîndul lor, un
veritabil „litoral" cu plaje dispunînd
de peste 300 000 de locuri.
Ștrandurile, bazinele de înot, tere
nurile de . sport de la Mogoșoaia,
Băneasa. Herăstrău, Drumul Taberei,
Titan și altele au fost puse
la dispoziția publicului, cu nisip
împrospătat, cu spațiile verzi și
locurile de joacă pentru copii rea
menajate. „Flotila" de agrement,
dispunînd de 34 de vaporașe, 120 de
hidrobiciclete și 1 350 de ambarca
țiuni cu rame, a iuat la rîndul său
startul de la cele mai multe din
„bazele" amenajate pe lacurile rîului
Colentina și din alte zone ale ora
șului.
într-un contrast flagrant cu ac
tivitatea febrilă din majoritatea
zonelor de agrement, apar stările de
„acalmie" întîlnite în cîteva locuri
unde în anii trecuți se manifesta din
plin animația specifică sezonului,
Am întîlnit asemenea situații la
Pustnicu și Bragadiru, unde, anul
acesta debarcaderul și alte dotări
nici nu au mai fost puse in funcțiune. Ca o scuză sau motivație ni s-a
spus că scăderea interesului ar fi
fost determinată de scăderea numă
rului de vizitatori care, la rîndu-i,
s-ar datora desființării unor linii de
transport in comun pînă la locurile
in cauză. Dar neîndoios, că se pot
găsi soluții. De la informarea mai
vie, mai concretă a publicului —
există doar atiția automobiliști dor
nici de locuri liniștite situate în
apropiere 1 — pînă la încurajarea
turismului orășenesc, de la reanali-

zarea transportului în comun pe ase
menea rute pină la amenajarea de
trasee pentru bicicliști. Totul este să
se înțeleagă mai clar că locurile de
agrement trebuie să fie bine cunos
cute, ușor accesibile, să corespundă
exigențelor publicului — într-un cu
vînt să fie bine valorificate, in in
teresul și potrivit solicitărilor cetă
țenilor.

Cerințe superioare față
de serviciile oferite, dincolo
de utilizarea dotărilor, a bazei ma
teriale, răspunderi importante în sa
tisfacerea solicitărilor publicului re
vin responsabililor activităților co-

Raid-anchetă
pe teme de sezon
merciale. La Sfintu Ghcorghe, în
toate punctele de agrement din pe
rimetrul și vecinătatea municipiu
lui este vizibilă preocuparea comercianților pentru o bună aproviziona
re a unităților de alimentație publi
că. Consemnăm, de asemenea, că la
Șugag, mini-stațiune aflată la șase
kilometri de acest municipiu, reșe
dință a județului Covasna, au fost
reamenajate izvoarele de apă mine
rală, în timp ce insula destinată
agrementului, din lacul situat în
zona gării, a fost înzestrată de anul
acesta și cu o cofetărie. spațioasă.
Și exemplele, ce denotă dorința de
a veni in întîmpinarea exigențelor
consumatorilor, pot continua.
Constatări similare și in zona de
agrement Cernica din Capitală.
Afluența înregistrată, cu deosebire
în zilele de repaus, se datorează și
atenției cu care colectivul marelui
restaurant de aici a pregătit localul
și anexele sale și a colaborat cu cei
lalți organizatori (de la Administra
ția domeniului public, „Exploatare
lacuri", I.T.B.) pentru a face din
această zonă de agrement un loc in
care cetățeanul să se simtă cît mai
bine. Evident, cuvintul cel mai greu
il au creșterea calității serviciului și
a preparatelor, ca și a numărului
de sortimente oferite.
Dar se cuvine subliniat că atenția

trebuie îndreptată nu neapărat spre
restaurante — cu „pretenții" — cum
cetățeanul poate găsi și in intemorul Capitalei, ci și spre mici unități,
de tipul tonetelor sau bufetelor ex
pres, care să desfacă preparate cu
linare simple, specifice ștrandurilor,
sortimente de înghețate, băuturi ră
coritoare.
v
Insă iată, de pildă, ce am întîlnit
la ștrandul „Tei" : un loc de agre
ment favorizat de natură, dar oropsit
de comercianți. Cele patru chioșcuri
de răcoritoare ale I.C.R.-2 funcțio
nează doar rareori toate — și uneori
numai pînă la ora 16,30, oră la
care vînzătorii „trag obloanele".. Și
nu este ci tuși de puțin o situație
singulară. La același ștrand o altă
anomalie... comercială. Bufetul (apartinînd de I.A.P.L. Bistrița) a înfiin
țat o tonetă in fața intrării ștran
dului pentru a vinde bere celor care
se opresc acolo, pe malul neamena
jat al lacului unde se face baie, se
spală mașinile și covoarele. în dis
prețul pancartelor ce interzic tpate
aceste contravenții. Cu alte cuvinte,
comerciantii încurajează prin pre
zenta lor această „filială" a ștran
dului care este cel puțin neavenită
în timp ce miile de plătitori intrați
In ștrand așteaptă Ia putinele punc
te de desfacere ale aceluiași bufet.
Un serviciu important de care tre
buie să se bucure publicul în dife
rite locuri de agrement constă în
posibilitatea de a închiria unele
obiecte specifice — saltele pneuma
tice, umbrele, mingi, aparate de
înot subacvatic, jocuri de remi. șah
etc. Asemenea obiecte se și închi
riază publicului, în cazul Capitalei,
prin unitățile cooperativei „Presta
rea", dar... numai in patru puncte,
respectiv la ștrandurile Tei, Bănea
sa. Titan și Cernica. De ce numai
în aceste locuri ? De ani de zile nu
mărul lor este același, deși publicul
le solicită si în alte ștranduri.
S-ar putea pune și alte întrebări
referitoare la diverse servicii orga
nizate în cadrul zonelor de agre
ment, mai cu seamă că unele neimpliniri de acest fel s-au întîlnit și in
alți ani. Cert este că anul acesta or
ganizatorii locurilor de agrement au
și mai multe posibilități, deci și răs
punderi mai mari pentru a îmbună
tăți și a diversifica serviciile, pe

măsura programelor stabilite, a îndreptățitelor cerințe ale publicului.

Aer, apă, soare... dar și
spirit civic ! Un loc de asrement
poate fi considerat, într-un fel, ca o
oglindă a conlucrării dintre edili și
cetățeni, fiind necesar ca spiritul
gospodăresc al organizatorilor, care
pun in valoare natura — aerul, apa,
iarba verde etc. — să-și găsească
un corespondent în simțul civic îna
intat, în conduita civilizată a bene
ficiarului. Și trebuie spus că așa se
și întimplă în majoritatea cazurilor.
Totuși, in unele puncte de agrement
pot fi întîlnite și manifestări de de
gradare a naturii, a dotărilor. în ve
cinătatea municipiului Sfintu Gheorghe locurile de agrement sint bine
întreținute și gospodărite. Tocmai de
aceea vilegiaturiștii ar trebui să res
pecte „codul" scris și nescris al păs
trării acestora in condiții optime.
Dar încă foarte mulți parchează
mașinile unde vor. le spală in pîriiașele de munte, fac focul în locuri
nepermise, iar la plecare abando
nează crin tot locul tot felul de res
turi. de la cutii goale de conserve
la sticle goale și hîrtii;
Sînt fapte pe care responsabilii
locurilor de agrement le reproșează
pe bună dreptate publicului. In ace
lași timp, trebuie arătat că nu peste
tot acești responsabili se îngrijesc
ca prin afișaj adecvat și actualizat
să aducă la cunoștința publicului ce
nu este permis, și, totodată, să-l în
demne să folosească civilizat aceste
locuri, nemaivorbind de lipsa unor
coșuri pentru resturi și, în general,
de carențe ale controlului și supra
vegherii.
Prin măsuri concrete, prin inten
sificarea acțiunilor educative, orga
nizatorii locurilor de agrement tre
buie să-și facă din cetățean un aliat
în eforturile de păstrare a dotărilor
puse la dispoziția populației. In
același timp, este important să se
facă simțită cu mai multă vigoare
opinia cetățenească înaintată, pen
tru ca zonele de agrement, de liniște
și reconfortare, să fie respectate de
toți, în interesul tuturor.

Ion MARIN
Glie or.; (ie CR1ȘAN
Constantin TIMARU
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Călărași : La o situație

accelerează ritmul recoltării

de excepție, măsuri deosebite

O dată cu îmbunătățirea vremii.
In județul Mehedinți secerișul s-a
reluat pe un front larg. In organi
zarea muncii, accentul se pune acum
pe realizarea vitezelor de lucru sta
bilite. ' întreprinderea agricolă de
stat Rogova are in cultură 2 60S)
hectare cu grîu. întreaga producție
— așa cum au prevăzut oamenii
muncii din această unitate — trebuie
strinsă și înmagazinată in cel mai
scurt timp. Se cere, așadar, un efort
deosebit, o organizare ireproșabilă
a activității în fiecare fermă, pe
fiecare solă în parte. Cum au fost
repartizate forțele existente ? Care
este randamentul unei zile de
lucru ? Cele 51 de combine au fost
repartizate în trei formații mari pe
ferme, conduse de maiștrii mecanici
Eugen Vilceanu, Nicolae Pîrvuceanu
și Ion Hornoiu. Aprovizionarea cu
piese de schimb pentru fiecare for
mație se face pe timpul nopții și
toate remedierile care se impun se
efectuează în timp. De asemenea,
mijloacele de transport au fost re
partizate tot pe formații, în raport
de suprafața prevăzută a se recolta
și producția ce se obține, ceea ce
permite descărcarea din mers și
transportul operativ la spațiile de
depozitare. „în cadrul formațiilor .—
ne spune inginerul Emil Mărgineanu. directorul întreprinderii, pe
care-1 întîlnim pe una din solele
fermei din Recea — se lucrează pe
formații cu norme precise de recol
tare pentru fiecare combină. Reușim
în felul acesta să stringem zilnic
producția de pe 275—280 hectare.
Tot pe ferme și formații am repar
tizat și tractoarele : 10 la elibera
rea de paie a terenului, unde ac
ționăm și manual, 50 la arat, atît
ziua, cit și noaptea, 15 la pregătirea
terenului și 10 la semănat. S-a ter
minat de cîteva zile' semănatul po
rumbului pentru boabe pe cele 1 000
hectare după orz, și s-au plantat
cele 100 hectare cu legume. în pre
zent, grăbim însămînțarea furajelor."
Secretarul comitetului de partid,
Virgil Zorilă, pe care-1 găsim alături
de mecanizatori, ține să ne spună
că cei 100 de' comuniști din cadrul
întreprinderii sînt. de fapt, oame
nii care, prin dăruire, necontenit
efort șl inițiativă, constituie un
permanent exemplu pentru toți
ceilalți lucrători. Ei. comuniștii, se
află zi și noapte acolo unde se cere
cel mai mult efort, în punctele
„fierbinți" ale campaniei, unde rit
murile trebuie accelerate.
Pe solele cu grîu ale cooperativei
agricole din Vînjuleț ajungem în
după-amiaza aceleiași zile. Pre
ședinta unității. Eugenia Dudeanu,
coordona activitatea de transport.
Și avea nu puține probleme. Pen
tru <țp în această zi, mecanizatorii
de pe cele 14 combine reușiseră să
recolteze cu 16 hectare mai mult
față de norma stabilită. Era, deci,
necesar să se transporte, o cantita
te de grîu mult mai mare față de
cea preconizată în seara precedentă.
Se cereau operativitate, bună orga
nizare. „In acest ritm — ne spune
Viotor Mihărtescu, inginerul-șef al
unității — vom recolta griul în ur

mătoarele cîteva zile. Cum proce
dăm ? începem activitatea la ivi
rea zorilor și o intrerupem nu
mai o dată cu lăsarea întunericu
lui. Masa o servim in cîmp, înlă
turăm in totalitate deplasările in
gol și. în felul acesta, creste ritmul
de lucru."
La întreprinderea agricolă de stat
Gîrla Mare, unde griul se Întinde
pe 2 000 hectare, cei 43 de mecani
zatori se luaseră la o adevărată intrecere. Iși propuseseră să realize
ze recordul zilei : 7,5 hectare recol
tate cu o combină. Un bilanț rodnic
al muncii din ziua respectivă l-au
făcut și cooperatorii și mecanizato
rii din Pristol, Gruia, Bălăcită și
Gogoșu, unde, atît la recoltare, cît
și la celelalte lucrări, vitezele de
lucru prevăzute pentru această zi au
fost depășite. Sînt fapte de muncă
ce dovedesc că acolo unde comu
niștii se află in frunte, adică unde
se cere dăruire și maximă răspun
dere pentru soarta producției, ritmul
la seceriș se accelerează cu fiecare
zi, cu fiecare oră. Ei, comuniștii,
precum și toți ceilalți mii și mii de
lucrători aflați într-un susținut efort
pe întinsele lanuri de griu din Me
hedinți sînt, într-adevăr, prin faptele
lor de muncă, adevărați eroi pe
frontul plinii.

Vlrqiliu TATARU
corespondentul „Scînteii"

De la data declanșării recoltării
griului în județul Călărași a trecut o
săptămînă, timp in care, conform
programului stabilit, această campa
nie ar fi trebuit să se apropie de
sfîrșit. Ca urmare a ploilor care au
căzut in tot acest interval, pină
in seara zilei de 0 iulie procen
tul realizărilor nu depășea 44 la
sută din cele 101 097 hectare, cît
ocupă această cultură. O situa
ție de excepție care a Impus mă
suri excepționale tocmai pentru ca
întreaga recoltă de grîu să ajungă la
adăpost în timpul cel mai scurt.
„Supravegherea tuturor lanurilor
de grîu se face nu dip oră în oră, ci
permanent — ne-a spus tovarășul
Nicolae Zainea, secretar al comitetu
lui județean de partid — pentru că
acum la seceriș contează fiecare mi
nut. Lanurile sînt coapte, iar umidi
tatea ridicată care ne-a împiedicat
să secerăm, pe cît de repede crește,
pe atît de repede scade, de cum apa
re prima rază de soare. La fiecare
lan de grîu sînt grupate combine,
prese de balotat paie, agregate de
pregătit terenul și semănat culturi
duble, mijloace de transport. Lanu
rile mai mari au fost împărțite în
parcele mai mici, intrarea în lucru a
combinelor fiind dirijată operativ.
Am luat asemenea măsuri încît, in
funcție de cantitățile de apă căzute
pe o parcelă sau alta, și cuplurile de
secerat să fie trimise cu prioritate

Recoltarea griului, in Insula Mare a Brăilei
Foto : V. Moldovan

acolo unde griul urmează să se zvinte mai repede".
Am urmărit cîteva zile la
fața locului modul in care se aplică
aceste măsuri. După o ploaie gene
rală care a durat mai multe ore ne
aflam în consiliul agroindustrial
Cuza Vodă. La ora 10,40 s-a anun
țat intrarea combinelor in lanurile
C.A.P. Rasa. Pentru recoltarea ce
lor 40 hectare, cite avea prima par
celă care se zvintase, cele 12 com
bine au fost grupate în mai multe
formații mici. Din jumătate in ju
mătate de oră se anunța, de la
C.A.P. Grădiștea, starea de umi
ditate a griului dintr-o parcelă unde
noaptea căzuseră 22 de litri pe metru
pătrat. La ora 12,20 s-a dat și aici
cale liberă celor 16 combine grupate
pe o solă de 60 hectare. Rind pe rind
au început să „bat^" și combinele de
la celelalte unități din cadrul consi
liului : I.A.S. Mircea Vodă și C.A.P.
Cuza Vodă. La ora 17,30 a început
din nou ploaia. Dar în aceste cinci
ore bune de lucru se recoltaseră 280
hectare.
In ziua următoare ne aflam in con
siliul agroindustrial Ciocănești, care
cu cele aproape 7 000 hectare de grîu
se situează pe locul trei pe județ,
dar pe locul I ca suprafață de pe care
s-a strins recolta (3 400 hectare) în
puținele ceasuri fără ploaie din aces
te capricioase zile. Munca este,și
aici bine organizată, ordinea și dis
ciplina constituind note caracteristi
ce. Tovarășul Teodor Cazan, inginerșef al consiliului, este extrem de
ocupat, deși în cîmp, în aceste prime
ore ale zilei, nici o combină nu a in
trat în lan. l-au sosit însă la forma
țiile de combine rapoartele cu umi
ditatea griului pe fiecare parcelă.
Datele sint trecute, pe harta consi
liului și, in funcție de acestea, este
stabilit planul zilei. „Sîntem mobili■ zați la maximum, în primul rind pen
tru că orico minut pierdut înseamnă
recoltă pierdută, iar pe de altă parte
avem experiența anului trecut, cind
pe unele parcele unde am întirziat
recoltarea, a plouat și buruienile, care
au crescut foarte repede, ne-au creat
mari greutăți" — ne-a spus el. în
jurul orei 11 s-a dat „cale liberă"
combinelor, oamenii pornind la
lucru cu acea înfrigurare izvorită din
conștiința răspunderii lor. Sint pe
combine aceiași mecanizatori care au
secerat orzul. Printre ei, Nicolae Mușat, Vasile Nițu, Gheorghe Măcelaru, Gheorghe Călin, care au fost
premiați pentru că au strîns întreaga
producție de orz în două zile.
In cea de-a treia zi a raidului, uni
tățile agricole din consiliile agroin
dustriale Roseți, Borcea, Perișoru,
Dragalina, ca si în altele s-a lucrat
din plin, ceea ce a determinat o de
pășire cu peste douăzeci la sută a
vitezei zilnice planificate. O dovadă
că lucrătorii ogoarelor călărășene,
avînd asigurate toate condițiile, sint
hotărîți să recupereze rămînerile in
urmă provocate de ploi și să pună
la adăpost, în cel mai scurt timp și
fără nici un bob risipit, întreaga pro
ducție de grîu ’86.

Mihail DUMITRESCU
corespondentul „Scînteii"

Un an în care toate fînarele pot și trebuie să fie pline
Ne aflăm într-o etapă cînd strîngerea și depozitarea unor cantități
cit mai mari de furaje se înscriu
poate ca cele mai importante ac
țiuni pentru înfăptuirea programe
lor de dezvoltare a zootehniei și de
creștere a producției animaliere.
Pentru a se asigura hrana între
gului efectiv de animale in perioada
1986—1987, cooperativele agricole din
județul Teleorman trebuie să pro
ducă și să depoziteze 154 500 tone fin
de leguminoase, 750 000 tone nu
trețuri suculente, 200 000 tone furaje
grosiere și 1 290 000 tone de masaverde necesare pentru consumul in
stare proaspătă. Calculul tuturor
surselor de furaje conduce la con
cluzia că față de necesarul rezultat
din balanța furajelor există condi
ții să se realizeze 115 000 tone de fin,
850 000 tone de suculente și 300 000
tone de grosiere. Deși se prelimina
un anumit deficit de fin, datorită
depășirii substanțiale a cantităților
prevăzute la celelalte sortimente de
nutrețuri, pe ansamblu se va asi
gura intreg necesarul de proteină digestibilă și de unități nutritive pre
văzute pentru furajarea în bune con
diții a animalelor. Acestea sînt cal
culele hîrtiei. Important este dacă
într-adevăr s-au creat condiții pen
tru a se realiza toate cantitățile de
furaje stabilite. In acest sens am
reținut cîteva precizări făcute de to
varășul Pavel Horumbă, director cu
producția zootehnică la direcția
agricolă județeană.
— Necazurile din iarna trecută —
a arătat interlocutorul — au impus
unele învățăminte fără echivoc pri
vind modul de organizare și desfă
șurare a recoltării și depozitării fu
rajelor. Avem în vedere ca stringerea șl conservarea, furajelor să
devină o campanie non-stop, și nu o
acțiune sezonieră, de care să se
ocupe și să răspundă nemijlocit
directorii stațiunilor de mecanizare,
președinții cooperativelor agricole și
directorii asociațiilor de creștere a
animalelor.
— Concret, în ce constau îmbună
tățirile aduse ?
— Programul pe județ, care a fost
alcătuit în funcție de noile rații îm
bunătățite stabilite de Ministerul
Agriculturii pentru furajarea optimă
a animalelor, a fost defalcat pe fle
care unitate agricolă în parte. Rea
lizarea prevederilor din program a
fost etapizată, corespunzător numă
rului de coase sau al perioadelor de
strîngere a celorlalte resurse de fu
raje. Bunăoară, pentru recoltarea
lucernei am prevăzut in medie 4
coase, iar pe terenurile irigate 5
coase.
— Ce rezultate s-au înregistrat
după prima etapă ?
— Față de cite 20 000 tone de fîn
și siloz cite am avut planificat să
depozităm de la prima coasă, s-au
realizat efectiv aproape 33 000 tone
fin și 40 000 tone siloz. Acum este
in plină desfășurare coasa a doua la
lucernă, și sperăm ca în total de la
cele două coase să depozităm peste
56 000 tone de fîn. Datorită ploilor
căzute în ultima perioadă există
condiții reale ca de la a treia coasă
să obținem o cantitate de masă-verde la hectar cel puțin egală ca la
prima coasă.

Aceste rezultate permit aprecierea
că există condiții ca programul pe
acest an privind asigurarea furaje
lor să se îndeplinească. Sint de sub
liniat unele elemente noi. în pri
mul rind este vorba de rapiditatea
executării coaselor. S-a hotărît ca
organizarea să fie astfel făcută încît
cositul să nu dureze mai mult de
Iz, maximum 15 zile. In felul acesta
se creează posibilitatea fertilizării
terenului, aplicării udărilor și rege
nerării culturilor pentru a avea o
masă vegetativă bogată la coasa ur
mătoare. Prin concentrarea forțelor
în formații complexe de mecanizare
pe consilii agroindustriale, s-a reu
șit scurtarea perioadei de cosit la
limita stabilită. în al doilea rind,
anul acesta s-a început recoltarea
mai timpurie a culturilor de tpamnă
pentru siloz, ceea ce a permis în
ființarea mai timpurie a culturilor
pentru furajele suculente ce urmau,

aplice cantități moderate de îngră
șăminte chimice complexe. Acest
ciclu de fertilizare cu îngrășăminte
organice solide și lichide a devenit
obligatoriu de efectuat după fiecare
coasă. Toate acestea explică in bună
măsură de ce la prima coasă de lu
cernă producția realizată a fost cu
mult mai mare decît aceea estimată
inițial. „Nu se poate realiza o spo
rire a producției de masă-verde
fără a schimba optica privind pro
ducerea furajelor — ne spunea in
ginerul Petre Boboc, președintele
C.A.P. Furculești. De aceea acor
dăm aceeași atenție producerii fu
rajelor ca și culturilor de cimp. Cine
așteaptă să crească iarba singură nu
va avea furaje destule niciodată. Șl
culturilor furajere trebuie să le asi
gurăm condiții ca pentru grîu șl po
rumb. Ni se spune să folosim gu
noiul pentru fertilizarea lor. O fa
cem, dar nu-1 suficient. Este nevoie

PREOCUPĂRI INTR-UN JUDEȚ CARE IN IARNA

TRECUTĂ A INTIMPINAT MULTE DIFICULTĂȚI
cu perspectiva de a obține în acest
fel o producție mai bună de masăverde.
Analiza posibilităților concrete de
asigurare a cantităților de furaje
stabilite în multe unități agricole a
evidențiat cerința esențială de creș
tere puternică a producției de masăverde pe terenurile destinate prin
plan producerii de furaje in ogor
propriu. Tocmai de aceea a fost sta
bilit un ansamblu de măsuri pen
tru a spori substanțial producția de
masă-verde pe suprafețele in ogor
propriu destinate producerii de fu
raje. Mai întîi s-a urmărit îmbună
tățirea structurii de culturi furajere.
Lucerna, care deținea o pondere de
sub 50 la sută va ajunge in anul
viitor să cuprindă 80 la sută din baza
furajeră. De ce ? în condițiile
județului Teleorman s-a dovedit
că pajiștile cultivate nu dau re
zultate, mai ales pe secetă. De
aceea, pășunile cultivate sint restrînăe Ia strictul necesar, și nu
mai pe terenuri irigate. O altă
cauză a producțiilor scăzute de
masă-verde o constituie starea sla
bă a unor lucerniere vechi, fără
densitate și imbătrînire. De aceea,
anul viitor vor fi întoarse 1 500 hec
tare de asemenea lucerniere, pentru
care semințele vor fi produse inte
gral în cadrul județului.
Dincolo de aceste măsuri care vi
zează unele aspecte de fond privind
sporirea producției de masă-verde,
sînt de notat și altele, să le spunem
elementare, dar care pînă în acest
an s-au aplicat sporadic. Astfel, 70
la sută din cooperativele agricole au
fertilizat lucernierele cu mraniță,
iar cele 10 asociații de creștere a
taurinelor au administrat dejecțiile
lichide pe terenurile cu plante fura
jere. Totodată, s-a asigurat ca pe în
treaga suprafață cu furaje să se

să le dăm și ceva îngrășăminte
complexe, pentru a crea un echi
libru intre elementele fertilizante.
Deci ar trebui să ni se repartizeze
prin plan doze moderate de îngră
șăminte chimice complexe special
pentru furaje, și nu să le rupem de
la alte culturi. Așa putem dubla
producția de masă-verde la hectar".
Ne-am referit la cîteva din mă
surile întreprinse in județul Teleor- ’
man, unele cu efect imediat, altele
cu bătaie mai lungă, in scopul asi
gurării unei baze furajere îndestu
lătoare. Discuțiile cu mulți specia
liști din producție și cu activiști ai
comitetului județean de partid au
evidențiat și unele probleme, de a
căror soluționare optimă depinde
crearea unor surse mari pentru a
spori cantitățile de furaje depozita
te pentru timpul iernii. Iată citeva
din aceste probleme pe care le su
punem atenției factorilor în drept.
Cele mai multe aspecte sint legate
de mai buna utilizare a culturilor
duble și succesive destinate produ
cerii de furaje insilozate. Un prim
aspect se referă, la cerința de a nu
se mai schimba destinația dată prin
plan unor culturi pentru siloz se
mănate în ogor propriu, cit și a
culturilor duble, de asemenea pen
tru siloz. Nu în puține locuri ni s-a
spus că nici nu se încheie bine Insămînțarea porumbului in cultură
dublă pentru siloz că se și primește
telex de la minister cu recoman
darea expresă : „Nu vă atingeți de
porumbul pentru siloz
fără să se
verifice măcar dacă lanurile respec
tive întrunesc sau nu cerințele mi
nime pentru a putea fi trecute în
categoria unor adevărate culturi de
porumb. Or, în condițiile în care,
în concepția actuală, culturile du
ble și succesive reprezintă prin
cipala sursă de masă-verde pen

tru asigurarea nutrețurilor sucu
lente, schimbarea destinației date
acestor culturi prin plan a pus
in ultimii ani multe unități agri
cole în imposibilitatea de a-și asi
gura întreg necesarul de furaje
suculente. Apoi, practica din ultimii
ani a dovedit că este absolut nece
sar pentru a se evita orice pierdere
la culturile duble, pentru producția
de bază să se ia din timp decizia
asupra modului de utilizare a
acestor culturi — pentru boabe,
depozitare sub formă de pastă sau
pentru însilozare — in funcție de
posibilitățile reale ale acestora, de a
ajunge sau nu la maturitate. întîrzierea in luarea deciziei are ca efect
pierderea ca furaje a culturilor suc
cesive pentru boabe neajunse la
maturitate, întrucît acestea ajung
să fie degradate de brume.
Fără a ne pronunța asupra pro
blemei, la care s-au referit mulți
dintre interlocutorii noștri, dacă
sint suficiente sau nu suprafețele
actuale destinate producerii furaje
lor in ogor propriu, vom semnala
doar faptul că in această chestiune
au apărut elemente noi, care în
deamnă la o reanalizare a situației
de fapt. în ultimii ani, tot mai mult
a luat extindere furajarea porcilor,
într-o anumită proporție, cu lucer
nă. Administrarea lucernei in hrana
porcilor, fie sub formă de masăverde in timpul verii, sau de făină
de fîn pe timpul iernii, a început să
concureze serios asigurarea cantită
ților necesare de lucernă pentru
hrana taurinelor și a ovinelor. Deși
acest mod de furajare a început să
fie extins tot mai mult, Ministerul
Agriculturii nu a luat nici o măsu
ră de a crește corespunzător supra
fața cu lucernă, necesară exclusiv
pentru hrana porcilor. Din această
cauză, In prezent se înregistrează o
diminuare și mai acută a lucernierelor, a căror destinație expresă dată
prin -plan este pentru furajarea tau
rinelor și a ovinelor. Desigur, este o
situație ce impune măsuri adecvate
pentru normalizarea ei.

Aurel PAPADIUC
Stan STEFAN

Laminorul de sîrmă de la Combinatul metalurgic Cimpia Turzi

Foto : S. Cristian

„DOSARUL" RESURSELOR ENERGETICE REFOLOSIBILE (III)

Cind studiile sînt mai lungi
decît trebuie și mai complicate
decît... problemele studiate
severă a energiei
și
nerecuperate putem să ne dăm mal
Economisirea _____
..
. combustibilului constituie o prebine seama de importanta acestora.
ocupare de interes major. De modul cum se aplică in practică măsurile
adoptate in această privință depinde, in bună parte, înfăptuirea progra
Ce se întreprinde pentru aducerea
lor grabnică în circuitul economic ?
melor de dezvoltare economică și socială a țării. In acest sens, un loc
important în ansamblul măsurilor de economisire a energiei îl ocupă,
Investiții în curs de reali
acțiunile întreprinse privind valorificarea resurselor energetice refolo
sibile. Astăzi prezentăm in șirul anchetelor publicate de ziarul nostru
zare... și promisiuni vechi
(,,Scinteia" nr. 13 646 și 13 648),
la r.
Com.. ne' această temă, preocupările de- >neonorate. C°nf°rm sarcinilor de
binatul metalurgic Cimpia Turzii.
plan, in perioada 1986—1988 tre
cărcare a utilajelor, cît și valorifică
Luăm ca punct de referință conbuie realizate 14 obiective de recu
rii într-o măsură mai mare a resur
statările si evaluările efectuate in
perare a resurselor energetice refoloselor energetice refolosibile. Practic,
urmă cu aproape patru ani. care au
Isibile, cu o capacitate de 4 695 t.c.c.,
an de an consumurile s-au redus în
fost prezentate în articolul publicat
din
care peste 1 500 t.c.c. vor trebui
medie cu 2—3 la sută.
de ziarul „Scinteia" sub titlul :
să fie valorificate în instalații cu
— întocmirea și reactualizarea
„Mari rezerve, mari posibilități —
termen de punere în. funcțiune în
celor peste 100 de bilanțuri energe
mai bine valorificate în activitatea
acest an.
tice — precizează ing. Iosif Zecha,
productivă". Iată succint citeva din
— Din punct de vedere valoric am
de la secția energetică — au scos în
problemele aduse în discuție Ia acea
realizat pe primele cinci luni pla
evidentă mari posibilități de redu
dată. Din totalul resurselor energe
nul la obiectivele din acest an. iar
cere a consumurilor specifice. O im
tice refolosibile evaluate la 45 557
stadiile fizice sînt conforme cu gra
portantă pirghie în această acțiune
t.c.c. pe an se recuperau 12 796 t.c.c.
ficele aprobate, menționează subinpe an. Deci, o cantitate destul de
o reprezintă resursele energetice
ginerul Iuliu Vescan, din cadrul ser
refolosibile provenite în principal
redusă (aproape 30 la sută). Se apre
viciului de investiții al combinatului.
din căldura gazelor arse (aproape
. .
cia că pină la finele anului 1983 se
Se lucrează intens la sistemul de
30 900 t.c.c./an) și a produselor cal
vor recupera. în etape, și valorifica
recuperare a căldurii gazelor arse
de de la oțelăria electrică, laminoa
alte 8 263 tone combustibil con
rezultate de la elaborarea otelului
re și alte instalații (peste 5 000 t.c.c./
ventional. pentru care erau pregă
electric (cuptorul nr. 4). Punerea in
an). La nivelul acestui an vom reuși
tite documentațiile tehnice Si la care
funcțiune a instalației esit planifi
să recuperăm circa 25 000 t.c.c.. ceea
era demarată execuția instalațiilor
cată în luna septembrie a
ce înseamnă că în patru ani am reu
proiectate. Cit despre valorificarea
va trebui să intre în explc
șit să dublăm cantitatea valorificată
___________
resurselor energetice
refolosibile cu
recuperatorul cu arzătoare regeu^
de resurse energetice refolosibile.
potential scăzut se menționa că,
toare de la cup
în urma depu
r,
torul de uscat
nerii comenzilor
feroaliaje.
la IPROMET și
— Sînt asigu
IPROLAM Bucu
CÎTEVA ÎNVĂȚĂMINTE DIN REUȘITELE
rate integral ma
rești, au fost
terialele și echi
elaborate de că
Șl NEREUȘITELE DE LĂ COMBINATUL
pamentele nece
tre
proiectanții
sare acestor in
acestor institute
METALURGIC
CÎMPIA
TURZII
vestiții ?
studii
tehnico— Ne lipsesc
științifice pentru
cîteva poziții, dar
valorificarea
a
prin Intervențiilei făcute la unitățile
împreună cu Interlocutorul nostru
9 662 t.c.c. pe an provenite de la an
furnizoare, cum ar fi Combinatul de
urmărim în secțiile de producție
samblul lingou-Iingotieră de la Oteutilaj grea Cluj-N^poca si întreprinlăria electrică I și 3 097 t.c.c. pe an
functionarea unor instalații de recu
.
derea
de utilai petrolier Tîrgoviște,
perare. La laminorul IV se află 9
de la căldura țaglelor laminorului
avem convingerea că ele vor li 'li
cazane recuperatoare care utilizează
de semifabricate. Urma ca. după
vrate cît mai curînd. astfel ca să nu
căldura gazelor de ardere de la cup
avizarea și întocmirea proiectelor de
fie afectate termenele de punere in
toarele adînci ale laminorului deexecuție, combinatul să întreprindă
funcțiune a acestor obiective de ingroslsor. Se produce abur tehnolo
demersurile necesare pentru inclu
vestitii.
derea realizării instalațiilor respec
gic. realizindu-se anual o economie
tive în pianul de investiții. Față de
de 2 368 t.c.c. De asemenea, funcAminteam la
... începutul anchetei
tionează cu bune rezultate cazanul
această situație nesatisfăcătoare se
despre două studii de valorificare
recuperator de la laminorul I. care
a unor resurse, evaluate la peste
impunea un efort deosebit pentru
valorifică căldura gazelor de ardere
12 000 t.c.c., care în urmă cu patru
creșterea gradului de valorificare a
resurselor energetice refolosibile, dat
de la cuptorul cu propulsie. De cuani urmau să devină proiecte si apoi
rind a intrat in funcțiune o primă
cît mai curînd realizate.
fiind mal ales potențialul ridicat al
acestora, cît și posibilitățile reale
instalație de uscare a oalelor de
— Ce s-a întîmplat cu ele ? Adre
turnare cu arzătoare autoregenerade reducere a consumurilor spe
sam această întrebare ingineruluitive. Realizarea proiectelor si echi
cifice. Cum a răspuns colectivul com
șef energetic, Gheorghe Giurgiu,
pamentelor a fost efectuată in cea
binatului metalurgic Cîmpia Turzii
același interlocutor din urmă cu
mai mare parte de institute de pro
acestor cerințe ?
aproape patru ani.
fil si unități specializate. Aplicarea
— Studiul de recuperare a căldu
De la simplu la dublu —
unor soluții s-a făcut si eu parti
rii țaglelor de la laminorul de semi
ciparea
unor
muncitori
si
specialiști
fabricate apreciate la acea dată ' la
un salt important, insă 30 la
din combinat. Astfel, merită a fi
circa 3 000 t.c.c. pe an s-a transpus
menționată contribuția maistrului
sută din resurse rămin încă
Intr-un proiect de execuție-realizat
loan Nemeș. muncitorilor Teofil
de IPROLAM București, rezuîtffid
nevalorificate. Privind statistica
Uțiu și Mihail Simon la realizarea
insă de astă dată un volum de re
unor îmbunătățiri constructive aduse
evoluției consumurilor specifice rea
surse de 640 t.c.c. pe an. Cu forte
cazanelor
recuperatoare
de
la
lami

lizate în ultimii ani se poate con
proprii am trecut la fabricația si
norul IV. Totodată, se constată o 'montarea
stata o diminuare a lor. fapt îmbucu
recuperatoarelor. Cit pri
preocupare constantă pentru întreți
rător ce atestă o mai bună gospo
vește recuperarea căldurii fizice a
nerea și exploatarea corespunzătoare
dărire a combustibililor. în primele
ansamblului lingou-Iingotieră. eva
a instalațiilor de recuperare. Sînt
cinci luni din acest an. comparativ
luată Ia 9 662 t.c.c. pe an. specialiști
cu anul 1984, consumurile specifice
fapte care atestă că valorificarea re
de la IPROMET București ne-au
la 1 000 tone de produse s-au redus
surselor energetice refolosibile nu a
predat în acest an proiectele de exe
rămas pe un plan secundar. Totuși,
cuție. prevăzîndu-se să se recupereze
cu 17,2 t.c.c., la sîrmă, cu 7,39 t.c.c.
1 343 t:c.c. pe an. iar investiția este
la laminate și cu 46,33 t.c.c. la sîrmă
după cum se poate observa din ta
Inclusă în planul pe 1987.
tare. Această reducere este datora
belul prezentat, mai rămin de recu
— O perioadă exagerat de mare —
tă atît îmbunătățirii tehnologiilor de
perat în continuare Încă peste
4 ani de la elaborarea studiului.
11 ț)00 t.c.c.
fabricație, creșterii gradului de înPină la finalizarea unei lucrări care
nu este foarte complicată, avînd în
„CONTUL" RESURSELOR ENERGETICE REFOLOSIBILE
vedere că soluția include un sistem
de recuperare clasică.
întocmit pe baza anchetelor „Scînteii"
— Există im sistem anevoios de
avizare a acestor lucrări si. poate
- în tone combustibil convențional nu în ultimul rind. o anumită
inerție.
Totalul
Echivalente
— Dacă facem un calcul, nu la
Totalul
resurselor
cu consumul
valoarea inițială a studiului, această
resurselor
Unitatea
energetice
de energie
evaluare trebuind să dea totuși de
energetice
gîndit. ci la cea a proiectului rezijJL:
refolosibile
al unității
recuperate
tă că in patru ani s-au irosit
depistate
pe timp de :
aproape 5 000 t.c.c.
— Poate nici noi nu am fost mal
1982
1986
1982
1986
1982
1986
însistenti. însă as dori să arăt că im
întotdeauna soluțiile adoptate de
1. Combinatul
proiectant:
corespund
cerințelor
metalurgic
noastre. Astfel, in multe cazuri, re
Tulcea
75 000 109 300
75 zile 69 zile
16 000
sursele refolosibile. conform proiec
2. întreprin
telor. sînt destinate încălzirii apei
derea
menajere sau halelor de producție,
care sînt consumatori limitați atît
de alumină
cantitativ, cit si ca perioade de timp. _.
Tulcea
86 000
86 000 130 zile 96 zile
11 510
16 600
Tocmai din aceste motive obiective
3. Combinatul
resursele energetice refolosibile tre
metalurgic
buie să se valorifice în principal in
Cimpia
procesele tehnologice unde există
consumatori constanți.
Turzii
54 zile 37 zile
45 557
36 132
12 796
24 891
Așteptăm prin urmare si punctul
de vedere al conducerii IPROMET
La unele dintre acestea există so
recuperate sau. altfel spus, ele se
București atît in problema adusă iu
luții de valorificare, altele sini insă
înscriu azi în contul risipei. Dimi
discuție, cît și cu privire la solu
tot in faza de studiu. Un lucru este
nuarea cu un singur procent a con
țiile tehnice avute in vedere pentru
cert : aproape 30 la sută din vosumului de combustibil la nivelul
creșterea randamentelor energetice a
lumul total de resurse rămin încă
acestui an echivalează cu 1 640 t.c.c.
diferitelor
instalații.
nevalorificate, iar acestea, ca si
economisite. Comparind această va
loare cu cea a resurselor energetice
timpul, o dată irosite nu mai pot fi
Ion LAZAR
j

Realizarea marilor investiții din acest cincinal
(Urmare din pag. I)
In eforturile pentru termina
rea șl punerea rapidă in funcțiune
a noilor capacități productive hotăritoare este organizarea exemplară a
muncii constructorilor și montorilor
pe șantiere. Aceasta presupune sta
bilirea unor programe precise, realis
te și judicios eșalonate, ordine și dis
ciplină, întronate la toate locurile de
muncă, folosirea cu randament ma
xim a utilajelor de execuție, adop
tarea unor metode de lucru avansa
te, menite să determine scurtarea
substanțială a duratei lucrărilor și,
mai ales, a ciclurilor de montaj. Este
vorba, după cum se vede, despre di
recții de acțiune care pun limpede
In evidență relația nemijlocită dintre

organizarea, productivitatea și rit
muri înalte de lucru in munca mon
torilor și constructorilor pe șantiere.
Pe lingă măsurile tehnice și organi
zatorice, elaborate cu grijă și aplica
te cu perseverență pe fiecare șantier,
se cere acordată o preocupare mai
stăruitoare creșterii spiritului de răs
pundere și întăririi disciplinei în
muncă, prin aplicarea fermă a prin
cipiilor noului mecanism economicofinanciar, a autoconducerii și autogestiunii, stimulate de retribuirea
muncii in acord global.
Pe de altă parte, diminuarea hotărîtă a stocurilor de utilaje nemonta
te, îndeosebi pe șantiere- din indus
tria chimică, industria construcțiilor
de mașini, sectorul energiei electrice,

economia forestieră și industria ma
terialelor de construcții face necesa
ră inventarierea utilajelor ce pot fi
montate cu rapiditate, întărirea con
lucrării dintre constructori și montori. De asemenea, este necesar ca
beneficiarii să nu-și țină oamenii
lingă investiții neterminate, ci, dim
potrivă, să participe, într-o măsură
mai mare, la montajul utilajelor pe
șantiere.
în spiritul exigențelor formulate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu
există sarcină mai importantă pen
tru oamenii muncii de pe șantiere,
pentru toți factorii angajați in reali
zarea investițiilor decît aceea de a-și
concentra la maximum eforturile, energiile, astfel încît fiecare zi și fie
care săptămînă de lucru din acest al

doilea semestru al anului să coincidă
cu o perioadă a ritmurilor înalte în
execuția lucrărilor, să fie date în
funcțiune un număr cît mai mare de
obiective și capacități productive.
Nici un moment nu trebuie să se
piardă din vedere că societatea noas
tră este interesată în cel mai înalt
grad ca fiecare nouă unitate produc
tivă să intre in funcțiune la data
planificată sau chiar mai devreme
pentru ca marele efort de investiții
pe care-1 face să dea rezultatele
scontate la termen. Aceasta este o
condiție esențială pentru accelerarea
dezvoltării economiei naționale, pen
tru creșterea mai rapidă a venitului
național — suportul solid și trainic
al ridicării continue a bunăstării în
tregului popor.
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CONGRESUL MARILOR ÎNNOIRI,

AL PROFUNDELOR TRANSFORMĂRI
REVOLUȚIONARE «i>
Partidul Comunist Român - arhitectul
mărețului edificiu al societății socialiste
multilateral dezvoltate
RED. : Rememorind cîteva din
realizările care împodobesc chipul
țării, gîndul ne duce firesc la partid,
la cel ce s-a dovedit arhitectul stră
lucit al acestei perioade de măreț
tumult revoluționar. Firește, parti
dul se regăsește in tot ceea ce s-a
edificat durabil în acești ani si, dis
cutând despre marile împliniri ale
epocii inaugurate de Congresul al
JX-lea, aducem implicit un omagiu
partidului, secretarului său general,
care a condus cu strălucire procesul
edificării socialiste. Dacă consacram
— in dezbaterea' noastră, a cărei
primă parte a fost publicată în „Scinteia“ nr. 13 648 — un capitol special
partidului — este pentru că in aceas
tă perioadă, cu aportul hotărîtor al
tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a
definit 6 nouă concepție despre
partid si răspunderile sale în . so
cietate.

CONSTANTIN
RADUCANU :
Partidul a fost definit de către
tovarășul Nicolae Ceaușescu nu ca
un organism situat undeva deasupra
societății, ci partidul ca centru vital
al societății, afirtnîndu-și funcția
politică conducătoare intr-un per
manent dialog cu masele. Intr-o
continuă conlucrare cu acestea.
Sarcinile
puse
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu In fata noastră
determină creșterea importanței sti
lului de muncă, a capacității de a
conduce, de a stabili și eșalona
prioritățile. Aprecierile șl orientările
din documentele de partid, din cuvîntările secretarului său general
converg către concluzia esențială că
de partid trebuie apreciată
modul in care contribuie la
tinerea in viată a politicii
..udului, a legilor țării. Pentru
etapa actuală, așa cum a subliniat
tovarășul Nicolae Ceaușescu și
la recenta plenară a. C.C. al
P.C.R.. o importantă deosebită o
are întărirea spiritului revoluțio
nar de luptă și dăruire a co
muniștilor, a tuturor oamenilor
muncii, înfăptuirea unei adevărate
revoluții în conștiință, fără de care
nu este de conceput promovarea
consecventă a cuceririlor științei și

tehnicii contemporane. Este legătu
ra de fond, de conținut existentă în
tre exercitarea în bune condiții a
rolului partidului, pregătirea profe
sională, dezvoltarea permanentă a
orizontului de cunoaștere al comu
niștilor, promovarea hotărîtă a spi
ritului revoluționar. De aceea,
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
niază în permanentă că un partid
comunist, ca al nostru, trebuie să
promoveze cu fermitate spiritul re
voluționar, să cultive responsabili
tatea comunistă, să adopte poziții
critice și autocritice față de orice
tendință de automulțumire. în con
dițiile revoluției știintifico-tehnice
de astăzi, ale rapidelor progrese în
sfera cunoașterii, a fi revoluționar
înseamnă în primul rind a urmări și
descifra tendințele din dezvoltarea
socială, factorii decisivi ai progre
sului, a le crea câmp larg de manir
testare. A fi comunist și revoluțio
nat Înseamnă a-ti asuma responsa
bilități sporite pentru apărarea in
tereselor poporului, pentru victoria
socialismului și comunismului.

NICOLAE KALLOS: Concepția pe
care partidul a elaborait-o după
Congresul al IX-lea — despre sine și
despre locul și rolul său în societate
este puternic impregnată de uma
nismul nou, revoluționar. Faptul se
exprimă și poate fi surprins și în
cunoscutele
teze
elaborate
de
tovarășul Nicolae Ceaușescu. deve
nite note definitorii ale vieții Si ac
tivității de partid ; partidul nu este
ceva abstract, el este constituit din
oameni ; partidul nu este o organi
zație aflată deasupra' societății, rolul
său conducător se realizează nu din
afară, ci dinlăuntrul societății, al fie
cărui colectiv de muncă, prin com
portarea și activitatea comuniștilor ;
comuniștii nu se deosebesc de cei
lalți oameni ai muncii decît prin
nivelul mai ridicat de conștiință, actionînd însă pentru a ridica masele
la nivelul de conștiință al partidu
lui ; comuniștii nu doresc — nu tre
buie să dorească — nici un fel de
privilegiu decît acela de a-și servi
patria, poporul, socialismul și co
munismul.

Democrația socialistă — axul principal
al sistemului politic al României
Red. : Cum s-a afirmat în dezba
tere, însuși rolul conducător al
partidului a fost regindit din
perspectiva cerinței de a amplifica
dialogul cu masele. V-am propune
ca, in continuare, să prezentăm suc
cint citeva din trăsăturile edificiu
lui democrației noastre socialiste,
așa cum a fost el gindit și înălțat in
acești ani, așa cum funcționează
astăzi.
DUMITRU CIUCUR : Dezvoltarea
sistemului democrației muncitorești,
revoluționare pe temelia trainică a
întăririi proprietății socialiste, este
o cerință obiectivă a făuririi cu suc
ces a noii orînduiri, reflectînd prinripiRv tîflîîttrtsmulul nou, revoluțio
nar, asigurarea in fapt a drepturilor
fundamentale ale omului.
Afirmarea crescîndă a democrației
muncitorești, revoluționare este
nită să influențeze în mod eficient
progresul economico-social, să sti
muleze creșterea răspunderii și pu
terii de decizie a întreprinderilor,
centralelor, a organelor locale, să
dezvolte inițiativa și creativitatea
știintifico-tehnică a oamenilor' mun
cii, să armonizeze conducerea uni
tară și adîncirea democrației în pro
cesul formării și dezvoltării comple
xului economic național unitar, al
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate.
Print.r-un sistem complex și uni
tar, original în felul său, al organis
melor autoconducerii muncitorești,
constituit pe verticala și orizontala
economiei naționale, se asigură par
ticiparea largă a oamenilor muncii
la conducerea vieții economico-sociale. Sistemul are un caracter di
namic, .Ncționind în strînsă legătură
cu. cerințele dezvoltării societății
noastre in fiecare etapă, prin pro
movarea fermă a spiritului revolu
ționar, prin respectarea legilor și hotărîrilor in toate sectoarele de acti
vitate. Practica socială din țara
noastră demonstrează că în socialism
sînt necesare și posibile atit perfec
ționarea conducerii unitare, cit și
dezvoltarea democrației. Ambele
evoluează și se îmbogățesc concomi
tent, astfel că activitatea organelor
de stat se îmbină cu cea a organis
melor autoconducerii muncitorești.
în perioada care a trecut de la
Congresul al IX-lea al partidului,
au fost create premisele necesare
trecerii la autoconducerea muncito
rească, prin creșterea și moderniza
rea forțelor de producție, dezvolta
rea și modernizarea relațiilor de
producție socialiste și a suprastruc

TELEORMAN. în mai multe lo
calități urbane și rurale sub gene-ricul „Omagiu partidului și se
cretarului său general", se desfă
șoară un amplu ciclu de manifes
tări cultural-artistice dedicate îm
plinirii a 21 de ani de la Congresul
al IX-lea al partidului. Prin reci
taluri de muzică și poezie patrio
tică. expoziții de artă plastică,
montaje literar-muzicale se aduc
I cele mai călduroase omagii îndellungatei și prodigioasei activități
irevoluționare a tovarășului
(Nicolae Ceaușescu. gîndirii sale cu
tezătoare. reflectată grăitor în mă
rețele realizări care au făcut din
ultimii 21 de ani perioada cea mai
fertilă din întreaga istorie a pa
triei. (Stan Ștefan, corespondentul
„Scînteii").
MUREȘ. S-a încheiat cea de-a
XVI-a ediție a tradiționalei mani
festări cultural-artistice „Zilele

turii corespunzătoare. Autoconduce
rea muncitorească conferă oameni
lor muncii un ansamblu de drep
turi și obligații privind participarea
efectivă la conducerea activității din
producția materială și sectoarele social-culturale. răspunderea pentru
folosirea eficientă a părții din avu
ția națională încredințată de socie
tate spre administrare, adueîndu-și
astfel o contribuție sporită la pro
gresul multilateral al țării.
Prin Introducerea, din Inițiativa
și cu aportul determinant al
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a
noului mecanism economic s-au pus
la dispoziția organismelor autocon
ducerii muncitorești mijloacele șl
pîrghiile economico-financiare nece
sare pentru îndeplinirea funcțiilor
lor în conducerea vieții social-economice.
MARIA SIMINICIUC : Măsurile
adoptate , și organismede consti
tuite în perioada de după Con
gresul al IX-lea al partidului
au creat posibilitatea unei ade
vărate și reale participări a fie
cărui om al muneji la conducerea
unității și localității în care munceș
te și trăiește, practic a întregii so
cietăți. Am acționat și ne preocupăm
în continuare ca adunările generale
să fie de fiecare dată adevărate fo
ruri de dezbatere și soluționare a
problemelor, ca această reprezentare
largă în consiliul oamenilor muncii
să fie permanent activă, mijlocind o
continuă legătură cu întreg perso
nalul muncitor al unității.
De fapt, structurile noastre demo
cratice sînt atit de cuprinzătoare in
cit putem spune că fiecare cetățean
se află in dublă Ipostază : de alegă
tor și ales, sau, altfel spus, de con
ducător "ți executant. Aceasta asi
gură deplina unitate a democra
ției noastre muncitorești, revolu
ționare, asigurîndu-i o permanentă
forță de acțiune șl probînd în prac
tică teza potrivit căreia construim
socialismul cu poporul și pentru
popor.

NICOLAE KALLOS: Pentru adîn
cirea, dezvoltarea și perfectio
narea continuă a sistemului de
mocrației noastre o importantă
deosebită, teoretiță și practică, o
are teza formulată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu și exprimată
astfel la Congresul al XIII-lea :
„Dezvoltarea democrației interne
de partid constituie un factor de
importantă hotărîtoare pentru întă
rirea democrației muncitorești, revo

luționare". Partidul constituie, sub
numeroase aspecte, prototipul noii
societăți socialiste. Principiul funda
mental al construcției de partid și
al funcționării partidului — centra
lismul democratic — a servit ■ și ser
vește drept model pentru edificarea,
structura și funcționarea statului de
mocrației muncitorești, revoluționa
re. Democrația de partid a fost și a
rămas prototipul democratismului
întregului nostru sistem social, mo
dul său de funcționare și de dez
voltare are repercusiuni nemijlocite
asupra funcționării și dezvoltării în
tregului sistem al democrației mun
citorești, revoluționare. O experien
ță istorică scump plătită stă mărtu
rie faptului că, în trecut, încălcă
rile principiilor, știrbirea democra
ției socialiste au fost precedate și
înlesnite prin încălcarea și știrbirea
democrației de partid. O dată cu
Congresul al IX-lea și în epoca is
terică ce i-a urmat, restabilirea, asi
gurarea și continua dezvoltare a de
mocrației de partid au constituit pre
misele indispensabile, condițiile cele
mai importante pentru făurirea edi

In centrul umanismului nostim
revoluționar - omul, înflorirea
personalității sale
Red. j In concepția partidului nos
tru, umanismul a încetat să mai fie
o simplă dezbatere de principiu, un
exercițiu teoretic, el dovedind o stra
tegie a dezvoltării conștiente a so
cietății, a afirmării multilaterale a
omului. De aceea, vă propunem să
abordăm si această problemă, căreia
partidul, secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceausescu, ii acordă
o deosebit de mare importanță.
NICOLAE KALLOS : Partidul Co
munist Român s-a afirmat in cei 65
de ani de existență și activitate ca
purtător și promotor al unui uma
nism revoluționar autentic și consec
vent. Rațiunea de a fi, misiunea is
torică a partidului a fost, încă de la
începuturi,' lupta împotriva condi
țiilor sociale dezumanizante, alieriante, a oricăror forme de asuprire
și exploatare, de inegalitate socială
și națională, a tot ce înjosește omul,
pentru o societate a libertății, dem
nității, realizării și desăvîrșirii
umane.
Conducînd poporul în opera Isto
rică de transformare democratică re
voluționară și socialistă a tării, de
lichidare a tuturor formelor de asu
prire și exploatare, de făurire a re
lațiilor de producție și sociale, a ba
zei și suprastructurii socialiste ce
asigurau și garantau de facto drep
turile umane fundamentale la ega
litate socială șl națională, la muncă,
la odihnă, la învățătură, la cultură
— partidul promova un umanism
practic, capabil să transforme efec
tiv, și nu numai să teoretizeze, con
diția umană.
Cea mai grăitoare dovadă în acest
sens o constituie Congresul al IX-lea
al partidului, care a deschis o nouă
epocă în istoria contemporană a
partidului, a patriei noastre. Putem
afirma fără exagerare că esența
acestei cotituri o constituia așezarea
conștientă a umanismului nou, revo
luționar, nedistorsionat, la baza în
tregii politici interne și externe a
partidului. Secretarul general al
partidului a evidențiat cu putere
principala concluzie ce urma să stea
la baza a tot ce s-a preconizat și s-a
realizat mai durabil în noua epo
că istorică a socialismului din
România : „Socialismul trebuie să
realizeze asemenea condiții ca omul,
stăpin al mijloacelor de producție,
făuritor al tuturor valorilor materia
le și spirituale, să fie într-adevăr în
centrul atenției, să aibă rolul prin
cipal în societate, să se bucure și să
beneficieze nestinjenit de drepturile
și libertățile adevăratei democrații
socialiste — premisa fundamentală
a înfloririi depline a personalității
umane. Aceasta înseamnă, în fond,
socialismul pentru care am luptat,
pe care îl făurim și-1 desăvîrșim în
România".
în cadrul prodigioasei șale activi
tăți teoretice și practice creatoare,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a acor
dat și acordă o atenție constantă
problemelor umanismului revoluțio
nar. Se știe că Programul partidu
lui, elaborat sub directa îndrumare
și nemijlocita participare a secreta
rului general, consacră un paragraf
anume promovării umanismului so
cialist. Acum zece ani, la primul
Congres al educației politice si
al culturii socialiste, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a îmbogățit cu
teze noi, de mare Importanță, teoria
noastră despre umanismul nou, re
voluționar, reliefînd atit trăsăturile
sale distincte în raport cu alte umanisme, cît și tangentele lui cu aces
tea. De o importantă covîrșitoare
este faptul'că toate conceptele si te
zele fundamentale elaborate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu în legă
tură cu opțiunile noastre social-politice majore se disting prin conți
nuturi caracteristice umanismului
nou, revoluționar. Să ne gîndim nu

CARNET CULTURAL
muzicale tîrgumureșene". acțiune
desfășurată în cadrul actualei edi
ții a Festivalului național „Cîntarea României". Alături de corul
și orchestra simfonică a Filarmo
nicii de stat din localitate au
participat reputați dirijori, soliști
vocali și instrumentiști, formații
camerale și simfonice din țară și
de peste hotare. (Gheorghe Giur
giu, corespondentul „Scînteii").
MEHEDINȚI. Cu titlul „Creati
vitate și eficiență" a apărut sub
egida Inspectoratului școlar jude
țean Mehedinți, a Comitetului sin
dicatului din învățămînt și a Ca
sei corpului didactic un interesant
și util „Caiet metodico-științific".

ficiului democrației muncitorești, re
voluționare.
Un aspect esențial al democrației
de partid și, deopotrivă, al sistemu
lui democrației muncitorești, revo
luționare îl constituie faptul că
partidul Iși exercită rolul politic
conducător nu din afară, ci. in fie
care unitate și instituție, in fiecare
colectiv de oameni ai muncii, prin
atitudinea, comportamentul și acti
vitatea fiecărui membru de partid,
fiecărui comunist. Nimic mai natu
ral și mai de la sine înțeles decît
faptul că membrii de partid, comu
niștii vor căuta să introducă în co
lectivele în care lucrează, în rela
țiile lor cu oamenii muncii, în viața
de toate zilele aceeași atmosferă,
același spirit, același stil de muncă
și de acțiune pe care le trăiesc, le
însușesc în cadrul partidului. Comu
nistul deprins cu atmosfera, spiritul,
stilul autenticei democrații de
partid devine în mod firesc și nece
sar promotorul unui autentic demo
cratism în toate sectoarele de activi
tate, în toate domeniile vieții so
ciale.

Realizatorii au conceput un număr
bogat, echilibrat, ce încorporează
soluțiile problemelor preliminare
tip Olimpiada internațională de
matematică din „Gazeta matema
tică", probleme propuse pentru
concurs tip O.I.M., teme pentru
O.I.M., probleme date la ultima
etapă finală a respectivei olimpia
de și la etapa finală a concursu
lui „Gheorghe Tițeica". „Caietul
metodico-științific" constituie o
inițiativă didactică prețioasă, un
eficient instrument de lucru cu
elevii claselor gimnaziale. (Prof.
Victor Rusii).
VÎLCEA. Pe parcursul a trei zile,
stațiunea balneară Călimănești —

mai la implicațiile profunde și mul
tiple ale conceptelor de socialism de
omenie, comunism de omenie, co
munist de omenie sau ale tezei con
struirii socialismului cu poporul si
pentru popor. Să ne gîndim la co
respondența de fond între opțiunea
noastră pentru societatea socialistă
multilateral dezvoltată și pentru for
marea omului nou. a personalității
multilateral dezvoltate — drept re
zultat al afirmării practice a uma
nismului nou, revoluționar.
ANGHEL MIRCEA DAN : Viața,
bunăstarea depind’ de muncă, de
efortul pe care îl facem ; așa cum
este munca, așa este și viata. Aceas
tă idee subliniată mereu de tovarășul
Nicolae Ceaușescu ne-a călăuzit în'
tot ceea ce am făcut. In 1965, co
operativa noastră avea o avere ob
ștească de numai 10 milioane lei, iar
valoarea normei convenționale era
de numai 36 lei. Pentru a crește bu
năstarea, trebuia mai întîi să creș
tem această avere comună, să creș
tem producțiile, să gospodărim mal
bine proprietatea noastră cooperatis
tă. Timp de 20 de ani, averea ob
ștească a crescut de 6,5 ori, valoarea
producției globale de aproape 4 ori,
beneficiile de 2,5 ori, iar ciștigurile
cooperatorilor aproape s-au triplat
Puterea de rodire a politicii parti
dului nostru se vede limpede In toa
te sectoarele cooperativei agricole,
dar și în comună. Au crescut pro
ducțiile si. asa cum,este normal, ve
niturile cooperatorilor au fost tot
mai mari. Din 1965 și pînă în pre
zent, in comuna noastră s-au con
struit, refăcut și modernizat 712 lo
cuințe. Casele care au rămas ca în
1965 le numeri pe degete. Acum, 50
de familii de cooperatori și mecani
zatori au autoturisme proprietate
personală, iar alții 100 vor avea în
curind. Televizorul, radioul, frigide
rul, aragazul, cum se mai spune, se
simt în gospodăriile țăranilor din
Grindu de mult la ele acasă. S-a
construit o școală cu etaj, cu la
boratoare dotate cu tot ce pretinde
un învățămînt modem, dispensar,
cămin cultural cu 350 locuri, maga
zine universale, sXau asfaltat ulițele
principale, care au și trotuare, s-au
pietruit cele laterale. Pentru specia
liștii din agricultură și cadrele di
dactice a fost dat în folosință un
bloc cu 8 apartamente.
Apelez la toate aceste realități ale
comunei noastre, proprii satului ro
mânesc contemporan, pentru a adu
ce „argumente concrete" în sprijinul
afirmațiilor cu caracter teoretic pri
vind noul nostru umanism, revolu
ționar. Umanismul nostru are în cen
trul său munca — adevărată și si
gură temelie pe care se poate înălța
viguros. Ceea ce au câștigat munci
torii țării, ceea ce au cîștigat și agri
cultorii noștri — și, împreună cu ei,
întregul nostru popor ~r este liber
tatea muncii și, o dată cu ea. liber
tatea de a-și făuri un trai nou, o
viață nouă. Iată cum văd eu uma
nismul nostru de astăzi — ca o op
țiune Intr-un cîmp de posibilități, pe
care le asigură și le garantează so
cietatea noastră. Ca obiectiv central
care unește și dă sens tuturor acțiu
nilor noastre, întregii noastre munci.
Iar toate acestea le datorăm mari
lor deschideri propuse de Congresul
al IX-lea al partidului, contribuți
ilor de excepțională însemnătate
teoretică și practică ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, marele om poli
tic al țării, care conduce țara, po
porul, partidul cu genială clarviziu
ne pe drumul progresului multilate
ral, către un timp de noi și mărețe
împliniri socialiste.

Anchetă de opinii realizată de

Paul DOBRESCU

cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

Căciulata a găzduit cea de a VlI-a
ediție a festivalului interjudețean
de muzică populară și ușoară, sub
genericul „Permanențele Coziei".
Concurenții din 27 de orașe ale ță
rii care au participat la actuala
ediție a festivalului au adus pe
scenă frumusețea melosului popu
lar specific diferitelor zone etnofolclorice ale patriei. (Ion Stanciu,
corespondentul „Scînteii").
ALBA. Cea de-a V-a ediție a
„Festivalului muncii și creației"
care a avut loc în orașul Cugir a
înscris in program o dezbatere cu
tema „Creativitate și eficientă în
învățămînt". recitaluri de poezie
și muzică patriotică. La clubul
muncitoresc al întreprinderii me
canice din localitate a fost organi
zată o microstagiune teatrală.
(Ștefan Dinică, corespondentul
„Scînteii").

Noua Casă de cultură din orașul Caracal, județul Olt
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între numeroasele și complexele
obiective ale Festivalului național
„Cîntarea României", formarea,
pregătirea și ridicarea la un nivel
cît mai înalt a unor formații și ar
tiști amatori a preocupat continuu
și, se poate afirma acum, după
cinci ediții, cu rezultate deosebite.
S-a acționat în două direcții dis
tincte. In primul rind, s-a urmărit
ca acele formații de recunoscută
valoare sau artiștii deja afirmați
să-și poată desfășura la cote supe
rioare activitatea, să devină com
petitive la nivel național și chiar
internațional. In al doilea rind,
crearea de noi formații, depistarea,
îndrumarea și susținerea unor ar
tiști talentați în acele locuri, uni
tăți economice, instituții, școli, fa
cultăți, la orașe sau sate, care pînă
nu de mult rămăseseră la periferia
vieții culturale. Astfel au apărut,
treptat, rezultat al unei susținute și
competente acțiuni de formare, în
toate localitățile țării, nume’roase și
foarte diverse formații artistice, au
fost puși în valoare artiști amatori,
ceea ce face ca harta culturală a
țării, să înfățișeze o bogăție greu de
imaginat cu puține decenii in urmă,
fapt care necesită o mai bună cu
noaștere a experienței acestora,
promovarea lor consecventă în cir
cuital național. Ne-am oprit, în rîndurile de față, la două aspecte di
ferite ale acțiunii de afirmare de
plină a tuturor posibilităților crea
toare, de creștere a ’ personalității
artiștilor amatori în acord cu cerin
țele tot maț mari pe care societa
tea le pune în fața creației.
...în municipiul Pitești, activitatea
corală este atestată documentar cu
120 de ani în urmă. Printre forma
țiile sale cu activitate neîntreruptă
de 30 de ani se înscrie și prestigi
oasa corală „D.G., Kiriac", dirijată
cu strălucire de profesorul Emanoil
Popescu. Iată cît de bogat încărcată
cu distincții se înfățișează panoplia.
Corala a obținut premiul I la toate
edițiile de pînă acum ale Festiva
lului național „Cîntarea României".
Deține, de asemenea, marele pre
miu „Omagiu partidului" și cea mai
înaltă clasificare la concursul na
țional de interpretare „Patrium
Carmen". A cîștigat trofeele la 13
concursuri corale interjudețene :
„Ion Vidu" — Lugoj, „Ciprian Porumbescu" — Suceava, „Craiul
munților" — Deva etc. A susținut
o serie de concerte în localitățile
țării precum București, Arad, Ti
mișoara, Hunedoara, Tîrgoviște. De
mult succes s-a bucurat și cu pri
lejul turneelor artistice efectuate
peste hotare, în Cehoslovacia (de
două ori). Polonia, U.R.S.S., Bulga
ria, Ungaria și, mai recent, în Fran
ța, la a IV-a ediție a Festivalului
internațional coral de la Nancy.
Iată cîteva extrase din aprecierile
de care s-a bucurat corala argeșeană din partea unor mari persona
lități muzicale ale lumii : „Corul
dv., ca tot ce e frumos, place omu
lui. Interpretarea este magistrală.
Emanoil Popescu conduce formația
cu măiestrie. Aducem un omagiu
culturii românești, muzicii corale
românești". (Gederte Roman, com
pozitor, președintele Uniunii Com
pozitorilor din R.S.S. Letonă) ;
„Repertoriul prezentat de corul dv.
ne-a îneîntat. El este o valoare deo
sebită. Corala și valorosul dirijor
ne-au impus o nouă linie de con
duită pentru următoarele ediții"
(Michel Marchand, președintele

ediției a IV-a a Festivalului inter
național coral de la Nancy).
Membrii coralei sînt muncitori,
tehnicieni, cadre didactice, funcțio
nari și alți lucrători din diverse
domenii de activitate, dar uniți de
aceeași pasiune pentru cântec, că
ruia îi consacră o bună parte din
timpul lor liber. Nu sînt puține se
rile cînd pot fi văzuți repetând pînă
spre ore tîrzii, pentru a atinge per
fecțiunea, la Palatul culturii din
Pitești, unde se află sediul coralei.
In repertoriul său bogat sînt cu
prinse peste 100 de piese corale din
muzica contemporană românească
și universală. Dincolo de cifre ți se
înfățișează munca neîntreruptă
desfășurată cu pasiune pentru șle
fuirea vocilor, pentru ridicarea mă
iestriei lor interpretative, ceea ce
a condus la obținerea distincțiilor
și elogiilor pe care le merită cu pri-

i
sosință. Acest lucru rezultă cu
pregnanță și din modul de alcătui
re a repertoriului, care cuprinde
piese corale cu un bogat conținut
de idei, în măsură să capteze publi
cul meloman.
Afișe mari aflate pe panouri din
frumosul centru municipal atrag
atenția că reputata corală a intrat
în faza pregătirilor pentru aborda
rea noii ediții — a Vl-a — a Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei", la care aspiră să obțină o
nouă distincție care să-i răsplăteas
că munca și talentul. Din recen
tele concerte susținute de ea,
multe sînt repetate la cererea
publicului. Melomanii au reținut
lucrări corale introduse recent în
repertoriu : „Românul" de Ciprian
Porumbescu, „Mama" de I.D. Chirescu (solist : George Pascu), cor
din opera „Nabuco" de Verdi ; ală
turi de piese statornice din pro
gram ca : „Partidul, pacea, munca"
de George Grigoriu, solistă Iasmina Popescu, „Salutați oastea româ
nă" de Gr. Buică,„Pe cărare sub
un brad" de D.G. Kiriac, solist Ale
xandru Circo și altele.
Dacă aici succesele sînt rezulta
tul unui efort colectiv, în alte ca
zuri artistul lucrează solitar. Singur
printre culori, aceasta pare a fi
esența și paradoxul vieții unui pic
tor. Indiferent de întinderea și va
rietatea operei, de studiile acade
mice înalte sau de școala vieții dobîndită prin efort cotidian, artistul
se află de fiecare dată în fața șe
valetului numai cu cele cîteva cu
lori de bază ale spectrului luminii
din care știința, ' fantezia lui scot
prin combinații, ca și compozitorii
din cele șapte note, o infinitate de
nuanțe și tonuri atît de caracteris
tice operei de artă. -Așterni pe pînză ceea ce simți și vezi, ceea ce te
înconjoară, poate ceea ce visezi sau
numai bănuiești a fi visat. Așa ar

părea la o primă aproximație „arta
poetică" a unui pictor naiv, Alexan
dru Sava din comuna Ulmi, satul
Poenari, județul Giurgiu, care ar
putea, eventual, contrasemna o
asemenea introducere. In preocu
pările sale intră însă mai puțin cu
vintele, cît culorile și combinațiile
lor. Arta lui „naivă" este o conti
nuă confruntare (sau o continuă
coabitare) între țunoaștere și sen
sibilitate. Cîndva, își amintește, a
participat la muzeul comunal din
Frățești la o clacă. Atunci, chiar în
timpul desfășurării acesteia, a în
cercat s-o cuprindă în culori.
„Sceniț" s-a fixat pe pînză și a ră
mas parcă vie, captînd ceva din
fluidul acelui obicei. La cei 54 de
ani, în plină maturitate, preocupă
rile sale se circumscriu lumii satu
lui din cîmpie, cu tot ce are acesta
mai frumos în tradiție și contem
poraneitate. Tablouri după natură,
scene de muncă, obiceiuri populare,
mai ales manifestări colective ca
hore, șezători, clăci sau peisaje
campestre dominate de verdele
cîmpiei și al luncilor, de roșul so
lar al zilelor fierbinți sau de gal
benul lanurilor, preponderent cu
lori tari, figuri distincte ușor hieratizate în vechea tradiție a mește
șugarilor populari dau acestei pic
turi o personalitate aparte, de ne
confundat.
Momentele recunoașterii origina
lității și valorii acestei picturi au
fost marcate de tot atîtea expozi
ții deschise în țară sau peste ho
tare. Defel întâmplător, prima sa
expoziție personală a avut loc în
1969 ■ la „Dalles", spațiu de consa
crare a artei autentice, confirmată
câțiva ani mai tîrziu de conferirea
premiului „Ștefan Luchian" și a
unei suite de distincții în festivalu
rile de artă naivă de la Piatra
Neamț, Ploiești, Pitești, Botoșani
sau de condiția de perpetuu laureat
al Festivalului național „Cîntarea
României". Arta sa, prețuită de
consăteni, de oamenii din județ sau
din țară, admirată pe numeroase
simeze, a devenit tot mai mult cu
noscută și peste hotare. Aprecieri
elogioase au primit expozițiile lui
Alexandru Savu în Elveția, Belgia,
U.R.S.S., Iugoslavia, Italia, Turcia,
Bulgaria sau Franța. Amatorii de
artă, critica de specialitate nu au
trecut niciodată nepăsători pe lin
gă această pictură în care culoarea
se adresează spontan simțirii, atra
ge ochiul prin coloritul viu. dar și
prin nuanța stilizată, prin efigia de
simbol a totului. Arta ea este încă
o mărturie a viabilității filonului
popular a acelor „zugravi" care
ne-au lăsat prin secole atîtea măr
turii nepieritoare despre talent și
hărnicie, despre încrederea în om
și potențialul său creator.
Iată două posibile și edificatoare
ipostaze — din mulțimea pe care o
oferă ampla mișcare artistică de
amatori — care argumentează în
modul cel mai elocvent faptul că
Festivalul
național
„Cîntarea
României", inițiativă de înalt pa
triotism și profund generoasă a
secretarului general al partidului,
se desfășoară în condițiile unui cli
mat propice sprijinirii originalității
creatoare, afirmării valorii și con
sacrării personalităților artistice,
vocațiilor autentice.

Emil VASI1ESCU
Gheorqhe CIRSTEA

Autoconducerea muncitorească
și noua calitate a muncii
(Urmare din pag. I)

cu aspect plăcut ; înlăturarea rigidi
tății în desfășurarea reuniunii și
menținerea unei atmosfere destinse;
înregistrarea exactă și completă a
discuțiilor și în special a Ideilor
emise.
Prin aplicarea acestei metode se
pot obține rezultate remarcabile. De
exemplu, la întreprinderea de anve
lope „Danubiana" București, prin
folosirea metodei „asaltului de idei"
pentru valorificarea resturilor de
cauciuc neutrlizabile au fost emise
18 idei, din care s-au selecționat 3
soluții, care au dus Ia valorificarea
a 172 tone de materiale recuperabile
pe an, realizîndu-se o producțiemarfă suplimentară de 1,2 milioane
lei și o reducere a costurilor de pro
ducție cu 2,4 milioane lei.
O altă metodă relativ simplă, dar
cu o eficacitate apreciabilă, este
metoda carnetului colectiv, prin
care se urmărește îmbinarea creati
vității dezvoltate în cadrul unui
grup cu competenta individuală,
acordîndu-se, totodată, mal mult
timp pentru documentare și reflec
ție asupra problemei. Această me
todă comportă următoarele faze :
constituirea unui grup de creativi
tate, format din ingineri, econo
miști, tehnicieni, maiștri, muncitori
(fiecare membru al grupului pri
mește un carnet în care este înscri
să problema ce trebuie rezolvată) ;
notarea în caiet, timp de o lună, de
către fiecare participant, a ideilor
sale cu privire la rezolvarea pro
blemei ; întocmirea de către fiecare
participant, la sfirșitul perioadei, a

unul rezumat, care conține cea mai
bună idee de rezolvare a problemei
și alte Idei asociate cu ideea prin
cipală ; predarea carnetului de către
fiecare participant conducătorului
grupului de creativitate, care stu
diază fiecare propunere și întoc
mește o sinteză privind soluțiile de
rezolvare a problemei ; distribuirea
carnetelor împreună cu sinteza coor
donatorului întregii echipe de crea
tivitate ; organizarea unei discuții
în grup, de tipul „asaltului de idei",
cu participarea membrilor echipei de
creativitate, reuniune în care se
profilează și se aleg cele mai bune
idei cu privire la. rezolvarea pro
blemei.
Un alt factor care trebuie să stea
In atenția conducătorului de între
prindere prin stimularea procesului
creativ de masă îl reprezintă stilul
de conducere al organului colectiv și
in special al cadrelor cu muncă
directă de conducere. Pradticarea
unui stil de conducere autoritar, ca
racterizat în esență prin slaba an
trenare a personalului la rezolvarea
problemelor majore ale întreprinde
rii, îngrădește manifestarea disponi
bilităților creative ale acestuia. O
idee valoroasă poate fi blocată prin
adoptarea unor atitudini de genul :
„o idee bună, dar...", „nu este mo
mentul potrivit", „e bine în teorie,
dar în practică...", „nu e treaba dumitale", „să amînăm pentru altă pe
rioadă, nu avem timp, producția este
mai urgentă", „dacă este o idee așa
de bună, de ce nu a fost nici o su
gestie înainte ?“ ș.a. In contact cu
un asemenea stil de conducere, cel
mai frecvent oamenii renunța la

idei și nu își exersează facultatea
creativă. In consecință, sub inciden
ța unei legi biologice, facultatea
creativă se atrofiază, irosindu-se
una din cele mai prețioase resurse
ale întreprinderii. Dimpotrivă, prac
ticarea la toate nivelurile ierarhice
ale conducerii a unui stil participa
tiv și dinamic, caracterizat prin an
trenarea largă a personalului la pro
cesul decizional, potențează dispo
nibilitățile creative ale acestuia și le
valorifică în rezolvarea problemelor
majore cu care se confruntă între
prinderea.
Aplicarea tot mai fermă a auto
conducerii muncitorești, perfecțio
narea funcționării sistemului de or
gane ale conducerii colective, în spi
ritul orientărilor documentelor pro
gramatice ale partidului, sînt de na
tură să favorizeze afirmarea plena
ră a creativității personalului și va
lorificarea superioară a acestuia.
Un alt factor, de primă importanță
în stimularea procesului creativ-inovativ de masă, îl reprezintă cointe
resarea materială a personalului an
trenat în acest proces. Statul încu
rajează procesul de creație prin
acordarea de recompense materiale
pentru invenții și inovații. Dublarea
fondului constituit pentru acordarea
de recompense personalului cu re
zultate deosebite în muncă, din care
se stimulează material invențiile,
inovațiile și raționalizările, și în
deosebi recenta Lege privind re
tribuirea în acord global și în acord
direct a personalului muncitor, au
menirea de a face mai dinamic și
mai ’ creativ actul autoconducerii
muncitorești și al autogestiunii.

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

Mult stimate tovarășe Ceaușescu,
Doresc să vă transmit ceie mai sincere mulțumiri pentru felicitările
dumneavoastră adresate cu ocazia realegerii mele in funcția de președinte
al Consiliului de Statal Republicii Democrate Germane.
Ca și dumneavoastră, îmi exprim convingerea că strînsa colaborare și
relațiile frățești dintre partidele, statele și popoarele noastre se vor dez
volta și adinei pe multiple planuri și in viitor, pe baza convențiilor stabi
lite, spre folosul reciproc și in interesul întăririi socialismului și consoli
dării păcii.
Vă doresc, mult stimate tovarășe Ceaușescu,; mult succes în continuare,
în activitatea dumneavoastră plină de răspunderi, sănătate și' putere de
muncă.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Socialist Unit din Germania,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Democrate Germane

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit
joi pe Lajos Faluvegi, vicepreședinte
al Consiliului de Miniștri, președin
tele Oficiului Național al Planifică
rii din R.P. Ungară, aflat in vizită
in țara noastră.
în timpul întrevederii au fost
subliniate, posibilitățile existente
pentru dezvoltarea, in continuare, a

Cu prilejul apropiatei sărbătoriri
a Zilei naționale a Republicii Fran
ceze, joi a avut loc în Capitală o
manifestare culturală organizată de

DȚN.VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII ^SCÎNTEIIProducție
suplimentară
cu consumuri reduse

Acționînd cu consecvență pen
tru mai buna organizare, a pro
ducției și a muncii, modernizarea
unor tehnologii de fabricație, fo
losirea la parametrii superiori a
mașinilor și utilajelor din dotare,
muncitorii și specialiștii de la
întreprinderea de rulmenți din
municipiul Alexandria au înscris
în bilanțul primului semestru al
anului importante realizări. Aici
s-au realizat suplimentar pește
830 000 de rulmenți în diferite va
riante constructive, destinați be
neficiarilor din țară și parteneri
lor externi. Acest succes s-a ob
ținut în condițiile economisirii a
220 tone metal. 1 820 MWh energie
electrică și 215 tone combustibil
convenționali (Stan Ștefan).

BĂILE FELIX : Un nou

complex de odihnă
și tratament
Zestrea stațiunii Băile Felix s-a
îmbogățit cu un nou complex de
odihnă și tratament al sindicate
lor. Noua unitate, realizată de
colectivul Trustului de antrepriză
generală pentru construcții-montaj
Bihor, dispune de 1 000 locuri de
cazare, spații de alimentație pu
blică și bază proprie de tratament.
Primii oaspeți vor fi găzduiți aici
începînd cu ultima decadă a lunii
iulie. (loan Laza).

OLTENIȚA : Motonave
Ia export înainte de termen
Constructorii de nave din Olte
nița acordă maximă atenție nave
lor destinate exportului, atit> în asigurarea unor lucrări de cea
mai bună calitate, cit și in Ceea
ce privește livrarea lor în devans
față de termenele contractuale.
De curind au părăsit șantierul
două motonave — una de 5 000
tone tdw și alta de 2150 tdw—
destinate exportului. Cea de-a
doua motonavă, de exemplu, a
fost livrată cu o lună înainte
de termen. (Mihail Dumitrescu).

MUREȘ : Apartamente

peste prevederi
Constructorii mureșeni de lo
cuințe au înscris în aceste zile noi
fapte de muncă în cronica între-

vremea
- ------------------------------------------------------------------ F“

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie/- comunică timpul probabil pentru
intervalul 11 iulie, ora 21 — 11 iulie,
ora 21. In țară : Vremea în curs de în
călzire. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate la începutul inter
valului în nordul și estul țării, și la
deal, și la munte, unde pe alocuri vor
cădea ploi, mai ales sub formă
de
averse.
în
restul
țării,
aversele

cSTii socialiste. Astfel, ca rezultat
al organizării judicioase a muncii
pe fiecare șantier, utilizării pe
scară largă a unor materiale de
construcții locale, a energiei și
combustibilului, ei au predat „la
cheie" cu 50 de apartamente mai
mult față de prevederile planului.
In prezent, se depun eforturi sus
ținute pentru finalizarea înainte
de termen a tuturor celor 2 347
apartamente din planul pe acest
an, din care 876 apartamente se
află în stadiu de finisaj, 585 —
la fundații, iar la 118 lucrările au
fost începute în aceste zile. , De
remarcat că o mare parte din apartamentele date în folosință în
acest an au drept Sursă de încăl
zire și de asigurare a apei calde
menajere agenți termici primari
recuperați de la instalațiile in
dustriale, îndeosebi de la Combi
natul „Azomureș" din Tirgu Mu
reș. (Ghcorghe Giurgiu).

BISTRIȚA-NĂSĂUD
Volum sporit de materiale

refolosibile valorificate
De la începutul anului și pînă
în prezent, în economia județului
Bistrița-Năsăud au fost repuse în
circuitul productiv materiale re
cuperabile și refolosibile cu 7 la
sută mai mult decît prevederile
planului. Printre acestea figurea
ză 19 402 tone oțel, 1,026 tone fon
tă, 825 tone plumb, 203 tone alu
miniu, 160 tone zinc, 88 tone
cupru, 45 tone bronz, 35 tone ala
mă, precum și alte însemnate can
tități de hîrtie, textile, cauciuc,
anvelope reșapabile. O activitate
foarte bună se desfășoară într-o
serie întreagă de unități mari, in
care funcționează ateliere specia
lizate în activitatea de reciclare,
cum sînt cele de la întreprinderea
de produse electrotehnice Bișțri’ța, întreprinderea metalurgică Be. clean și întreprinderea de pre
lucrare a maselor plastice Nășăud.
(Ghcorghe Crișan).

BRAȘOV : Preocupări

pentru protecția
mediului înconjurător
La întreprinderea de lianți „Te
melia" din Brașov se realizează
cu succes minifiltre cu jet de aer
comprimat, echipate cu programa
tor pentru scuturarea sacilor, des
tinate reținerii pulberilor Ia dife
rite locuri de muncă și îmbunătă
țirea pe această cale a mediului
înconjurător. Pînă în prezent, în
vor fi izolate după-amlaza.
Vîntul va sufla slab, pînă la
moderat.
Temperaturile minime vor oscila între
8 și 18 grade, mai coborîte în prima
noapte în depresiuni, iar maximele în
tre 20 și 30 de grade, local mai ridi
cate în sud în partea a doua a inter
valului. Dimineața, local, se va pro
duce ceață. In București : Vremea în
curs de încălzire. Cerul va fi variabil,
favorabil’ ploii de scurtă durată. Vînt
slab pînă la moderat.
Temperaturile
minime vor fi cuprinse între 14 și 17
grade, iar maximele între 27 și 30 de
grade. Dimineața, ceață slabă.

cele două ateliere mecanice ale
întreprinderii „Temelia", respec
tiv la Brașov și Comarnic, s-au
realizat minifiltre de diferite ca
pacități, care funcționează ia această oră cu rezultate excelente
nu numai în unitățile de fabrica
re a cimentului, ci și in unități
ale industriei chimice, în diferite
silozuri. (Nicolae Mocanu).

PRAHOVA : Realizări
ale constructorilor
De la începutul acestui an, An
trepriza generală de construcțiimontaj Prahova a pus la dispo
ziția oamenilor muncii 1 179 apartamente, cu 79 mai multe decît
sarcina planificată pentru această
perioadă. Concomitent, constructo
rii prahoveni au dat in folosință
peste 4 006 metri pătrați spații
comerciale, urmind ca pînă la
sfîrșitul acestei luni să adauge
încă 3 500 metri pătrați suprafață
aflată in stadiu avansat de fini
sare. Beneficiarii sînt locuitorii
municipiului Ploiești, ai orașelor
Cimpina. Azuga, Mizil, Plopeni și
Sinaia. (Ioan Marinescu).

FOCȘANI : Tehnologii
de mare eficiență
Preocupările pentru moderniza
rea producției și creșterea con
tinuă a eficienței economice sînt
evidențiate la întreprinderea de
vase emailate Focșani și prin aplicarea in fabricație a unor noi
tehnologii, rod al creativității co
lectivului de muncă de aici. Ast
fel, s-a trecut la folosirea unei
tehnologii originale de aplicare a
emailului alb in straturi subțiri,
cu mare influență asupra creșterii
calității producției și economisirii
de materii prime. De mare efi
ciență s-a dovedit și noua tehno
logie pentru obținerea substanței
fotosensibile necesare- fabricării
pastei de sitografiat, care pînă
acum se importa. (Dan Drăgulescu).

GIURGIU : Locuințe
pentru oamenii muncii
Colectivul întreprinderii de an
treprize construcții-montaj Giur
giu a dat în folosință pentru oa
menii muncii două noi blocuri de
locuințe situate pe moderna arte
ră „Calea București". Cu acestea,
numărul apartamentelor predate
„la cheie" beneficiarilor de la în
ceputul anului și pînă în prezent
se ridică la 444. (Ion Manea).

tV
28,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie
20.35 Cîntecul și poezia acestor ani
eroici
20,45 Cadran mondial (color)
21,00 Serial științific (color). Din taine
le mărilor. Episodul 7
21,25 Imagini din R.P. Mongolă (color)
21.35 Timp al marilor înfăptuiri revo
luționare. Epoca Ceaușescu
21,50 Telejurnal

File noi în cartea Oltului
(Urmare din pag. I)

nării, se ■ impunea luarea
unor măsuri speciale pen
tru a face față situației
create.
— Deși cunoaștem camenii —- ne mărturisea Tudor
Dodițoiu — și ne așteptam
ca la apelul conducerii bri
găzii și organizației de
partid să răspundă printr-o bună participare la
acțiunea pe care o pregă
team în vederea continuă
rii procesului de turnare a
betoanelor, vă declar sin
cer că ne-a emoționat mo
dul în care unanimitatea
colectivului a răspuns la
chemare, dovadă a unei
înalte conștiințe. Iar aceas
tă participare s-a mani
festat atît sub forma unor
propuneri și sugestii de
măsuri, cit, mai ales, a
participării directe la lu
crările de preparare și tur
nare a betoanelor. A fost
o bătălie contra cronome
tru, în care oamenii au
muncit cu un rar eroism.
Nu mai conta meseria ;
fiecare muncea acolo unde
era nevoie de el — fie că
era vorba de pregătirea
apei calde pentru prepara
rea betoanelor, fie de men
ținerea unei temperaturi
ridicate a betoanelor tur
nate. Iar sufletul întregii
acțiuni au fost comuniștii.
...Este practic imposibil
pentru reporter să inșiie
aici zecile de nume ale ce
lor care au participat cu
întreaga lor ființă la depă
șirea acestui moment cri
tic pentru colectivul șan
tierului. Nu se pot omile
totuși citeva. Cum să-l
omiți pe ing. Gh. Grigorcea, care în cele patru zile
și patru nopți cit a durat
această bătălie ă îndepli
nit, cum spunea secretarul
organizației de partid, „ro
lul unui șef de orchestră
care a interpretat o parti

tură deosebit de comple
xă", pe ing. Nicolae .Matei,
care a urmărit ceas cu
ceas punerea in operă a
betoanelor, pe lăcătușul
Gh. Peptine care a montat
cazanul pentru prepararea
apei calde irHr-un timp re
cord. apoi a urmărit ca el
să funcționeze neîntrerupt,
sau pe laborantul Vasile
Costinel, care a urmărit
ziua și noaptea ca betoanele să răspundă celor
mai exigente norme cali
tative. Iar ca ei și-au fă
cut datoria și alți construc
tori. Cu toții au acționat
cu aceeași înaltă conștiin
ță cu care au acționat și
cu un an și ceva în urmă,
cînd apele Oltului revăr
sate 16 amenințau munca
și bunurile și cind, printr-o dăruire fără seamăn,
au reușit să Ie învingă,
salvînd utilajele și mate
rialele înconjurate de ape.
La vreo opt kilometri in
aval de Voila, constructo
rii brigăzii nr. 2 ridică hi
drocentrala de la Viștea.
împreună cu hidrocentrale
le de la Voila, Avrig, Arpaș și Scoreiu, ea va lorma
viitoarea „cascadă" de iz
voare de energie de pe Ol
tul superior. Și aici con
structorii realizează rit
muri înalte și constante de
lucru, conștienți de apor
tul lor la asigurarea inde
pendenței energetice a ță
rii. Ceea ce te surprinde,
îndată ce pătrunzi în peri
metrul șantierului, este ti
nerețea oamenilor.
— De fapt — ne mărtu
risește ing. C. Botez, șeful
brigăzii, și el un bărbat
tînăr — noi ne considerăm
un șantier al tinerelului,
deși oficial nu sîntem. Cei
mai mulți dintre muncito
rii noștri de bază și chiar
cadrele tehnice, au sosit pe
șantierele Oltului direct din
liceele industriale și școli
le profesionale și aici s-au

format ca buni meseriași
și oameni de nădejde, adevărați constructori de hi
drocentrale. Deși brigada
noastră nu are un trecut,
ne considerăm un colectiv
sudat, cu o înaltă conști
ință.
Prin „trecut" șeful bri
găzii vrea să spună că bri
gada de la Viștea nu a ve
nit pe noul șantier ca o
formație închegată mai
dinainte. Ea s-a constituit
aici din oameni care au
lucrat pe diferite șantiere
ale Oltului, la Călimănești, Turnu, Gura Lotru
lui etc. Cu toate acestea,
astăzi, la mai puțin de doi
ani, această brigadă apare
ca un colectiv pe deplin
închegat, maturizat, capa
bil să rezolve cele mai di
ficile probleme, să învingă
cele mai grele încercări.
Un 'act de maturizare a acestui colectiv l-a consti
tuit și episodul devierii
Oltului, petrecut în zilele
de puternică efervescență
patriotică din preajma ani
versării a 65 de ani de la
crearea partidului.
Ca să înceapă lucrările
la digul sting al viitorului
lac de acumulare, con
structorii trebuiau să de
vieze apele Oltului de pe
albia lor milenară, în lo
cul unde ele tocmai făceau
un mare cot. Noua albie
— dreaptă —. a fost pregă
tită in mod minuțios. Cu
excepția infiltrațiilor pu
ternice de apă, nu s-au ri
dicat alte probleme. Pro
bleme deosebite s-au ivit
in schimb în momentul
ruperii „dopului" viitoarei
albii din amonte și închi
derii digului de deviere.
Timp de 24 de ore s-a
muncit fără odihnă, fără
preget, cu un rar eroism.
Nici unul dintre cei ..în
scriși" să participe volun
tar la această lucrare n-a
părăsit locul de muncă. In
tot acest timp au stat izo

lați — oameni și- utilaje —
pe „insula" formată intre
vechea și noua albie a Ol
tului. Pină la urmă, toate
greutățile au fost invinse.
Oamenii depășiseră unui
din momentele grele apă
rute aici la Viștea. Greul
acestei bătălii a fost dus în
primul rind de excavatoriștii
Dumitru
Toanță,
Toma Patache și Vasile
Ungureanu, de buldozeriștii Gh. Manea, Ioan Popes
cu și Ioan Velișan. Ei
n-au fost 'însă singurii
care în cele 24 de ore cit
a durat devierea au sim
țit pe umerii lor greutatea
răspunderii pentru reușita
deplină a acestei lucrări.
Alături de ei s-au aflat tot
timpul inginerul Sorin Miloiu, secretarul organizației
de partid, maiștrii Gh. Rusanu, fost pină nu de mult
și el un excelent excavatorist, maistrul Iordache Tomulescu, ca și celelalte ca
dre tehnice și inginerești
aie brigăzii.
Cu asemenea oameni, ne
spunea șeful brigăzii, nu
se nun măcar un moment
la îndoială capacitatea și
hotărîrea colectivului bri
găzii de la Viștea de a res
pecta termenele mobiliza
toare pe care și le-a pro
pus pentru realizarea unor
lucrări și în primul rînd
betonarea radierului, mo
ment ca care se deschide
frontul de betonare al în
tregului nod energetic for
mat din centrală și baraj.
Intr-un ritm alert se
desfășoară lucrările și pe
șantierele celorlalte trei hi-’
drocentrale situate in aval
de Viștea, adică Avrig, Sco
reiu și Arpaș. Si aici con
structorii săvirșesc fapte
menite să apropie terme
nele în care și aceste cen
trale vor pulsa in sistemul
național energia smulsă
Oltului, scoțind de sub in
fluența inundațiilor lui mii
de hectare de teren fertil.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
A POPORULUI MONGOL PRIETEN
Tovarășului JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol,
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole

Cronica zilei

VIAȚA ECONOMICO-ȘCȚCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
ALEXANDRIA :

relațiilor bilaterale, precum șl noi căi
și modalități menite să ducă la lărgi
rea cooperării economice și a specia
lizării în producție, la amplificarea
și diversificarea schimburilor comer
ciale bilaterale.
La primire a participat Ștefan
Bîrlea, președintele Comitetului de
Stat al Planificării.
A fost prezent Pal Szuts, ambasa
dorul R.P. Ungare la București.

ULAN BATOR

Institutul român pentru relațiile
culturale cu străinătatea și.Asocia
ția de prietenie România-Franta. Au
fost prezentate aspecte ale relațiilor
culturale româno-frănceze. precum
și un film documentar francez.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. Asociației de prietenie
Româno-Franța. reprezentant) ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. oa
meni de cultură și artă, un numeros
public.
A fost prezent Michel Rougagnou.
ambasadorul Franței la București.
(Agerpres)

Deschiderea taberei
internaționale pentru
pionieri și școlari
La Eforie-Sud s-a deschis Tabăra
internațională pentru pionieri și
școlari, la care particjpă delegații
ale celei mai tinere generații din
țări ale Europei. Asiei. Africii și
Americii Latine. Tabăra se inscrie
printre numeroasele acțiuni Între
prinse pentru lărgirea și consolida
rea relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre tinerii din toate țările
lumii, in concordantă cu inițiative
le și demersurile de pace cu un larg
ecou internațional ale partidului și
statului nostru. ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu. luptător consec
vent pentru pacea lumii.
In perioada de desfășurare a ta
berei este programat și Festivalul
internațional ’..Copiii lumii doresc
pacea" — manifestare tradițională,
dedicată, la actuala ediție. Anului
Internațional al Păcii. La festiva!,
copiii de pe toate meridianele, aflați
in vacanță in România, vor trans
mite — prin intermediul limbajului
universal al cintecului, dansului și
jocului — idealurile și sentimentele
de pace._ prietenie și solidaritate care
ii animă, dorința lor de a trăi sub
semnul păcii in lumea întreagă.
(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL 9 Ieri s-a efectuat la
Geneva tragerea la sorți a meciu
rilor contînd pentru primul tur al
cupelor europene la fotbal, ediția
1986—1987. In „Cupa campionilor eu
ropeni", Steaua București, campioa
na României și deținătoarea trofeu
lui, va juca direct in turul II, da
torită numărului impar de formații
înscrise, precum și calității de cap
de serie. In „Cupa cupelor", Dinamo
București va întîlni pe Nentori
Tirana (Albania). Cele două echipe
românești participante la „Cupa
U.E.F.A.", Universitatea Craiova și
Sportul studențesc, vor avea ca ad
versare formațiile Galatasaray Is
tanbul și, respectiv, Omonia Nicosia.
Conform ordinii rezultate din trage
rea ia sorți, cele trei' echipe româ
nești urmează să evolueze in prima
manșă în deplasare. Partideie-tur se
vor disputa la 17 septembrie, iar re
turul — la 1 octombrie, e IIntre
25 și 29 iulie, la Budapestai va
avea loc cea de-a
’
; _ ediție
4-a
a turneului internațional -feminin
de fotbal, „Cupa Femina", la care
vor lua parte 8 echipe din 7 țări.
Formația F. C. Oradea va juca in
grupa A, împreună cu echipele
Sosnowiec (Polonia), Leuwe Graz
(Austria) și She Femina (Budapes
ta). In grupa B vor evolua F. C. Na
poli, A. C. Lugano, Slavia Koiin și
Karlovy Vary.
<9 In cadrul Jocurilor sportive in
ternaționale de la Moscova, atletul
român Sorin Matei a obținut meda
lia de bronz in proba de săritură
in înălțime, clasîndu-se pe locui trei
cu 2,32 m. Victoria a revenit ame
ricanului Doug Nordquist -ț 2,34 m,
urmat de Igor Paklin (U.R.S.S.) —
2,32 m. Proba feminină dg.. 1 500 m
a fost ciștigată de Tatiana Samolenko (U.R.S.S.) — 4’05”50/100, urmată
de coechipierele sale Ravilia Agletdinova (4’06"14/100), Svetlana Kito
va (4'07”21/100), de atletele român
ce Margareta Keszeg (4’08”34/100),
Mitica Junghiatu (4'08”37/l00). în
cursa feminină de 400 m plat, pe
primul loc s-a situat sportiva so
vietică Olga Vladikina — 49"96/100.
Cristiana Matei (România) a ocupat
locul șase, cu timpul de 5l”57/100.
în concursul de gimnastică ritmică
modernă, la individual compus, pe
locul intîi s-a situat Tatiana Drucinina (U.R.S.S.), cu 40,00 puncte.
Sportiva româncă Florentina Butaru
s-a clasat pe locul cinei, cu 39,55
puncte.

® Vineri și sîmbătă, pe stadionul
„1 Mai" din Pitești se va desfășurameciul internațional amical de atle
tism dintre echipele de juniori și
junioare ale României și S.U.A. Intilnirea constituie un ultim prilej de
verificare și selecție in vederea
participării la apropiatele campiona
te mondiale ale tinerilor atleti. pro
gramate in perioada 16—20 iulie la
Atena.
BASCHET © tn cadrul turneului
internațional de baschet pentru ju
nioare de la Salgotarjan (Ungaria),
echipa României a învins cu scorul
de 86—66 (41—38) selecționata secun
dă a Ungariei. Alte rezultate : R. D.
Germană — Italia 71—69 (36—34) ;
Polonia — Ungaria (A) 59—56 (39—
27). ® Rezultate înregistrate în cam
pionatul mondial masculin de bas
chet, . competiție ce se desfășoară în
aceste iile in orașe diferite din
Spania : Brazilia — Grecia 115—95
(56—45) ; Spania — Panama 125—70
(58—43) ; Franța — Coreea de Sud
101—84 (43—49) ; Iugoslavia - — Ar
gentina 87—68 (40—41) ; . Canada —
Olanda 96—79 (41—41) ; Noua Zeelandă — Malayezia 77—75 (43—35) ;
U.R.S.S. — Uruguay 111—62 (50—33);
S.U.A. - Porto Rico 73—72 (42-40);
R. P. Chineză — Coasta de Fildeș
84—72 (48—35); Italia - R. F. Ger
mania 85—76 (39—38).

VOLEI. în turneul internațional
masculin de volei de Ia Sofia, se
lecționata orașului București a în
trecut cu scorul de 3—1 echipa ora
șului Berlin. Alte rezultate : Varșo
via — Belgrad 3—0 ; Sofia — Selec
ționata Braziliei 3—0 ; Praga — Mos
cova 3—2 (acest ultim meci a durat
3 ore și 17 minute !).

Cu prilejul marii sărbători naționale a poporului mon
gol — cea de-a 65-a aniversare a victoriei revoluției
populare — imi este deosebit de plăcut să vă adresez
dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural
Popular și poporului mongol, 'in numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, al Consiliului de
Stat al Republicii Socialiste România, al poporului ro-i
mân și al meu personal, cele mai calde felicitări, precum
și un cordial salut tovărășesc.
Eveniment de excepțională însemnătate în istoria tării,
victoria revoluției și instaurarea puterii populare a încu
nunat lupta poporului mongol împotriva exploatării și
asupririi, pentru libertate și progres social. In cei 65 de
ani de viată liberă, oamenii muncii, sub conducerea Par
tidului Popular -Revoluționar Mongol, au înfăptuit
profunde transformări revoluționare in toate domeniile
vieții economice și sociale, au obținut realizări de seamă

In făurirea bazei tehnico-materiale a socialismului. în ri
dicarea bunăstării generale, materiale și spirituale a în
tregului popor.
Doresc să reafirm și cu acest prilej convingerea fermă
că. acționînd împreună, in spiritul Tratatului de prietenie
și colaborare dintre Republica Socialistă România și Re
publica Populară Mongolă, raporturile de prietenie si
conlucrare, pe multiple planuri, dintre partidele si țările
noastre vor cunoaște o permanentă intensificare și diver
sificare. in interesul popoarelor român și mongol, al
cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării in În
treaga lume.
De ziua măreței aniverșări a victoriei revoluției popu
lare vă adresez dumneavoastră, comuniștilor și poporului
mongol prieten cele mai bune urări de succes in înfăp
tuirea hotăririlor celui de-al XIX-lea Congres al Parti
dului Popular Revoluționar Mongol, in întreaga activitate
de edificare socialistă a patriei.

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

TELEGRAME
Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu, a trans
mis o telegramă tovarășului Dumaaghiin Sodnom, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii
Populare Mongole, prin care ii adre
sează, cu prilejul Zilei Naționale a
R.P. Mongole, cele mai calde feli
citări și urări de noi succese în ac
tivitatea consacrată progresului și
prosperității țării sale.
In telegramă se exprimă convin
gerea că guvernele celor două țări
vor depune noi eforturi pentru dez
voltarea continuă a conlucrării și
cooperării multilaterale românomongole, in spiritul bunelor relații
de prietenie și stimă reciprocă sta
tornicite între poporul român și
poporul' mongol, între România și
Mongolia.

Cu oca/ia celei de-a 65-a aniver
sări a victoriei revoluției populare
Poporul mongol sărbătorește, as
tăzi. împlinirea a 65 de ani de la
victoria revoluției populare. Eveni
mentul istoric de la 11 iulie 1921
a încununat îndelungata luptă a
poporului mongol pentru renaștere
națională, libertate și progres, des-thizind perspectiva făuririi unei
vieți noi pentru masele populare
din această țară.
Ca urmare a victoriei revoluției,
înfăptuită sub .conducerea Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol,
a fost înlăturată dominația feuda
lă, a fost format un guvern popu
lar iar puterea politică, pe plan
central și local, a trecut în mîinile oamenilor muncii.
în anii următori, eforturile parti
dului. ale maselor au fost concen
trate asupra aprofundării procesu
lui revoluționar și creării condiții
lor pentru trecerea la construirea
socialismului.
\
Liniile directoare ale actualului
cincinal, elaborate de cel de-al
XIX-lea Congres al P.P.R.M.. des
fășurat recent, stabilesc ample obiectiv'e in domeniul dezvoltării economice și sociale — adîncirea
procesului de industrializare, tre

mongole — Ziua națională a Repu
blicii Populare Mongole —.
pre
ședintele Marii Adunări Naționale,
Nicolae Giosan. și ministrul aface
rilor externe. Ilie Văduva, au trans
mis telegrame de felicitare omolo
gilor lor din R.P. Mongolă. Cu ace

lași prilej, organizații de masă șl
obștești, instituții centrale din țara
noastră au adresat telegrame de fe
licitare organizațiilor și instituțiilor
, similare din Republica Populară
Mongolă.
(Agerpres)

RECEPȚIE
Cu prilejul celei de-a 65-a aniver
sări a victoriei Revoluției populare
mongole — Ziua națională a Repu
blicii Populare Mongole —. amba
sadorul acestei țări la București,
Togoociin Ghenden, a oferit joi o
recepție.
Au luat parte Ludovic Fazekaș,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al guvernului. Ion Stoian.
membru supleant a) Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., Richard Winter, membru su
cerea mai largă a agriculturii pe
baze intensive. In cincinalul 1986—
1990, se preconizează sporirea ve
nitului național cu 26—29 la sută
și creșterea ponderii industriei,
prin sporirea considerabilă a in
vestițiilor în acest sector.
întrucît agricultura constituie o
ramură de bază, pentru moderni
zarea ei urmează să fie afectate
importante mijloace. în conformi
tate cu Programul special al R.P.
Mongole privind dezvoltarea agri
culturii si îmbunătățirea aprovizio
nării cu produse alimentare a popu
lației. Sarcinile stabilite pentru
actualul cincinal prevăd de aseme
nea asigurarea de noi progrese in
domeniul culturii și învătămintului, ridicării nivelului de trai, ma
terial și spiritual, al oamenilor
muncii.
Poporul român urmărește eu
prietenie si profundă' satisfacție ac
tivitatea constructivă a poporului
mongol, se bucură de succesele ob
ținute de acesta în opera de fău
rire a noii orînduiri. între Româ
nia și Mongolia, intre poporul ro
mân și poporul mongol se dezvol
tă raporturi de prietenie si colabo

pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul
industrializării lemnului și materia
lelor de construcții, vicepreședinți
ai Consiliului Național al F.D.U.S.,
miniștri, adjuncți de șefi de secție
la C.C. al P.C.R., reprezentanți ai
unor instituții centrale, organizații
de masă și obștești. Asociației de
prietenie româno-mongole. activiști
de partid și de stat, oameni de cul
tură și artă.
Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră.
(Agerpres)

rare pe multiple planuri. O în
semnătate deosebită în evoluția as
cendentă a ansamblului relațiilor
reciproce au avut si au raportu
rile de colaborare prietenească din
tre Partidul Comunist Român și
Partidul
Popular
Revoluționar
Mongol și. în acest cadru, iptilnirile si convorbirile la nivel înalt.
Tratatul de prietenie si colaborare
dintre cele două țări, semnat în
1983. conturează un amplu pro
gram de acțiune pentru extinderea
colaborării în domeniile politic, economic. tehnico.rștiihtific si cultu
ral.
Cu prilejul celei de-a 65-a ani
versări a revoluției populare
mongole, poporul român adresea
ză poporului mongol orieten calde
felicitări. împreună cu urarea de
a obține noi succese în înfăptuirea
politicii partidului, a programului
de propășire în continuare a tă
rii pe calea socialismului, exprimindu-și. totodată, convingerea că
relațiile de prietenie și colaborare
româno-mongole vor cunoaște o
continuă dezvoltare. în interesul
celor două țări și popoare, al cau
zei socialismului și păcii în lume.

Tinerețe și împlinire
Din cînd în cînd, Țogo își dea
pănă amintirile, discutind pină la
ore tirzii cu prietenul său de ne
despărțit, Damdinsuren. Poate că in
aceste lungi și odihnitoare discuții,
risipite' in zilele de odihnă, Țogo
evocă figura bunicului său. Renu
mit crescător de cămile și cai din
zona munților Altai, povestitor cu
faimă peste șapte coline și șapte
văi, omul cu barbă sură i-a mingiiat serile copilăriei, împodobindu-le cu vise. „...Și puiul de pin
. creștea mare și frumos, cum nu s-a
'* mai văzut și nu s-a mai auzit.
Fura într-o clipă atîta putere din
soare, cit alții intr-un an. Și pe la
virsta aceea a amiezii, cînd puiul
se-nălțase pînă dincolo de nori, ve
nise să-l vadă, chemat ca de-o
vrajă de faima lui, un tmăr voinic,
cu un paloș uriaș in mină. L-a pri
vit atent, măsurindu-1 fulgerător
din tălpi și pină în creștet, după
care i-a șoptit : «O, tu, pin frumos,
tu falnic pin, ce-ți reazemi privi
rea de pieptul cerului, vrei să .te
tac nemuritor ?». Da, ii răspunse
pinul obosit parcă de truda crește
rii, fără să știe că acest cuvint va
ti și ultimul. într-o clipă, tînărul
voinic ii reteză cu paloșul argintiu.
Și meșteri mari și pricepuți au
cioplit din trupul zvelt al pinului,
nouă ani și nouă zile, lucruri de
mare preț date in dar marilor hani
din toate vremurile ce au urmat...".
Acum, Țogo are 30 de ani și
poartă cu ei povestea bunicului ca
pe o dulce amintire. O amintire
prevestitoare a profesiei pe care
copilul de odinioară avea s-o imbrătișeze și de care să fie de-a
dreptul incintat. I-am ascultat și eu
frumoasa poveste și. mai ales, i-am
admirat curata limbă românească
pe care o vorbește cu un ușor ac
cent... ardelenesc.
Togo, spontan și expansiv, dezin
volt și inteligent, nu este altcineva
decît inginerul-șef al Combinatului
de mobilă și carton din Ulan Bator.
Școala de la Brașov, unde a absol
vit facultatea de silvicultură, i-a
creat, o spune el mulțumit, deprin
deri profesionale, dar și de com
portament de care nu poate fi
decit mindru.
Iși manifestă entuziast bucuria de
a întîlni- un român in această tînără și modernă unitate, care a în
ceput să producă în urmă cu doi
ani. Se oferă, cu sinceritate evi
dentă, să mă însoțească, în calitate
de translator, alături de prietenul
său mai, „bătrîn", Damdinsuren,
directorul general al combinatului,
care abia împlinise 34 de ani.
Și, in mod firesc, vizita de docu
mentare prin combinat începe cu o
scurtă istorie. Scurtă istorie, așa
cum au majoritatea fabricilor, uzi
nelor și combinatelor din Mongolia.
Dacă nu chiar totalitatea lor 1 Pen
tru că tînăra industrie mongolă,
mereu mai diversificată și mereu
mai modernă, s-a născut nractic în
anii socialismului. Și. mai ales. în
ultimii ani. cînd s-au adunat șl
suficientă putere economică, și su

ficientă maturitate și experiență, și
■suficient entuziasm, și suficientă
dorință de a face, de a progresa
mai rapid, cu privirea mereu ațin
tită spre cerințele actuale și spre
exigențele viitoare. Așa s-au înălțat
la Ulan Bator centrale, electrice,
care, prin modernizare, iși vor
dubla capacitatea de producție in
următorii ani, sau fabricile de con
fecții, de tricotaje și de pielărie,
dotate cu cele mai moderne mașini
existente in lume, sau unitățile pro
ducătoare de utilaje și piese de
schimb — viitoare fabrici de ma
șini complexe ce vor purta marca
„produs in Mongolia", sau moder
nele-unități de industrie alimen
tară, ori fabrica de case care li
vrează zilnic șantierelor de con
strucții 20—25 de apartamente din
prefabricate. Și așa mai departe...
Aici, în inima țării, unde noțiunea

însemnări de călătorie
de industrie era un simplu vis doar
in urmă cu citeva decenii, azi se
poate vorbi de unități moderne, de
tehnologii avansate, de competiția
pentru calitate, de depășiri de plan
la export. Și, ce este mai impor
tant, de un tinăr, dinamic și mereu
receptiv la nou detașament munci
toresc. Nu poți să nu fii surprins
vizitînd fabrici și uzine din Ulan
Bator sau Darhan, Erdenet sau
Dalandzagad, Cioibalsan sau Baganur, de seriozitatea cu care tine
rii muncitori — virsta medie de
20—21 de ani este obișnuită in ma
joritatea unităților industriale — se
apleacă asupra studiului, asupra în
sușirii deprinderilor de a-și orga
niza cit mai bine munca, de a lucra
cit mai atent, cit mai corect.
— In combinatul nostru, spu
ne Țogo,. virsta medie a muncitori
lor nu atinge 20 de ani. O vîrstă fru
moasă, o virstă a ambițiilor tonice,
căreia timpul ii este un aliat pre
țios in dobindirea experienței abso
lut necesare pentru strunirea utila
jelor complexe din dotare, pentru
stăpinirea tehnologiilor sofisticate.
Cit sint de mindri oatnenii din sec
țiile moderne de producție ale ma
relui combinat 1 După entuziasmul
cu care vorbesc, după mulțimea de
date și informații pe care le oferă
cu dezinvoltură, după răbdarea și
stăruința cu care prezjntă fiecare
mașinile și utilajele moderne sau
piesele și subansamblele din alcă
tuirea mobilei îți dai seama cit de
mare bucurie trăiesc ei. impreună
cu cei peste I 000 de muncitori și
specialiști, care au acum șansa de
a lucra in, deocamdată, unica mare
unitate producătoare de mobilă din
țară. îl întreb pe director, cum sint
utilajele și ne răspunde fără nici o
ezitare : „Foarte bune !“. Bentru ca
apoi să simtă nevoia să probeze
cele spuse : „Am văzut și alte fa

brici de mobilă din lume și putem
spune că atit utilajele, cit și teh
nologia de care dispunem sint de
nivel mondial. Asta ne obligă la
eforturi sporite, alături de specia
liștii străini, care sint printre noi
zi de zi, oferindu-ne cu toată dra
gostea, cu sinceritate Întregul lor
sprijin pentru a putea exploata în
cele mai bune condiții tehnica mo
dernă. Orice mică defecțiune este
transformată într-o adevărată lec
ție, din care muncitorii noștri invață
curti să prevină o viitoare defec
țiune, iar maiștrii și inginerii noștri
— cum să depășească cit mai repe
de orice mic neajuns. Cum vedeți,
producem mobilă învățînd, și învă
țăm producind mobilă — și incă
mobilă de calitate".
In secțiile de producție discutăm
cu muncitori, maiștri și specialiști.
Fiecare cuvint rostit de ei aduce
argumentele angajării conștiente,
responsabile in realizarea, in cele
mai bune condiții a sarcinilor de
producție, în spiritul hotăririlor
Congresului al XIX-lea al Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol.
Producția fabricii de mobilă este
urmărită cu real interes de popu
lație. „Nici măcar citeva ore
mobila noastră nu stă în magazi
ne. Produsele noastre sînt căuta
te, sint așteptate, cum spun ro
mânii, «ca piinea caldă-. Și ce ne
bucură mai mult este faptul că
sint apreciate. Ceea ce ne obligă
foarte mult...".
...într-una din secțiile producă
toare de mobilă, o surpriză care nu
poate să nu iți umple inima de
bucurie. Pe un perete, pe panouri
uriașe, putem citi scris cu litere
mari, in limbile română și mongolă:
„Combinatul de mobilă și carton,
din Ulan Bator, este o materializare
vie a colaborării sincere, eficiente
și prietenești dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Mongolă". Acolo, în fața pa
noului, directorul combinatului
ne-a mai spus, insistind să scriem
exact așa cum zice el : „tn propor
ție de 98 la sută, utilajele combi
natului nostru sint fabricate in
România — la București, la Ro
man, la Reghin și la Craiova — și
sint foarte bune ; specialiștii ro
mâni sint alături de muncitorii și
specialiștii mongoli, transmițindu-le
experiența lor prețioasă ; progra
mul de atingere a parametrilor pro
iectați se desfășoară normal ; în
tocmai așa cum s-a stabilit, pro
ducția planificată o realizăm și o
depășim, iar calitatea este foarte
bună. Pentru toate acestea, vă ru
gim să transmiteți, prin interme
diul ziarului «Scinteia», cele mai
calde mulțumiri pe care colectivul
nostru le adresează poporului" ro
mân pentru ajutorul frățesc acordat
in construirea acestui mare și mo
dern obiectiv industrial, pentru
colaborarea bună dintre specialiștii
și muncitorii mongoli și români".

Viorel SALAGEAN

delegației P.C.R. în Uniunea Sovietică
Schimb de mesaje la nivel înalt Vizita
MOSCOVA 10 (Agerpres). —
varășul Petru Enache, membru su
Din partea tovarășului
pleant al Comitetului Politic Execu
româno-egiptean
Nicolae Ceaușescu, secretar general
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., aal Partidului Comunist Român, pre
flat în vizită în Uniunea Sovietică,

CAIRO 10 (Agerpres). — Din însărci
narea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România, joi a fost înmînat la Cairo
un mesaj de prietenie președintelui
Republicii Arabe Egipt, Mohamed
Hosni Mubarak. Totodată, din partea
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a
tovarășei Elena Ceaușescu, au fost
transmise șefului statului egiptean
și doamnei Suzanne Mubarak un
cordial salut, împreună cu cele mai
bune urări de sănătate și fericire
personală, de pace, progres și bună
stare pentru poporul egiptean
prieten.
Președintele
Mohamed
Hosni
Mubarâk a adresat vii mulțumiri
pentru mesajul și urările primite și
a rugat să se transmită președintelui
Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu, din partea sa și a
doamnei Suzanne Mubarak, cordiale
urări de sănătate și fericire perso
nală, de prosperitate, progres și pace
poporului român prieten.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele Republicii Arabe Egipt a mi
nistrului român al afacerilor externe.
Hie Văduva, care se află într-o
vizită oficială la Cairo.
In cadrul discuției care a urmat

a fost evidențiată cu satisfacție evo
luția pozitivă a relațiilor dintre cele
două țări, scoțîndu-se în relief con
tribuția hotărîtoare a dialogului
dintre președinții Nicolae Ceaușescu
și Mohamed Hosni Mubarak, a în
țelegerilor convenite la cel mai înalt
nivel, la impulsionarea puterni
că a conlucrării dintre cele două
popoare în toate domeniile de in
teres comun. A fost, totodată, subli
niată hotărîrea ambelor țări de
a face totul în vederea extinderii,
în continuare, a colaborării lor, în
deosebi prin sporirea schimburilor
comerciale și intensificarea cooperării în producție, precum șl pe plan
internațional.
Au fost de față Esmat Abdel
Meguid, viceprim-ministru al guvernului egiptean și ministrul afa
cerilor externe, și Ion Cozma, am
basadorul României la Cairo.

★

în aceeași zl au Început la Cairo
convorbirile oficiale dintre cei doi
miniștri de externe, în cadrul că
rora au fost examinate stadiul actual
și perspectivele dezvoltării relațiilor
bilaterale, îndeosebi pe plan economic, și s-a procedat la un schimb
de păreri asupra unor probleme internaționale de interes comun.

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE LA VIENA

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise tovarășului
M. S. Gorbaciov, secretar general al
C.C. al P.C.U.S., un cald salut, îm
preună cu cele mai bune urări de să
nătate și fericire, multă putere de
muncă în activitatea pe care o des
fășoară in fruntea partidului, succes
deplin în realizarea hotărîrilor sta
bilite de Congresul al XXVII-lea al
P.C.U.S.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au
fost transmise din partea tovarășului
M. S. Gorbaciov un salut priete
nesc, împreună cu cele mai bune
urări de sănătate și succes deplin în
activitatea neobosită consacrată edi
ficării socialismului în România, spre
binele și fericirea poporului român.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
ocazia convorbirilor purtate de to-

la invitația C.C. al P.C.U.S., cu A. N.
Iakovlev, secretar al C.C. al P.C.U.S.
Cu acest prilej au fost examina
te, intr-o atmosferă de lucru, prie
tenească, aspecte ale colaborării din
tre P.C.R. și P.C.U.S. și a fost sem
nat planul de colaborare ideologică
dintre P.C.R. și P.C.U.S., care sta
bilește principalele direcții ale aces
tei activități pe anii 1986—1987.
în timpul vizitei în Uniunea So
vietică au avut loc, de asemenea,
convorbiri la secții ale C.C. al
P.C.U.S., Comitetul orășenesc Mos
cova al P.C.U.S., au fost vizitate
unități economice și social-culturale
din capitală și din regiunea Mos
cova.
La întîlniri și convorbiri a parti
cipat Traian Dudaș, ambasadorul
României în U.R.S.S.

Adunarea festivă de la Ulan Bator
consacrată celei de-a 65-a aniversări a Revoluției populare
mongole
ULAN BATOR 10 (Agerpres) —
R.P. Mongole, alțî conducători de
La Ulan Bator a avut loc, joi, adupartid și de stat mongoli.
narea festivă consacrată celei de-a
Raportul la adunare a fost pre
65-a aniversări a Revoluției popu
zentat de Dumaaghiin Sodnom,
lare mongole. Au fost prezenți
membru al Biroului Politic al C.C.
Jambîn Batmunh, secretar general al
al P.P.R.M., președintele Consiliului
C.C. al P.P.R.M., președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular al
de Miniștri al R.P. Mongole.

România sprijină cu fermitate dreptul S.W.A.P.O. este gata să încheie un acord de încetare
a focului pentru a deschide calea spre independență4*
la independență al Namibiei
gurarea accesului Namibiei la in
VIENA 10 (Agerpres) — Confe
dependență.
rința internațională pentru indepen
dența imediată a Namibiei, organi
România socialistă, poporul român
zată sub auspiciile O.N.U., își con
sprijină cu fermitate dreptul inalie
tinuă lucrările.
nabil al poporului namibian la auto
In cadrul dezbaterilor generale,
determinare, pentru un stat liber, in
delegația țării noastre a prezentat
dependent și unitar, sub conducerea
poziția României privind rolul O.N.U.
S.W.A.P.O., singurul reprezentant
în rezolvarea situației critice din
legitim, autentic al acestui popor,
Africa australă, pentru înlăturarea
recunoscut ca atare de către comu
obstacolelor care stau în calea reali
nitatea internațională.
zării drepturilor legitime ale po
♦
porului namibian, pentru abolirea
politicii de apartheid și discriminare
VIENA 10 (Agerpres). — Sanc
rasială.
țiunile economice cuprinzătoare îm
România socialistă condamnă cu
potriva
Republicii
Sud-Africane
fermitate politica obstrucționistă a
constituie singura modalitate pașni
Africii de Sud în problema Nami
că pe care comunitatea internatiobiei, ocuparea ilegală a acestui teri
nală o poate folosi în vederea obțitoriu, precum și actele de agresiu
nerii fndependenței Namibiei, se
ne și acțiunile de destabilizare ale
afirmăîntr-un
........... apel
...... al unui
...............
grup de
regimului rasist de la Pretoria îm
oameni politici aflați la Viena cu
potriva statelor africane indepen
prilejul Conferinței internaționale
dente. Țara noastră consideră că
asupra Namibiei. în apelul lor. ei își
singura bază pentru reglementarea
exprimă solidaritatea deplină cu po
pașnică a problemei Namibiei o con
porul namibian, condus de Organi
stituie traducerea neîntîrziată în
zația Poporului din Africa de Sudviață a rezoluțiilor 385 din 1976 și
Vest. (S.W.A.P.O.) și cu țările „din
435 din 1978 ale Consiliului de Secu
prima linie**. expuse actelor agresive
ritate și a planului O.N.U. pentru
ale regimului de Ia Pretoria. Apelul
independența Namibiei. Ea se ală . menționează că sancțiunile împotri
tură tuturor propunerilor făcute în
va regimului din R.S.A. .trebuie să
cadrul conferinței pentru aplicarea • fie însoțite de măsuri în vederea
Imediată a acestora în viață și asiajutorării țărilor ..din prima linie*1.

Austrai!a se pronunță pentru o zonă
denuclearizată în sudul Pacificului
''Han a relevat că țara sa acționea
ză pentru reducerea arsenalelor
nucleare și încetarea experiențelor
cu astfel de arme. Amintind că
Australia a luat inițiativa creării
unei zone denuclearizate în partea
de sud a Oceanului Pacific, pre
mierul a menționat că aceasta este
una dintre cele mai importapte ini
țiative ale guvernului laburist.

CANBERRA 10 (Agerpres).
Fiecare stat are atît dreptul, cît Și
obligația să ia atitudine în proble
mele războiului atomic și dezarmă
rii nucleare. Australia intențio
nează să folosească din plin acest
drept — a declarat primul minis
tru australian, Bob Hawke, in ca
drul dezbaterilor conferinței Parti
dului Laburist. Premierul austra-
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— declară Sam Nujoma
VIENA 10 (Agerpres) — în cursul
de Sud se va găsi lntr-o situație ex
unei conferințe de presă organizate
trem de dificilă, a spus el, exprila Viena, unde se află cu prilejul
mîndu-și convingerea că regimul de
Conferinței internaționale asupra
apartheid va fi înlăturat sub pre
Namibiei, Sam Nujoma, președin
siunea forțelor unite din întreaga
tele Organizației Poporului din Afri
lume.
ca de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), a de
Liderul S.W.A.P.O. a adresat tu
nunțat exploatarea resurselor natu
turor popoarelor lumii, și în special
rale ale teritoriului namibian de
celor din statele occidentale, apelul
către Africa de Sud, ca și de firme
de a se mobiliza și de a denunța
occidentale. El a adresat conducă
pozițiile acelor țări care prin vetoul
torilor americani, britanici și vestlor în Consiliul de Securitate au
germani apelul de a sprijini impu
împiedicat comunitatea internațio
nerea de
sancțiuni obligatorii și
nală să adopte măsurile necesare
globale, „singurul mijloc care per
împotriva regimului lui Pieter
mite obținerea de către Namibia a
Botha.
independenței naționale pe baza
Sam Nujoma a afirmat în înche
unor alegeri libere și democratice,
iere că poporul namibian își va con
in conformitate cu Rezoluția 435 a
tinua lupta armată, dar S.W.A.P.O.
Consiliului de Securitate al O.N.U.".
este gata să încheie un acord de în
Fără comerț cu Europa de vest, cu
cetare a focului pentru a deschide
America de Nord și Japonia, Africa
astfel calea spre independență.

Noi măsuri opresive ale regimului rasist din R. S. A.
PRETORIA 10 (Agerpres) — în
pofida unui climat social tensionat,
autoritățile rasiste de la Pretoria
adoptă noi măsuri opresive, cu caracter polițienesc. Agenția France»
Preșse informează că la 14 Iulie,
o dată cU începerea. noului an de învățămînt, vor fi Iintroduse, măsuri
draconice de menținere a ordinii in
7 000 de școli rezervate negrilor. Res
ponsabilii departamentului educației
și formației (D.E.T.), organism gu
vernamental însărcinat cu admini
strarea școlilor ■ pentru negri, au
dat publicității un „program de ac
țiune", în virtutea căruia profesorii
și conducătorii școlilor vor fi răs
punzători de menținerea ordinii.
Unitățile de poliție au fost împuter
nicite să intervină direct în aceste
Instituții de Invățămînt în cazul
unor „circumstanțe speciale". Toate
aceste măsuri sînt considerate ca o
înăsprire a controlului in școlile pen-

tru negri, pentru a se preîntîmpina
orice acțiune sau manifestare îm
potriva politicii de apartheid și umi
lințe la care este supusă populația
neagră, majoritară în R.S.A.
Pe de altă parte, agențiile Interna
ționale de presă semnalează că miș
carea antiapartheid continuă să se
manifeste cu intensitate. După cum
relevă agenția Reuter, centrala sin
dicală TUCSA, reprezentînd mun
citori albi, a dat publicității un co
municat în care pentru prima dată
este pusă în cauză politica rasistă
a autorităților. Astfel, TUCSA se
pronunță contra „măsurilor arbitra
re adoptate de autorități împotriva
sindicatelor sud-africane și ale
membrilor săi". Acest mare sindicat
respinge, ingerința autorităților în
problemele mișcării sindicale și cere
eliberarea
tuturor sindicaliștilor
arestați ca urmare a stării de ur
gență, pe care o consideră abuzivă
și ilegală.

ORIENTUL MIJLOCIU
AMMAN 10 (Agerpres). — Guver
nul Iordaniei a anunțat hotărîrea
privind închiderea a 25 de birouri
auxiliare ale Mișcării de Eliberare
Națională Palestiniană „Al Fatah"
din Amman — informează agențiile
F.A.N.A. și M.E.N.
★

Referindu-se la decizia guvernului
iordanian, Khalil Al-Wazir, comandantul-șef adjunct al forțelor palesti
niene, într-un interviu acordat agen
ției M.E.N., a exprimat regretul în
legătură cu această decizie și a afir
mat dorința O.E.P. de a menține re
lațiile cu Iordania.

RIAD 10 (Agerpres). — Regele
Iordaniei, Hussein, și-a încheiat vi
zita in Arabia Saudită, unde a avut
o a doua rundă de convorbiri cu re
gele Fahd și cu alte personalități
saudite. Agenția M.E.N. informează
că. în timpul întrevederilor, au fost
abordate probleme ale evoluției si
tuației în lumea arabă, precum și
acțiunile în vederea îmbunătățirii
atmosferei în zonă si consolidarea
solidarității arabe.

încetarea din viață a tovarășului Le Duan,
secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Vietnam
/z
Z

HANOI 11 (Agerpres). — La Hanoi
a fost dat publicității — informează
agenția V.N.A. — un comunicat spe
cial al C.C,. al P.C. din Vietnam,
Adunării Naționale, Consiliului de
Stat, Consiliului de Miniștri ale R.S.
Vietnam și Prezidiului C.C. al Fron
tului Patriei din Vietnam, în care
se anunță că ia 10 iulie a încetat din
viață, în vîrstă de 79 de ani, după o
grea și îndejungată suferință, se
cretarul general al C.C. al P.C. din
Vietnanj,. tovarășul Le Duan.
în comunicat se relevă că tova
rășul Le Duan și-a consacrat în
treaga sa viață cauzei eliberării na
ționale, reunificăril și înaintării țării
spre socialism. Strălucit discipol ai

T

înfăptuirea unui program general de dezarmare, în
Militind cu consecvență pentru oprirea șl inversarea
cursului periculos al evenimentelor internaționale, pen • centrul căruia să se afle dezarmarea nucleară, dar care
să cuprindă și armele chimice, ca și cele convențio
tru făurirea unei lumi fără arme și fără războaie,
România socialistă evidențiază în permanență că o
nale... „Prioritatea priorităților" o formează scoaterea
sarcină atît de complexă ca înfăptuirea dezarmării nu
in afara legii și lichidarea totală a armelor nucleare,
se poate soluționa dintr-o dată, ci printr-un proces
ce amenință însăși existența condițiilor vieții pe Păgradual, pe etape. Pornind tocmai de la această reali
mint. In același timp, un imperativ de prim ordin îl
tate, președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat din
nou, la recenta plenară a C.C. al P.C.R., că in ac constituie eliminarea din arsenalele statelor a unui alt
mijloc de distrugere in masă și, anume, armele chi
tuala situație internațională, ce continuă să fie deo
mice, care prin potențialul lor uriaș reprezintă, de
sebit de gravă, trebuie făcqt totul pentru a se trece
la o abordare complexă a problemelor dezarmării, la
asemenea, un pericol grav la adresa umanității.

De la experiența tragică
a trecutului... Preocuparea con
secventă pe care o manifestă țara
noastră, ca și numeroase alte state
ale lumii pentru scoaterea în afara
legii a armelor chimice, pentru lichi
darea lor definitivă și totală porneș
te atît de la experiența tragică a tre
cutului, cît și de la realitățile pre
zentului. Așa cum se știe, prin de
naturarea țelurilor sale umaniste,
chimia a fost folosită tot mai intens
pentru crearea de arme in scopul
uciderii unui număr cît mai mare de
combatanți și necombatanți ai ina
micului. Sînt și astăzi vii în memo
ria omenirii imaginile cutremură
toare de pe cîmpurile de luptă din
primul război mondial în urma fo
losirii pe scară largă a clorului, fosgenului, iperitei sau a altor substan
țe toxice. Drept urmare a celor
113 000 tone de gaze sufocante, iri
tante sau vezicante întrebuințate in
timpul primei conflagrații mondiale
și-au pierdut viața în chinuri cum
plite sau au suferit urmări dezas
truoase circa 1 300 000 de oameni.
Sub presiunile unui puternic curent
de opinie, în 1925 a fost încheiat
Protocolul de la Geneva care inter
zicea „folosirea în război a gazelor

asfixiante, toxice și a mijloacelor
bacteriologice**.
Datorită unanimului oprobiu ma
nifestat de opinia publică față de re
curgerea la aceste arme, nici chiar
hitleriștii n-au indrăznit să le folo
sească în timpul celui de-al doilea
război mondial. Din păcate, în pe
rioada postbelică armele chimice au
cunoscut o nouă perioadă de conti
nuă dezvoltare, paralel cu perfecperfec
ționarea . celor nucleare. în ultimele
patru decenii au fost introduse, ast
fel, în arsenalele multor state imen
se cantități de substanțe neuroparalizante, psihochimice, toxine biolo
gice.
Substanțele neuroparalizante — care,
după cum le arată și numele, duc la
paralizarea instantanee a sistemului
nervos, și dintre care cele mai cu
noscute sînt tabunul, sarinul și somanul — au o uriașă forță de ucide
re. La rîndul lor, substanțele psiho
chimice (superexcitantele, depresive
le sau halucinogenele) generează gra
ve perturbări în comportamentul psi
hic al omului. Un nou pas pe calea
escaladei înarmărilor chimice’ a fost
realizat prin crearea așa-numitelor
„arme chimice binare**. Ele constau
din doi componenți, practic, inofen
sivi atît timp cît sînt izolați unul

de altul ; prin amestecul lor Insă, sub
impactul exploziei proiectilului, se
formează un compus toxic cu efecte
mortale imediate. După cum se cu
noaște, în . ciuda împotrivirii unora
din aliații lor din cadrul N.A.T.O.,
Statele Unite au hotărît, recent, să
reia producerea de arme chimice
modeme, inclusiv cele binare, care
să fie instalate într-un șir de țâri din
Europa occidentală — ceea ce a dat
naștere la proteste energice ale opi
niei publice din aceste țări.

...La realitățile inexorabi
le ale prezentului. Expcrtii sîni
unanimi în a considera potențialul
de distrugere al armelor chimice
egal sau numai cu puțin inferior ce
lui al armelor nucleare. Și, în orice
caz, infinit superior potențialului de
distrugere ce poate fi atins cu arme
le convenționale. Dacă armele nu
cleare „ucid în masă și distrug in
masă" — cum se exprima o revistă
vest-germană —■. armele chimice, în
schimb, ucid în masă, handicapează
în masă, dar lasă, in general, intacte
diferite bunuri materiale, cum ar ti
clădirile și utilajele. Mai mult, arma
chimică este mult mai puțin costisi
toare decît cea atomică și poate fl

construită cu mijloace relativ sim
ple, ceea ce și explică creșterea con?
tinuă a numărului statelor care o
posedă. Pentru imensa capacitate de
distrugere a acestor arme este sufi
cientă aprecierea experților militari
că numai stocurile actuale de arme
neurotoxice sînt suficiente pentru a
face să dispară orice formă superi
oară de viață pe planetă.
Cu alte cuvinte, „granița" de peri
culozitate dintre arsenalele nucleare
și cele chimice se șterge tot mai
mult. în fața acestui pericol din ce
în ce mai mare, în ultimul timp s-au
intensificat acțiunile și luările de po
ziție pentru scoaterea în afara legii
a armelor chimice, pentru lichidarea
arsenalelor existente. în deplin con
sens cu aceste preocupări, cu exigențele păcii și securității ge
nerale, România, președintele
Nicolae Ceaușescu au acționat și ac
ționează pentru interzicerea comple
tă și distrugerea totală a armelor
chimice, fapt reafirmat și în ulti
mele cuvîntâri ale secretarului gene
ral al partidului. Țara noastră a sus
ținut și susține propunerea de în
cheiere a unei convenții internațio
nale privind interzicerea armelor, chi
mice și distrugerea stocurilor exis
tente, propunere care se află de mai
mulți ani pe agenda Conferinței
pentru dezarmare de la Geneva.
De-a lungul anilor, România a pre
zentat organismului de negocieri de
Ia Geneva- o serie de propuneri con-

MONTEVIDEO 10 (Agerpres). —
Recenta aprobare de către Congresul
S.U.A. a sumei de 100 milioane do
lari cu titlu de ajutor pentru con- '
trarevoluționarii antisandiniști obstrucționează eforturile țărilor mem
bre ale „Grupului de la Contadora"
(Columbia, Mexic. Panama și Vene
zuela) și ale „Grupului de sprijin"
(Argentina, Brazilia, Peru și Uru
guay) de a soluționa criza și a con
solida pacea în regiunea centroamericană. a declarat la Montevideo mi
nistrul Uruguayan al relațiilor exter
ne, Enrique Iglesias.
Situația din America Centrală este
alarmantă și reclamă mari eforturi
pentru a preveni declanșarea unor
acțiuni militare, iar un război ăr

avea consecințe negative asupra în
tregii regiuni, a spus în - încheiere
șeful diplomației uruguayene.

MANAGUA 10 (Agerpres). — For
țele armate nicaraguane au respins
atacurile declanșate în ultimele zile,
pe coasta atlantică și în regiunea de
nord ale țării, de bandele de merce
nari înarmați' care luptă împotriva
guvernului sandinist de la Managua,
în cursul schimburilor de focuri care
au avut loc în ultimele nouă zile,
41 de elemente contrarevoluționare
antisandiniste și-au pierdut viața și
zece au fost rănite, transmite agenția de presă E.F.E., citînd un comu
nicat oficial difuzat ta Managua.

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
TEHERAN 10 (Agerpres) — Trupe
le iraniene au declanșat o nouă ofen
sivă, avînd ca scop consolidarea po
zițiilor ocupate pe teritoriul irakian
și realizarea controlului asupra șo
selei strategice Basra—Bagdad —
Infprmează agenția IRNA. în același
timp, aviația Iraniană a îndeplinit
misiuni de luptă, efectuînd bom
bardamente asupra pozițiilor deținu
te de trupele irakiene în zona
Mehran.
Totodată, în sectoarele da nord și
sud ale frontului au continuat pu
ternice dueluri de artilerie.

BAGDAD 10 (Agerpres) — Un
comunicat al Comandamentului su
prem al armatei irakiene informea
ză că în zona centrală a frontului,
în apropiere de Mehran, se desfă
șoară lupte grele cu trupele iranie
ne. De asemenea, au loc lupte și în
zona de nord, la est de Basra și în
sectorul Faw. Agenția IN A relevă
că aviația irakiană a întreprins, în
ultimele 24 de ore, misiuni de luptă
asupra pozițiilor și concentrărilor de
trupe ale adversarului, reușind să
distrugă peste O mie de mașini blin
date și autocamioane și cîteva
tancuri.

Dispute comerciale interoccidentale
BRUXELLES 10 (Agerpres). ■—
Miniștrii industriei ai țărilor Pieței
comune au ajuns lă un compromis
prin care să pună capăt contenciosu
lui C.E.E.—S.U.A. în problema co
merțului cu oțeluri semifinite. In
esență, „cei 12“ au acceptat reparti
zarea cotelor de export propusă de
Comisia executivă a C.E.E., decizia
ministerială urmînd să rămînă in vi
goare pînă la 30 septembrie 1989.
Referindu-se la diferendele comer
ciale dintre S.U.A. și Piața comună,
agențiile de presă amintesc că anul
trecut Statele Unite au limitat uni
lateral comerțul cu unele produse cu
țările C.E.E., provocînd o reacție de
represalii din partea statelor comu
nitare față de alte vînzări americane.

crete, constructive, primite cu inte
res de celelalte state participante. în
opinia țării noastre, important este
acum să se treacă la acțiuni con
crete, să se dea dovadă de voința
politică necesară pentru finalizarea
negocierilor și încheierea cît mai curînd a convenției amintite.

Pentru realizarea de zone
libere de arme chimice in
Balcani și alte regiuni ale
lumii
concepția României, o
importanță deosebită ar avea, fără
îndoială, materializarea propunerilor
urmărind crearea de zone libere de
arme chimice, ca și în cazul armelor
nucleare, în Europa și în alte părți
ale lumii. Problema interzicerii re
gionale a armelor chimice a fost abordată pentru prima dată în Decla
rația adoptată la Praga, la 5 ianua
rie 1983, la Consfătuirea Comitetului
Politic Consultativ al. statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia,
țările socialiste pronunțîndu-se pen
tru eliberarea Europei de această
armă de exterminare în masă și declarîndu-se gata să înceapă nego
cieri cu alte state în vederea reali
zării acestui obiectiv.
O mare Însemnătate prezintă în
acest cadru Declarația-Apel, de la
sfîrșitul anului trecut, a președinte
lui Republicii Socialiste România.
Nicolae Ceaușescu, șl a președinte-

PROPUNERI REALISTE, IN CONSENS
POPOARELOR
Acționind consecvent
și distrugerea totală a
prezentat, de-a lungul
pentru dezarmare de la
internaționale, propuneri
între altele :

pentru Interzicerea completă
armelor chimice, România a
anilor, In cadrul Conferinței
Geneva șl a altor organisme
concrete care au in vedere,

O Declararea stocurilor
existente

de

în legătură cu încetarea din viață
a lui Le Duan, in Vietnam a fost
declarat doliu național solemn pe o
perioadă de 5 zile.

TRANSMIT
TRANSMIT::

I

BRUXELLES 10 (Agerpres). — La
Bruxelles s-a desfășurat o nouă run
dă de negocieri între reprezentanți
ai C.E.E. și Japoniei consacrată so
luționării contenciosului comercial
dintre cele două părți, informează
agenția Reuter. „Cei 12“ cer partene
rului nipon să-și reducă barierele
vamale și să importe mai piuite pro
duse vest-europene în vederea re
dresării schimburilor comerciale.
Comisia C.E.E. și-a exprimat în
grijorarea In legătură cu agravarea
deficitului comercial înregistrat în
schimburile cu Japonia. Potrivit ci
frelor oficiale date publicității la
Bruxelles, C.E.E. a înregistrat anul
trecut un deficit de 13,7 miliarde do
lari în schimburile cu Japonia.

3. Un imperativ de prim ordin - lichidarea armelor chimice

„In actualele împrejurări internaționale, România
consideră că, o dată cu măsurile de dezarmare nucleară,
în etape, este necesar să se treacă la un program com
plex de dezarmare generală, care să cuprindă și armele
chimice și toate armamentele convenționale, clasice".
NICOLAE CEAUȘESCU

încetarea din viață a tovarășului
Le Duan reprezintă o mare pier
dere pentru partidul și poporul viet
namez, subliniază comunicatul.

'agențiile de presă)

Initiative si demersuri constructive ale României socialiste pentru înfăptuirea dezarmării
Ă

președintelui Ho Și Min, tovarășul
Le Duan a fost, de asemenea, un
remarcabil conducător al partidului
și poporului vietnamez, militant con
secvent al mișcării comuniste inter
naționale, al mișcării muncitorești și 1
al mișcării de eliberare națională —
se arată in comunicat.

arme chimice

® Elaborarea unui program de lichidare
progresivă, pe etape, a acestor arme

• întocmirea unui calendar precis de des
fășurare a operațiilor de distrugere, care să

lui Consiliului de Stat al Republicii
Populare Bulgaria, Todor Jivkov, cu
privire la realizarea in Balcani a unei
zone fără arme chimice. Ea consti
tuie o inițiativă realistă, ^profund
constructivă, în deplin consens cu ce
rințele majore ale păcii și securității
în regiunea balcanică, și în general
pe ansamblul continentului și în în
treaga lume.
în același sens se cuvine a rea
minti șj de propunerea guvernelor
R.D. Germane și Cehoslovaciei adre
sată guvernului R.F.G. de a începe
negocieri pentru crearea unei zone
libere de armele chimice, care să în
globeze teritoriul celor trei state.
Este convingerea fermă a Româ
niei socialiste, evidențiată din nou
în aceste zile de secretarul general
al partidului, președintele Republicii,
că în actualele condiții internaționa
le orice pas în direcția reducerii,
opririi sau escaladării înarmărilor, a
eliminării din diferite regiuni ale lu
mii a diverselor categorii de arme de
exterminare în masă, în rîndul că
rora armele chimice ocupă un loc
important, nu poate decît să contri
buie la restabilirea încrederii inter
naționale, la deschiderea căii spre adoptarea unor mășuri eficiente și în
ceea ce privește alte categorii de
arme, în primul rînd nucleare, să
grăbească realizarea obiectivului fi
nal, al dezarmării generale și totale.

Radu BOGDAN

CU INTERESELE

înceapă cu mijloacele de război chimice su
pertoxice

• Instituirea unui sistem corespunzător de
verificare a respectării obligațiilor ce urmează
să și le asume statele

9 In acest cadru se înscrie inițiativa cu
prinsă in Declarația-Apel a președintelui
României, Nicolae Ceaușescu, și a președin
telui Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria,
Todor Jivkov, cu privire la realizarea în Balcani
a unei zone fără arme chimice

|

COOPERARE. La Brioni —
R.S.F. Iugoslavia — s-au încheiat
lucrările unei reuniuni intemațioInale pe tema „Noua revoluție teh
nologică și țările in curs de dezvoltare" — informează agenția Taniug.
In documentul final, participanții
| avertizează că actuala evoluție in
| acest domeniu amenință să marginalizeze rolul țărilor in curs de
I dezvoltare, al căror potențial știin
țific și tehnologic nu este pe măsura necesităților angajării lor
plenare pe calea progresului ecoI nomic și social. Documentul subli
niază importanța cooperării tehno
logice intre țările nealiniate și alte
I state in curs de dezvoltare, rohil
schimburilor de tehnologie cu țările
industrializate și cu organizațiile
internaționale.
,
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ÎNSĂRCINARE. Președintele Re
publicii Italiene, Francesco Cossiga, i-a încredințat astăzi minis
trului afacerilor externe din ca
binetul demisionar. Giulio An
dreotti, sarcina . formării noului
guvern — informează agenția
Associated Press. Andreotti. reDrezentant al Partidului Democrat
Creștin Italian, a mai deținut, an
terior, funcția de prim ministru.
Guvernul de coaliție pentapartită
condus de Bettino Craxi (socialist)
a demisionat Ia 27 iunie.

NUMIRE. Președintele Tunisiei,
I Habib Bourguiba, l-a numit în ■
[ funcția de prim-ministru și secre- I
tar general al Partidului Socialist *
| Desturian pe Rachid Sfar, care
a deținut, anterior, portofoliul de I
' ministru al economiei și finanțelor j
I— informează agenția T.A.P. Șeful
statului tunisian l-a însărcinat pe i
Ismail Khelil, ministrul planului, I
și cu portofoliul finanțelor.

I
I
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LA PHENIAN s-au încheiat
1 lucrările celei de-a 11-a Conferințe a miniștrilor pentru educație
fizică și sport din țările nealiniate |
— informează agenția A.C.T.C.
Participanții și-au exprimat spri- 1
jinul pentru propunerea R.P.D.
Coreene privind organizarea celei
de-a 24-a ediții a Jocurilor Olim
pice de vară, din anul 1988, de că
tre Nordul și Sudul Coreei.

I

REUNIUNE CENTROAMERICA
NA. La Ciudad de Guatemala s-au
încheiat lucrările unei reuniuni a
miniștrilor economiei și a președin
ților băncilor naționale din țările
Americii
Centrale,
consacrate
examinării situației economice re
gionale, problemei datoriei externe
și prpcesului de colaborare în
zonă. Reprezentanții celor cinci
state — Costa Rica, Guatemala,
Honduras, Nicaragua și Salvador
— au analizat, de asemenea, căile
de reactivare a Pieței comune centroamericane, transmite agenția
I.P.S.

INTÎLNIRE. în localitatea gaboneI ză Franceville a avut Ioc o întîlnire
I între președinții Republicii Togole-,
ze, Guineei Ecuatoriale și GabonuI lui, consacrată promovării cooperă
rii în regiune — relatează agenția
1 M.A.P. Șefii de stat din cele trei
țări au abordat, totodată, aspecte
privind convocarea, în decembrie,
I la Malabo (Guineea Ecuatorială) a
Conferinței la nivel înalt a țărilor
I membre ale Uniunii vamale și eco
nomice a statelor din Africa Cen
trală (U.D.E.A.C.) : Camerun, Con, go, Gabon, Guineea Ecuatorială,
Republica Centrafricană și Ciad.

I
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OPERAȚIUNEA „TITANIC". Ex- i
Ipediția condusă de oceanograful
american Robert Ballard a plecat
miercuri spre locul unde s-a scu- l
I fundat transoceanicul „Titanic". Ea

include 15 oameni de știință de la
Institutul de oceanografie Woodshole din statul Massachusetts. ExIpediția continuă activitatea de
studiere a posibilității de aducere
la suprafață, de la o adincime de
I peste 4 km, a marelui pachebot
care s-a scufundat in noaptea de 14 I
spre 15 aprilie 1912, intr-o zonă din |
nordul Atlanticului, după ce s-a lo| uit de un aisberg.
NOUL GUVERN AL REPU- ’
l BLICII POPULARE BANGLA| DESH, condus de primul ministru I
1 Mizanur Rahman Chowdhury, a I
depus jurămîntul la Dhaka în fața
președintelui țării, Mohammad i
Ershad. Funcția de ministru al a- I
facerilor externe revine în conți- 1
nuare lui Huhayun Rasheed.
POLITIA CHILIANA a interve- I
nit cu brutalitate pentru a dis
persa la Santiago de Chile 3 000 de «
studenți prezenți la ceremonia fu- |
nerară a unuia dintre colegii lor,
ucis cu prilejul grevei generale de ■
săptămîna trecută. Polițiștii au
făcut uz de graze lacrimogene și I
tunuri cu apă.

SENTINȚE. Tribunalul • din Ge
nova care a judecat cazul deturnării navei „Achille Lauro", a pronunțat joi sentințele. Trei dintre
acuzați au fost condamnați la închisoare pe viață, un altul, declarat vinovat de asasinarea unuia
dintre călători, a fost copdamnat
la. 30 de ani închisoare, iar cele
lalte persoane implicate — la pedepse cu închisoarea pe termene
între șase luni și 24 de ani, informează agențiile internaționale de
presă.
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