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Sub semnul puternicei unită# in juruj partidului, aj secrețaruluj

său general, exprimînd hotărîrea fermă a oamenilor muncii de a înfăptui

exemplar obiectivele celui de-al optulea cincinal, ieri s-a desfășurat

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 

ÎN JUDEȚUL CONSTANTA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a efectuat, 
in cursul dimineții de joi, o vi
zită de lucru in județul Con
stanța.

Noua întilnire a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu oamenii mun
cii din județul Constanța — care se 
înscrie în practica statornicită de 
secretarul general al partidului de a 
se consulta permanent cu făuritorii 
de bunuri materiale din toate sec
toarele economiei naționale — are 
loc în atmosfera de Intensă acti
vitate pe care întregul nostru popor 
o desfășoară pentru îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal, pentru în
făptuirea hotărîrilor celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului.

Printr-o semnificativă coincidență, 
vizita de lucru s-a desfășurat in 
ziua în care se împlinesc 21 de ani de 
rînd Congresul'ăl' IX-iea tri P.C.R., 
dind expresie voinței comuniștilor, 
a tuturor , papion! lor jrlunciț,, a 
întregii noastre națiuni, a ales pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în su
prema funcție de conducere în 
partid. Prin această opțiune istorică, 
de însemnătate hotăritoare pentru 
destinele patriei, ale poporului s-au 
deschis noi și luminoase orizonturi 
pe calea construirii socialismului și 
comunismului pe pămîntul României.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost pri
miți pretutindeni pe parcursul vizitei 
cu sentimente de profundă dragoste 
și stimă de oamenii muncii constăn- 
țeni, care au exprimat recunoștința 
lor fierbinte pentru grija permanen
tă manifestată față de dezvoltarea 
județului, a întregii țări, pentru îm
bunătățirea continuă a muncii și vie
ții tuturor cetățenilor patriei.

La această vizită de lucru parti
cipă tovarășii Emil Bobu, Gheorghe 
Oprea, Silviu Curticeanu.

Primul punct al vizitei l-a consti- 
tuit ȘANTIERUL CENTRALEI 
NUCLEAROELECTRICE LA 
CERNAVODĂ, obiectiv de cea 
mai mare însemnătate pentru 
realizarea programului românesc de 
dezvoltare a energeticii nucleare.

Mii de oameni ai muncii — con
structori, locuitori ai așezărilor în
vecinate — au venit să întimpine 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, să le a- 
dreseze urări de bun sosit. Se scan
dează puternic, cu însuflețire, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“. Cei prezenți poar
tă portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, al tovarășei 
Elena Ceaușescu, flutură steaguri ro

piine și sareTovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarâșa Elena Ceaușescu sînt întîmpinați, dupâ datina, cu

șii și tricolore. Se regăsește în a- 
ceastă manifestare plină de căldură 
recunoștința profundă a tuturor lo
cuitorilor Dobrogei față de conducă
torul partidului și statului nostru, 
care își consacră întreaga activita
te binelui și fericirii întregului po
por, înfloririi continue a României 
socialiste.

La coborîrea din elicopter, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu le sînt adresate cele 
mai calde urări de bun sosit din 
partea tuturor constănțenilor, de că
tre primul secretar al comitetului 
județean de partid, Mihai Marina.

O formație alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului

pentru apărarea patriei prezintă 
onorul.

Semn al tradiționalei ospitali
tăți dobrogene, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt primiți cu pîine și 
sare, sint invitați să guste din plosca 
cu vin. Pionieri și șoimi ai patriei 
oferă oaspeților dragi buchete de 
flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu 
prietenie manifestărilor de dra
goste, de înaltă stimă și prețuire ale 
locuitorilor județului, le adresează 
un salut călduros și cele mai bune 
urări.

în fața unor panouri și grafice este 
analizat stadiul actual al construc

ției primei centrale nuclearoelectrice 
a țării, prevăzută cu 5 reactoare, 
fiecare avind o putere instalată 
de 700 MW. Centrala face parte din 
programul național de energie nu
cleară, elaborat sub conducerea ne
mijlocită și cu aportul determinant 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
program de importanță vitală pen
tru progresul economic și social al 
patriei. Potrivit directivelor Congre
sului al XIII-lea al partidului, ast
fel de obiective energetice urmează 
a se construi și în alte zone ale țării.

La această analiză au luat parte 
tovarășii Gheorghe Petrescu și loan 
Petre, viceprim-miniștri ai guvernu
lui, loan Avram, Alexandru Dimi- 
triu, Marin Enache, Mihai Moraru,

Alexandru Necula, miniștri, Cornel 
Mihulecea, președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară, un 
mare număr de specialiști din cerce
tare și proiectare din ramurile de 
producție care contribuie Ia reali
zarea acestui mare obiectiv ener
getic.

Secretarului general al partidului 
i se raportează că la primul grup 
nuclearoelectric lucrările de con
strucție la principalele clădiri sînt 
terminate, asigurîndu-se astfel con
dițiile desfășurării montajului echi
pamentelor tehnologice. S-a arătat 
că și la cea de-a doua unitate lu
crările de execuție sînt avansate,
(Continuare in pag. a IlI-a)

în realizarea planului 
și angajamentelor

Au îndeplinit planul pe 7 luni

’ INDUSTRIA JUDEȚULUI TIMIȘ
Oamenii muncii din industria județului Timiș au îndeplinit, la 

24 iulie, sarcinile de plan pe 7 luni, dedicind acest succes împlinirii 
a 21 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului. S-au creat astfel 
premise că pină la sfîrșitul lunii iulie în industria județului să se reali
zeze o producție suplimentară in valoare de peste 700 milioane lei.

în telegrama adresată cu acest prilej tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, de Comitetul jude
țean Timiș al P.C.R. se spune : Acționind in spiritul indicațiilor 
și orientărilor date de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, vă raportăm că întreaga muncă politico-organizatorică 
desfășurată de organele și organizațiile de partid, de organele de con
ducere colectivă din fiecare unitate economică este orientată în direcția 
realizării integrale a sarcinilor de plan, îndeplinirii ritmice a planului 
la producția fizică, cu deosebire a celei destinate exportului, ridicării 
nivelului tehnic și calitativ al produselor, aplicării ferme, potrivit legii, 
a principiilor autoconducerii, autogestiunii și autofinanțării.

Conștienți de marile rezerve și posibilități de care dispune economia 
județului Timiș — se subliniază in telegramă — ne angajăm să acțio
năm cu înaltă responsabilitate pentru îndeplinirea integrală a preve
derilor de plan pe acest an, a sarcinilor suplimentare stabilite pentru 
semestrul II, în condiții de înaltă eficiență, asigurîndu-vă, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu exigentă și 
răspundere pentru creșterea continuă a contribuției noastre la înflorirea 
multilaterală a patriei.

55 de unități economice 
din județul Dîmbovița

Oamenii muncii din industria 
județului Dîmbovița cinstesc îm
plinirea a 21 de ani de la Con
gresul al IX-lea al partidului cu 
importante realizări în întrecerea 
socialistă. Prin aplicarea în prac
tică a unor măsuri tehnice și or
ganizatorice, care vizează organi
zarea superioară a activității pro
ductive, modernizarea producției și 
proceselor tehnologice, utilizarea cu 
inalt randament a utilajelor și in
stalațiilor, valorificarea mai bună 
a materiilor prime, materialelor șf 
energiei, colectivele din 55 de uni
tăți economice dimbovițene au în
deplinit mai devreme sarcinile la 
producția-marfă pe 7 luni. Pe baza 
avansului de timp obținut, aceste 
unități fruntașe vor realiza, peste 
prevederi, cărbune, ciment. pro
duse ale industriei electrotehnice, 
lămpi electrice speciale, lacuri, 
vopsele și alte produse in valoare 
de circa 350 milioane lei. (Gheor
ghe Manea, corespondentul „Scin- 
teii").

46 de unități economice 
din județul Prahova

Prin aplicarea fermă a progra
melor de modernizare și organi
zare a producției, de folosire in
tensivă a mașinilor și utilajelor din 
dotare, prin întărirea ordinii și 
disciplinei, colectivele muncitorești 
din 46 de unități economice praho
vene au raportat îndeplinirea îna
inte de termen a planului produc- 
ției-marfă pe primele 7 luni din 
acest an. Avansul creat asigură 
obținerea pină la sfîrșitul acestei 
luni â unei producții suplimentară 
în valoare de peste 473 milioană 
lei. între unitățile fruntașe se nu
mără întreprinderea electrocentra- 
le Brazi, Schela de producție pe
trolieră Băicoi, întreprinderea con
strucții industriale Ploiești, „Intex“ 
Păulești. (Ioan Marinescu, cores
pondentul „Scînteii").

CLUJ : Producție fizică 
peste prevederi

Acționind cu hotărîre pentru 
aplicarea măsurilor privind organi
zarea și modernizarea producției, 
folosind mai eficient mijloacele 
tehnice din dotare, generalizind 
inițiative și metode bune de lucru 
din unitățile fruntașe, oamenii 
muncii clujeni au reușit ca in pe
rioada care a trecut de la începu
tul anului și pînă acum să obțină 
peste plan o producție-marfă în 
valoare de aproape 410 milioane 
lei. Au fost fabricate suplimentar 
importante cantități de laminate fi
nite pline din oțel, aparatură elec
trică de joasă și înaltă tensiune, 
mijloace de automatizare, produse 
de mecanică fină, optică, echipa
mente hidraulice și pneumatice și 
altele. Pentru realizarea unor 
obiective de investiții s-au expe
diat pe șantiere in devans utilaje 
tehnologice pentru metalurgie, in
dustria chimică șt prelucrarea ți
țeiului. (Marin Oprea, corespon
dentul „Scînteii").

MUREȘ : Depășiri 
de plan

In județul Mureș se desfășoară 
o amplă și însuflețitoare întrecere 
pentru realizarea și depășirea pla
nului producției fizice la fiecare 
sortiment. Ca urmare a aplicării 
unor valoroase inițiative muncito
rești și indeplinirii ritmice a pro
gramelor de modernizare a proce
selor de producție, chimiștii, elec- 
troniștii, constructorii de mașini și 
lucrătorii din alte sectoare ale in
dustriei județului au realizat, in 
perioada care a trecut din acest an, 
peste sarcinile de plan, produse 
electrotehnice și de mecanică fină 
în valoare de 105 milioane lei, 378 
tone utilaje pentru exploatarea și 
prelucrarea lemnului, 16 500 tone 
amoniac de sinteză, 16 255 tone în
grășăminte chimice, 4 376 metri 
cubi prefabricate din beton armat, 
confecții textile în valoare de 31 
milioane lei, precum și însemnate 
cantități de ceramică de menaj, 
cherestea, geamuri și alte produse 
utile economiei naționale. De re
marcat că întregul spor de produc
ție a fost obținut pe seama crește
rii productivității muncii, care, in 
perioada menționată, a înregistrat 
față de plan o creștere de peste
1 400 lei pe fiecare om al muncii, 
(Gheorghe Giurgiu, coresponden
tul „Scînteii").

TULCEA : Importante 
sporuri de produse

Oamenii muncii din unitățile in
dustriale ale județului Tulcea ra
portează realizarea peste prevede
rile sarcinilor de plan a unor în
semnate cantități de produse ne
cesare economiei “naționale. De la 
începutul anului, minerii de la ex
ploatările Altîn-Tepe și Mahmudia- 
Somova au extras și livrat, peste 
plan, 15 000 tone cuarțită, aproape
2 000 tone pirită cupriferă, 400 tone 
minereu de fier. De asemenea, 
s-au produs suplimentar confecții 
textile în valoare de 15 milioane 
lei, o navă fluvială, tricotaje și 
altele. Sporul de producție-marfă 
obținut pînă în prezent însumează 
aproape 100 milioane lei. (Neculai 
Amihulesei, corespondentul „Scîn
teii").

CARAȘ-SEVERIN :
Economii de metal

Gospodărirea cu maximă eficien
ță și utilizarea cit mai deplină a 
materiilor prime, materialelor, e- 
nergiei și combustibililor reprezintă 
o preocupare prioritară pentru toa
te colectivele muncitorești din ju
dețul Caraș-Severin. Urmare direc
tă a aplicării unor valoroase iniția
tive și a măsurilor cuprinse în pro
gramele de înnoire a producției, de 
introducere a unor noi tehnologii, 
au fost economisite peste 1 600 tone 
de metal. Cea mai însemnată con
tribuție la realizarea acestui succes, 
și-au adus-o colectivele de la între
prinderea minieră Moldova Nouă, 
întreprinderea siderurgică „Oțelul 
Roșu" și întreprinderea de con
strucții de mașini Reșița. (Ion D. 
Cucu, corespondentul „Scînteii").

Moment din timpul vizitei de lucru pe șantierul centralei nuclearoelectrice de la Cernavoda La I.A.S. Poarta Albâ
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SECERIȘUL GRÎULUI
— încheiat neîntîrziat pe toate 

suprafețele cultivate! In cadrul eforturilor pentru asigurarea și dezvoltarea, conform pre
vederilor planului, a bazei energetice și de materii prime necesare 
bunului mers al activității economice, o însemnătate deosebită aU 
preocupările pentru sporirea producției de țiței. In spiritul exigen
țelor formulate de secretarul general al partidului, nu există acum 
sarcină mai importantă pentru colectivele de petroliști decit aceea 
de a acționa cu abnegație, cu spirit de răspundere și inaltă compe
tență profesională pentru ca fiecare zi de muncă să fie tot mai rodni
că, asigurindu-se recuperarea oricăror rămineri in urmă și realizarea 
integrală a producției de țiței.IOTOȘAHI
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STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI, in procente, pe județe, în seoro zilei de 23 iulie

întrajutorarea cu utilaje sporește 
ritmul de recoltare

In județul Suceava, griul a fost 
recoltat pînă in seara zilei de 24 iu
lie, de pe 15 661 hectare — 41 la sută 
din suprafața cultivată. După ploile 
abundente din zilele trecute, lu
crările au fost reluate in toate uni
tățile. In consiliul agroindustrial 
Suceava, de unde facem relatarea, 
griul a fost strîns intr-o singură zi 
de pe 320 hectare, suprafața recolta
tă ajungînd acum la 2 800 hectare. 
„Dacă nu mal plouă, stmbătă termi
năm de adunat griul de pe întreaga 
suprafață de 3 355 hectare — ne spu
nea inginerul-șef al consiliului, Bo- 
rea Cașcaval. Aceasta, mai ales că 
nu avem suprafețe îmburuienate sau 
cu griul căzut și deci putem lucra 
bine și repede cu combinele. Folosim 
echipe de cooperatori numai pentru 
a cosi în jurul stîlpilor rețelei elec
trice, la marginea solelor și la des
chiderea de cărări pentru combine. 
Este adevărat, că am recoltat șlcînd 
umiditatea boabelor era de 22 la sută, 
iar griul a fost depozițaț temporar 
in unități pe piste betonate și lo
pătat pînă a ajuns la umiditatea nor
mală. Producția a fost transportată 
zi de zi in .ritm cu secerișul, folo
sind numai mijloacele auto ale coo
perativelor și remorci de la S.M.A.".

Dintre unitățile cu cea mai mare 
suprafață cultivată cu grîu se nu
mără cooperativa agricolă de pro
ducție Salcea, din consiliul agroin
dustrial Suceava. Folosind combinele 
la capacitatea maximă, pe întreaga 
durată a zilei, mecanizatorii de aici 
au reușit să strîngă griul de pe 800 
hectare din cele 886 hectare culti
vate. Chiar dacă apar defecțiuni la 

combine, echipa de Intervenție le 
înlătură rapid. Așa s-a întîmplat în 
ziua raidului nostru, cînd mecanicii 
de la atelierul mobil au înlocuit in 
mai puțin de 90 de minute axul os
cilant defect de la o combină.

O mare desfășurare de forțe era 
și la cooperativa agricolă de pro
ducție Bosanci. Toate cele 16 com
bine erau concentrate la ferma nr. 1, 
unde secerau griul sub supraveghe
rea șefului de fermă și a ingineru- 

SUCEAVA

lul-șef. „N-am putut începe recolta
rea decit la orele 11, cînd umiditatea 
boabelor a ajuns la 21 Ia sută — spu
nea tovarășul Gheorghe Dinică, in
ginerul-șef al unității. Pînă la orele 
15, am adunat griul de pe 30 hecta
re. De aici ne rnutăm într-o altă 
solă da 400 hectare. Simbătă putem 
termina recoltarea pe întreaga su
prafață, mai ales că de miercuri 
ne-au venit în ajutor cinci combine 
de la cooperativa agricolă Pătrăuți". 
La adunarea paielor se folosesc două 
prese de balotat, dar lucrează și coo
peratorii. Din căpițe, paiele sint 
transportate cu 140 de atelaje ale 
unității și cetățenilor și, în funcție 
de nevoi, sînt folosite platformele, 
astfel că nu se pune nici o problemă 
în ce privește însămînțarea celei 
de-a doua culturi. Evidențiem aici 
încă două aspecte de bună organi
zare a muncii : transportul griului 
se face numai cu mijloacele pro

prii ?! aducerea griului recoltat la 
umiditatea normală. Unitatea dispu
ne de un siloz de cartofi de mare 
capacitate, deasupra căruia, prin in
stalarea unui ingenios sistem de 
țevi de ventilație, se usucă 200 tone 
grîu pe schimb. Bine era organiza
tă munca și la cooperativa agricolă 
Ipotești. Președintele unității. Con
stantin Cimpoieșu, ne spunea : „în 
comparație cu anii trecuți, combinele 
funcționează bine. S-au făcut pro
grese, mai ales la etanșareă lor. Și 
chiar dacă se mai rupe cite o curea 
de transmisie, atelierul mobil fiind 
la cîmp, aceasta este înlocuită ime
diat. Azi am început lucrul după 
orele 10, dar tot am reușit cu șase 
combine să adunăm griul de pe 30 
hectare. în maximum trei zile vom 
încheia recoltarea".

Cu viteze sporite s-a lucrat șl ta 
cooperativele agricole Mitoc, Pă
trăuți, Șcheia și Burdujeni din ace
lași consiliu agroindustrial. Seară, 
mecanizatorii și cooperatorii de la 
C.A.P. Mitoc au terminăt recoltarea, 
cele cinci combine fiind deplasate la 
Șcheia. De asemenea, după ce au 
încheiat secerișul și lucrătorii ogoa
relor de la cooperativele Burdujeni 
și Pătrăuți, combinele de Ia prima 
unitate au fost dirijate tot la Șcheia, 
iar de la a doua spre Bosanci. Cu 
ajutoarele primite, și aceste uni
tăți, care dețin suprafețe mari de 
cereale păioase, vor putea finaliza 
recoltarea griului plnă la sfîrșitul 
săptăminii.

Sava BEJ1NAR1U
corespondentul „Scinteii"

PRODUCȚIA FIZICĂ
__________________________ 2______________________________

-realizată ritmic și integral!

Cum se acționează în acest sens în 
două mari schele de producție petro
lieră : Moșoaia și Clejani 7 Schela 
de producție petrolieră Moșoaia, ju
dețul Argeș, a fost distinsă recent cu 
Ordinul Muncii clasa I pentru locul I 
ocupat in întrecerea socialistă din 
anul 1985. în perioada care a trecut 
din acest an, exceptînd luna februa
rie, cînd zăpezile au încetinit produc
ția de țiței, în celelalte luni planul a 
fost continuu depășit, diminuindu-se 
în cea mai mare parte nerealizările de 
la începutul anului. La etan, gazolină 
și gaze utilizabile, depășirile de plan 
sînt simțitoare. Se poate aprecia că 
nivelul ridicat al extracției din lunile 
martie-iunie se datorează bunei or
ganizări a muncii și aplicării cu ri
gurozitate a programelor geologo- 
tehnologice stabilite. In acest sens, 
inginerul Ilie Dumitru, directorul 
schelei, ne-a relatat despre preocu
pările legate de utilizarea mai bună 
a fondului de sonde prin Îmbunătă
țirea activității celor 49 formații de 
intervenție. In acest scop, cu spriji
nul trustului și comitetului județean 
de partid, aceste formații au fost măi 
bine încadrate cu forța de muncă ne
cesară și de calificare mai bună. Tot
odată, s-a acordat atenție asigurării 
asistenței tehnice de calitate cores
punzătoare în cele trei schimburi.

Cu sprijinul organizațiilor de par
tid, conducerea schelei s-a preocupat 
mai Intens de Întărirea ordinii și 
disciplinei la fiecare loc de muncă, 
de ridicarea pregătirii profesionale a 
oamenilor, de sporirea răspunderii 
fiecărui sondor pentru Îndeplinirea 
Îndatoririlor care ii revin.

Este evident și efectul pozitiv al 
numeroaselor măsuri de ordin geolo
gic și tehnic întreprinse (acidizări, 
consolidări, combaterea viiturilor de 
nisip, tratamente tensioactive etc.) 
cu ajutorul cărora s-a reușit să se 
„smulgă" sondelor mii de tone de ți
ței in plus. După cum, demn de re
levat este și aportul substanțial la 
sporirea producției de țiței al sonde
lor noi, puse mai devreme in pro
ducție. Concret, prin efectuarea a 
1 000 operații geoiogo-tehnologice s-a 
intensificat afluxul de țiței în sonde 
și s-a diminuat simțitor declinul na
tural din straturi. După șase luni din 
acest an, față de 1,3 la sută cit a fost 
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planificat, „declinul" este de numai 
0,6 la sută, fapt ce a contribuit 
sporirea extracției cu 24 500 tone 
ței. De asemenea, a fost depășit 
1 la sută coeficientul planificat 
utilizare a sondelor, prin diminuarea

la 
ti- cu 
de

Buna organizare $i disciplina 
condiții esențiale pentru recuperarea 
restantelor la extracția de petrol

timpului neproductiv la lucrările de 
intervenții, reparații capitale și 
probe de producție sonde.

Ce se va întreprinde în continua
re 7 Tovarășul Ion Badea, secretarul 
comitetului de partid, ne-a vorbit 
despre acțiunile inițiate și desfășu
rate sub conducerea organizațiilor de 
partid pentru îmbunătățirea organi
zării și conducerii producției și per
fecționarea pregătirii profesionale a 
întregului personal. S-a intensificat, 
de asemenea, munca politică și cul- 
tural-educativă pentru întărirea spi
ritului de răspundere al întregului 
personal muncitor în desfășurarea 
procesului de producție. Colectivul 
de aici este ferm hotărît să facă to
tul pentru realizarea ritmică și la 
parametrii calitativi superiori a sar
cinilor de plan și a obiectivelor sta
bilite in întrecerea socialistă.

Am reținut tn final apelul pe ca- 
re-1 fac petroliștii către întreprinde
rile de țevi din Roman și „Republi
ca" din Capitală care nu au livrat 
potrivit graficelor burlanele pentru 
tubaj, din care cauză mai multe son
de de pe structurile Vîlcele nu au 
fost predate extracției pentru exploa
tarea zăcămintelor de țiței. De ase
menea, întreprinderea de armături 
din Zalău este datoare bazelor de a- 
provizionare ale petrolului și, Impli
cit, Schelei de extracție Moșoaia, cu 
mari cantități de ventile pentru 
sonde.

Colectivul Schelei de producție pe
trolieră Clejani, județul Giurgiu, în
registrează în perioada care a trecut 
din acest an anumite rămineri îp 
urmă la extracția de țiței. De la to
varășul Florea Ciocîrlan, șeful servi
ciului producție, aflăm că in cadrul 
schelei sint depuse eforturi deosebite 
în scopul asigurării unui ritm supe- • 
rior de extracție. Astfel, se acționea
ză în vederea determinării și aplică
rii celor mai adecvate soluții tehnice 
pentru activizarea sondelor, asigură
rii unui debit corespunzător de ex
tracție și menținerii in producție a 
pompelor pe timp cit mai îndelungat. 
Dintre acestea se detașează ca efi

cientă tehnologia de erupție artifi
cială, adică gazliftul, metodă care în 
structura Bălăria, spre exemplu, p 
condus la reactivarea întregului parc 
de sonde și la obținerea unei produc
ții zilnice de peste 500 tone țiței. 
De asemenea, în ultimul timp, cu 
sprijinul institutului de specialitate 
din Cimpina, s-a îmbunătățit simți
tor șj calitatea pompelor. Este vorba 
de realizarea și folosirea în procesul 
tehnologic de extracție a unor pompe 
cu cilindri prevăzute cu supape cu 
carburi sinterizate care au rezisten
ță și deci o durată de funcționare 
mai mare, cu circa 12 zile, decît 
pînă acum. Această măsură a condus 
la reducerea volumului lucrărilor de 
intervenții, la creșterea productivită
ții muncii și, implicit, la sporirea 
producției de hidrocarburi.

O altă preocupare prioritară a son
dorilor din cadrul schelei vizează 
creșterea factorului final de recupe
rare a țițeiului din zăcămînt, aplica
rea operativă și cu eficiență în prac
tică a celor mai noi metode tehnolo
gice în acest domeniu, cum sint: in
jecția cu apă, combustia subterană, 
tratamentele termogazol ș.a. Ca ur
mare, după „căderile" de producție 
din primul trimestru al anului, cau
zate și de timpul nefavorabil, nivelul 
extracției de țiței a început să intre 
pe făgașul normalizării. Astfel, în 
prezent s-a ajuns la o producție zil
nică de aproape 1 200 tone și s-au 

obținut peste prevederile planului 
aproape 2 000 000 mc gaze asociata 
utilizabile.

Recent, in spiritul exigențelor șl 
orientărilor formulate de conducerea 
partidului, comitetul de partid și con
siliul oartienilor muncii au supus unei 
analize exigente un șir de cauze care 
mai influențează negativ ritmul 
de extracție a țițeiului și au stabilit 
măsurile ce se impun în acest sens. 
Aceste măsuri urmăresc, îndeosebi, 
asigurarea funcționării neîntrerupte 
a sondelor aflate in activitate și creș
terea pe această bază a debitului me
diu de extracție pe fiecare sondă, e- 
fectuarea unui complex de măsuri 
geoiogo-tehnologice, cum ar fi ope
rațiunile de adiționări, reperforări, 
cimentări și altele, pentru îmbunătă
țirea afluxului de țiței, îmbunătăți
rea activității de intervenție și redu
cerea cu 20 la sută a timpului de o- 
prire a sondelor care așteaptă Inter
venția, perfecționarea tehnologiei de 
exploatare prin erupție și după me
toda modernă de gazlift.

Dar tot cu acest prilej au fost evi
dențiate și o serie de greutăți care, 
în anumite situații, conduc la stag
nări în procesul de extracție, Ia ne- 
realizarea zi de zi a sarcinilor de 
plan. Iată, succint, cîteva dintre a- 
cestea : urgentarea punerii în func
țiune a parcului 44 Bălăria, restant 
din luna mai, și pornirea pe aceas
tă bază a 12 sonde de reacție în zona 
de erupție ; aprinderea imediată a 
încă 5 sonde de combustie ; punerea 
în injecție a 14 sonde care au fost 
convertite în zona panoului 10 ; fina
lizarea lucrărilor la panourile 12 și. 17 
și reorientarea în aceste panouri a 
aproape 50 de sonde ; perforarea 
sondelor din șirul 2 combustie din 
zona Videle Est ; modernizarea sta
ției pentru injecție apă din zona 
Roata ; construirea unei stații de in
jecție de apă în panoul 3 Bălăria.

Este necesar ca sondorii din ca
drul schelei Clejani să fie mai mult 
sprijiniți de forul de resort, de furni
zorii de echipamente și materiale, dar 
și de constructori, care au aici mari 
datorii neonorate. Concret, este vor
ba de respectarea de către furnizori 
a contractelor de livrare a unor uti
laje, cum ar fi : compresoare, pompe, 
separatoare, precum și a aproa
pe 30 000 ml țeavă de 3 țoii. în ace
lași timp, constructorul are obligația 
de a-și organiza mai bine munca pe 
șantiere, de a urmări modul de rea
lizare a lucrărilor pe bază de grafice 
zilnice.

Gheorqhe CIRSTEA 
Ion MANEA 
corespondenții „Scinteii*
----- , ................=-
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TUTUROR PROBLEMELORDE INTERES GENERAL 
SAU PERSONAL- MAXIMĂ SOLICITUDINE

— Ce reprezintă pentru dum
neavoastră. tovarășe primar, ziua 
obișnuită de audiență 7

— O zi deosebită, in care se oglin
dește modul cum am lucrat ante
rior si. deopotrivă, prind contur idei, 
propuneri, soluții — pentru binele 
obstesc și pentru viata oamenilor. Un 
moment de mare răspundere In 
munca noastră de activiști. Poate cea 
mai grea zi din săptămînă — ne 
răspunde tovarășul Gheorghe Dra- 
gomir. primarul municipiului Că
lărași. la începutul unei discuții re
feritoare Ia modul în care sînt în
deplinite hotăririle de partid și de 
stat cu privire la rezolvarea propu
nerilor. sesizărilor, reclamatiilor șl 
cererilor oamenilor muncii prin scri
sori și audiențe.

Să mă explic, continuă inter
locutorul. Mai întli. este o zi deo
sebită pentru că numărul celor care 
se înscriu la audiente este mai mare 
decit cel de acum 2—3 ani. După 
constatările noastre există cel puțin 
trei cauze ale acestui fapt : in mod 
cert oamenii au căpătat încredere in 
grija si capacitatea organelor de 
partid si de stat de a-i aiuta să-și 
rezolve o serie de probleme, adesea 
personale, dar din ce în ce mai nu
meroase fiind cele care se referă la 
interesul general. De exemplu : în
lăturarea unor deficiente din activi
tatea asociațiilor de locatari, amena
jarea de spații de joacă pentru co
pii in noile cartiere. îmbunătățirea 
calității finisajelor la unele aparta
mente. pentru a mă referi numai la 
acest domeniu, avînd în vedere că 
municipiul nostru se află în plină 
construcție de locuințe.

— Vă rugăm să concretizați prin 
cîteva exemple...

— în urma unei sesizări făcute la 
o audiență, s-a dispus o anchetă la 
Asociația de locatari nr. 19 din car
tierul Flacăra. S-au constatat nere
guli atît de grave incit responsabi
lei asociației i s-a întocmit dosar pe
nal. Tot la o audientă am primit su
gestia să amenajăm un loc de joa
că pentru copii în parcul de pe ma
lul Borcei. loc foarte potrivit. întru- 
cit se află în centrul orașului, in ve
cinătatea ștrandului. Acum îți este 
mai mare dragul să mergi în aceas
tă ..lume a copiilor" realizată cu 
sprijinul cetățenilor.

O a doua cauză a numărului spo
rit de audiente este, fără îndoială, 
necunoașterea legilor, decretelor, a 
actelor normative de către unii ce
tățeni. Cu toate eforturile -depuse, 
încă nu am reușit să facem din 
popularizarea și însușirea legilor o 
activitate permanentă si eficientă în 

ZI DE AUDIENȚA 
IN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI

fiecare unitate si instituție. Ca ur
mare. unii cetățeni vin în audientă 
la municipiu cînd problemele lor 
s-ar putea foarte bine rezolva la lo
cul de muncă. în al treilea rind. nu 
toti factorii de răspundere care a- 
cordă audientă și in mod deosebit 
nu toate comisiile pentru rezolvarea 
icrisorilor si sesizărilor oamenilor 
muncii îsi fac datoria conform pre
vederilor legii, ceea ce ii determină 
pe unii cetățeni să vină la munici
piu «au la județ cu probleme care 
ar fi putut fi rezolvate la nivelul 
unităților respective. Totuși, marea 
majoritate a conducătorilor de între
prinderi și instituții se ocupă cu 
simt de răspundere de rezolvarea 
problemelor ridicate In cadrul au
dientelor. ceea ce sporește încrede
rea oamenilor în autoritatea celor 
chemați să le rezolve unele pro
bleme.

— Cît de personale credeți că sînt 
„problemele personale" pentru care 
cineva solicită o audientă 7

— Pornim de la convingerea că 
orice problemă, oricit de personală, 
de intimă ar părea la prima vede
re. nu este numai problema omului 
respectiv, ci a noastră, a tuturor. So
cietatea noastră, prin caracterul ei 
profund democratic, este nu numai 
interesată de modul în care oame
nii îsi rezolvă propriile lor proble
me. ci si capabilă să contribuie res
ponsabil la rezolvarea acestora.

Din situațiile întocmite referitor la 
această activitate rezultă că mai e- 
xistă totuși unele unități importan
te în municipiul Călărași — și în
deosebi marile șantiere de construc
ții — unde „în iureșul muncii" au

dientele nu se desfășoară totdeauna 
tn condițiile corespunzătoare. Am re
ținut, de asemenea, și unele expe
riențe pozitive acumulate de consilii
le populare comunale care au încetă
țenit metoda de a acorda audiențe la 
locul de muncă, adică la brigăzi, la 
ferme. In sectoarele zootehnice și 

chiar tn ctmp, acolo unde oamenii 
tsi desfășoară activitatea. Așa se 
procedează în comunele Lehliu- 
Gară. Dragalina. Chirnogi, Fundulea, 
Ulmeni, Grădiștea, Valea Argovei și 
altele.

Revenind la municipiu, ne oprim 
de data aceasta la întreprinderea de 
antreprize construcții-montaj Că
lărași. pe șantierele căreia tsi des
fășoară activitatea peste 1 500 de 
constructori și unde, tn anul trecut, 
conducerea întreprinderii era aproa
pe cu regularitate „foarte ocupată" 
tn zilele de audientă. Iată insă că, in 
ultimele luni, situația s-a îmbunătă
țit radical în ce privește atît tine
rea cu regularitate a audientelor, cît 
si modul operativ tn care se rezol
vă solicitările constructorilor. L-am 
rugat pe tovarășul inginer Emeria 
Dinu Ștefan, director al I.A.C.M.C., 
să ne vorbească despre cauzele care 
au dus la acest reviriment.

— Cînd am fost numit director al 
acestei întreprinderi, mi s-a părut că 
sint atît de multe lucruri de făcut 
îneît îmi va fi greu să le pun la 
punct pe toate si intr-un timp scurt. 
Dar știam că o pirghie importantă 
tn munca mea — aveam aproape 20 
de ani de șantier — trebuie să fie 
legătura directă cu oamenii, nu nu
mai cu șefii de compartimente si nu 
numai în problemele de serviciu. Am 
stabilit deci ziua de luni ca zi de 
audiențe. Vă mărturisesc sincer că 
foarte multe probleme privind pro
ducția au fost rezolvate prin solu
tionarea așa-ziselor „probleme perso
nale" ale oamenilor, aduse In fața 
noastră in cadrul audientelor. Desi
gur. legătura noastră cu oamenii nu 

se realizează numai lunea după-a- 
miază. Peste 70 la sută din timpul 
meu il petrec pe șantiere, in mij
locul . oamenilor, discutînd cu ei și 
alte probleme decit cele de produc
ție. Sint cazuri cînd unele cereri sint 
aprobate pe loc. cînd alte solicitări 
sint rezolvate operativ, la sediul șan
tierului respectiv. Mai avem, fără în
doială, incă multe de tăcut, deoare
ce nu întotdeauna rezolvăm așa cum 
am dori si cum ar trebui unele do
leanțe ale oamenilor, chiar atunci 
cînd nu depășesc posibilitățile noas
tre.

Din păcate, nu In toate unitățile 
s-au depășit neîmplinirile in activi
tatea cu scrisorile si audientele. La 
Combinatul de celuloză și hirtie, de 
exemplu, in trei luni ale anului nu 
au fost acordate audienta decit in 
trei zile. Pe programul de audien
te afișat la loc vizibil, tn fiecare zi 
a săptăminii este programat cineva 
din conducerea unității pentru a a- 
corda audiente. Or. nici unul din
tre acești factori nu iși Îndeplineș
te obligațiile ce li revin prin lege, 
lăsînd ca toate înscrierile să se tacă 
numai pentru ziua de marți, cind 
este programat directorul combinatu
lui. Secretarul comitetului de partid, 
Constantin Drăgan, ne spunea că a- 
proape zilnic rezolvă o serie de pro
bleme ale oamenilor, dar că nu are 
obiceiul să noteze intr-un caiet spe
cial. neconsiderînd aceste discuții 
drept audiente. Este greu de crezut 
că un asemenea „sistem" este și e- 
ficient. avînd în vedere atît preve
derile legale, cit și necesitatea unei 
cunoașteri sistematice si cuprinză
toare a modului in care au fost re
zolvate cererile oamenilor muncii, a 
termenelor de rezolvare, a stabilirii 
răspunderilor personale pentru re
zolvarea și urmărirea problemelor ri
dicate.

Am vizitat si alte unități din mu
nicipiul Călărași, faptele demonstrînd 
pretutindeni că acolo unde este acor- 
da4ă atenția cuvenită, cu toată răs
punderea. propunerilor, cererilor și 
reclamațiilor oamenilor muncii, și 
rezultatele economice sînt mai bune, 
cu alte cuvinte că există o strinsă 
legătură între efectele grijii fată de 
oameni și rezultatele obținute de ei 
In producție.

Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scinteii"

SARCINILE 
LA EXPORT, 

ONORATE 
EXEMPLAR ,

BOTOȘANI. Reocupata să 
Încheie prima lună a celui de-al 
doilea semestru al anului cu reali
zări cît mai bune la toți indica
torii economico-financiari, colecti
vele muncitorești din 8 unități 
economice botoșănene au reușit să 
livreze partenerilor externi supli
mentar sarcinilor de plan ale 
perioadei, un mare volum de pro
duse. Prin aceasta, unele dintre 
unitățile respective, intre care 
întreprinderea de mecanică și cea 
de utilaje și piese de schimb și-au 
asigurat condiții pentru îndepli
nirea planului la export pe 7 luni 
ale anului înainte de termen. 
(Silvestri Ailenei, corespondentul 
„Scinteii).

BRAȘOV. Datorită atenției 
sporite pe care au acordat-o di
versificării și înnoirii producției, 
organizării exemplare a fabricației 
la toate nivelurile, încheierii din 
vreme a contractelor economice cu 
parteneri externi și receptivității 
manifestate față de cererile aces
tora, colectivele de oameni ai 
muncii din 15 întreprinderi indus
triale din județul Brașov au reușit 
să-și îndeplinească și depășească 
prevederile la zi ale sarcinilor la 
export. Printre unitățile cu cele 
mai bune rezultate se înscriu 
întreprinderea „Hidromecanica", 
întreprinderile de radiatoare, de 
șuruburi, de material rulant și de 
utilaj chimic. (Nicolae Mocanu, 
corespondentul „Scinteii").

ARAD. Colectivul de oameni 
ai muncii de la întreprinderea de 
vagoane Arad, acționează energic 
pentru respectarea riguroasă a pre
vederilor contractuale încheiate cu 
partenerii externi, atît In ce pri
vește termenele de livrare, cil și 
condițiile de calitate cerute. In a- 
ceste zile a fost finalizat, Înainte 
de termenul prevăzut, primul lot 
de 7 vagoane de călători dintr-un 
nou contract pentru export. Des
tinate exploatării In zonele tropi
cale, noile tipuri de vagoane au 
necesitat tratamente speciale ale 
suprafețelor și realizarea unor pa
rametri de protecție anticorozivâ. 
Pentru creșterea calității la execu
ția acestor vagoane s-a asimilat o 
nouă tehnologie care se realizează 
cu ajutorul unui utilaj conceput și 
fabricat tn cadrul întreprinderii. 
(Tristan Mihufa, corespondentul 
„Scinteii").

Potențialul creator 
al tinerilor ingineri

Interlocutorul. nos
tru, autorul ideii care 
face obiectul acestor 
rinduri, este el Însuși 
inginer. Se numește 
Stelian Văcărelu și de 
cițiva ani îndeplinește 
funefia de secretar al 
comitetului de partid 
din sectorul 4 al Ca
pitalei.

tntr-o zi, analizind
— In această calitate
- modul in care ac
ționează conducerile 
de întreprinderi pen
tru înfăptuirea progra
melor de perfecționare 
a organizării și mo
dernizare a proceselor 
de producție, nu i-a 
putut scăpa observației 
un anumit fapt. Virsta 
cadrelor de conducere 
care coordonează in 
întreprinderile secto
rului aplicarea aminti
telor programe este — 
cu anumite excepții — 
apropiată de „ultima 
etapă" de muncă. O 
virstă a maximului 
potential.

Adresind mai multor 
directori întrebarea : 
„Ce eficiență au, tn 
comparație cu cele ac
tuale, procesele de 
producție robotizate 
sau electronizate pro
iectate in unitățile 
dumneavoastră?", se
cretarul comitetului de 
partid a constatat că 
intre răspunsuri există 
un mare decalaj de... 
cunoștințe științifice. 
Multe au fost precise 
și temeinice. Altele 
n-au vizat nici măcar 
In mod teoretic, prin
cipial, răspunsul. Fap
tul nu trebuie să mire 
prea mult. Acum 25— 
30 de ani, cînd acești 
oameni terminau fa
cultățile, tehnice sau 
economice, cunoștințe
le despre informatică, 
robotizarea și electro- 
nizarea producției abia 
apăruseră in limbajul 
științific. Iar astăzi ei 
trebuie să fioordoneze 
aplicarea unor progra
me intensive, care se 
bazează in bună măsu
ră nu numai pe științe
le moderne, de ultimă 
oră, ci, in primul rind, 
pe aplicațiile lor în 

practică. Ar fi neade
vărat să spună cineva 
că ei se prezintă în fața 
acestui mare examen 
ca oameni neavizați. 
Au de partea lor o bo
gată experiență in do
meniul conducerii. Au 
de partea lor repetate 
reciclări ale cunoștin
țelor in concordanță cu 
cerințele revoluției 
tehnico-științifice con
temporane.

O concluzie s-a des
prins totuși limpede 
din intimplarea amin
tită. tn prima linie a

\0 idee 
și valoarea ei

progresului tehnic tre
buie să-și spună cu- 
vintul mai mult decit 
pînă acum oamenii 
care posedă cunoștințe 
teoretice proaspete, de 
ultimă oră, adecvate 
etapei de afirmare a 
progresului pe care o 
parcurgem. Ce idee s-a 
născut aici in acest 
sens ?

tn primul rind, ca In 
cel mai scurt timp 
conducerile întreprin
derilor să înainteze 
comitetului de partid 
din sector liste cu toți 
inginerii aflați in pe
rioada de stagiatură. 
Și s-a constatat că nu
mărul acestora — pes
te 250 — nu este deloc 
mic. Acest „inventar" 
a fost urmat de orga
nizarea unei intilniri 
(cu o parte din ei) cu 
o ordine de zi inedi
tă : „Ce probleme teh
nice vă preocupă, ce 
probleme tehnice ați 
dori sd rezolvați ?“ E 
ușor de imaginat cite 
idei-potențiale pot lan
sa răspunsurile la o 
asemenea întrebare. 
Intilnirea amintită nu 
și-a propus nici un in
ventar al lor, nici so
luționarea lor. Ci cu 
totul altceva : son
darea rezervei de in
teligentă nouă, proas
pătă, a inginerilor sta
giari. Și din aceste

puncte de vedere s-a. 
dovedit un izvor ine
puizabil. Ceea ce a șl 
determinat conturarea 
unei „strategii", coor
donate de comitetul de 
partid al sectorului, în 
activitatea cu stagiarii. 
Prima etapă a aces
teia vizează organi
zarea lunară de către 
fiecare întreprindere a 
unui asemenea „dialog 
al ideilor noi" cu sta
giarii. Nu un dialog in 
sine, ci unul care să 
asigure atit emiterea 
celor mai noi idei le
gate de modernizarea 
întreprinderilor, cit și 
stabilirea de autori și 
responsabilități pentru 
introducerea lor in 
programele de moder
nizare. A doua etapă 
vizează preluarea di
rect de către sector a 
celor mai importante 
idei generate de aceste 
dialoguri, ca și de in- 
lilnirile trimestrial or
ganizate in același 
scop de către comite
tul de partid din sec
tor. Există chiar inten
ția ca pe măsura pri
melor rezultate cei 
mai activi ingineri 
stagiari să fie in
cluși in componența 
comisiilor de moderni
zare a intreprinderilor. 
Pentru ca, în acest fel, 
să aibă o dublă parti
cipare la înfăptuirea 
respectivelor progra
me. Pe de o parte, 
prin implicarea direc
tă cu idei și soluții pe 
care să le rezolve per
sonal. Pe de alta, pen
tru „omologarea" di
verselor idei și soluții 
ce apar in procesul 
complex de moderni
zare a întreprinderilor.

Evident, despre efi
ciența acestei idei nu 
putem vorbi ca in ca
zul altora prezentate 
la rubrica de față. 
Ideea in sine este efi
cientă. Tocmai de a- 
ceea o supunem aten
ției tuturor celor inte
resați și credem ci 
merită să reflecteze 
asupra utilității ei.

Constantin 
PRIESCU
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VIZITA DE LUCRU A TOVAHĂSILH NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAISESCI. 1N JIDEILL CONSTANȚA
(Urmare din pag. I)
urmind ca In aproximativ două luni 
să înceapă montajul. La celelalte 
grupuri nuclearoelectrice se lucrea
ză, de asemenea, intens, constructo
rii depunind eforturi susținute în 
vederea recuperării unor rămîneri 
în urmă și încadrării în graficele de 
execuție la zi.

Miniștrii prezențl au raportat 
Secretarului general al partidului a- 
supra măsurilor tehnico-organizato- 
rice luate în scopul asimilării și li
vrării la termen a materialelor, uti
lajelor șl echipamentelor necesare 
construcției centralei, creșterii gra
dului de integrare în țara noastră a 
unor ttiateriale, echipamente și uti
laje necesare centralelor nuclearo
electrice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost in
vitați să viziteze reactorul primului 
grup energetic. Aici au fost pre
zentate tehnologiile de montaj al 
echipamentelor nuclearoelectrice co
respunzător normelor și practicilor 
internaționale în acest domeniu. 
Date fiind complexitatea și impor
tanța deosebită a unor asemenea lu
crări, secretarul general al partidu
lui a atras atenția asupra măsurilor 
ce trebuie luate in continuare pen
tru asigurarea deplină a gradului de 
securitate a agregatelor in exploa
tare.

Au fost examinate, totodată, posi
bilitățile de creștere a ritmului lu
crărilor, asigurindu-se respectarea 
strictă a normelor privind calitatea 
și controlul tuturor instalațiilor.

In sala mașinilor pentru turboa- 
gregatul nr. 1 a fost analizat stadiul 
lucrărilor de construcție și montaj și 
s-a cerut accelerarea punerii în 
funcțiune a agregatelor și scurtării 
ciclurilor de montaj.

La reactorul nr. 2 a fost prezen
tată tehnologia avansată de construc
ție, care mărește substanțial produc
tivitatea muncii față de procedeele 
clasice și reduce durata de execuție 
a obiectivelor. S-a pus în evidență 
experiența acumulată de construc
tori, care asigură condiții pentru 
.executarea, într-un ritm mal intens, 
a lucrărilor la celelalte unități ale 
centralei nuclearoelectrice de la Cer
navodă.

In cursul dialogului de lucru cu 
miniștri, cu ceilalți factori de răs
pundere, cu specialiștii, secretarul 
general al partidului a subliniat în 
mod deosebit cerința accelerării rit
mului lucrărilor de construcție, ast
fel încît ultimul grup al centralei 
să fie dat în funcțiune în devans. 
S-a indicat, in același timp, minis
terelor, unităților furnizoare de ma
teriale și echipamente tehnologice să 

...acționeze cu hotărire pentru asimi
larea acestora in cit mai scurt timp. 

■' A fost trasată sarcina organizării 
$h întreprinderile metalurgice a unor 
Secții speciale de elaborare și prelu
crare a oțelului, care să asigure un 
nivel inalt de specializare a oameni
lor. De asemenea, s-a cerut ca în 
unitățile constructoare de mașini, în 
sectoarele și secțiile specializate, ac
tivitatea productivă să fie organizată 
in trei schimburi, pentru a se asi
gura ritmul de realizare a utilaje
lor corespunzător graficelor de pu
nere în funcțiune a grupurilor din 
cadrul centralei nuclearoelectrice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut să se asigure pretutindeni or
dine și disciplină in toate sectoare

le de activitate, să se lucreze cu cea 
mai înaltă exigență, să fie luate toa
te măsurile pentru realizarea unor 
lucrări de cea mai bună calitate, atît 
în construcții, cît și în producția de 
utilaje. Legat de aceasta, a fost pusă 
în evidență marea răspundere ce 
revine conducerilor de întreprinderi, 
centralei industriale, tuturor minis
terelor' in pregătirea temeinică, in 
perfecționarea profesională a între
gului personal muncitor.

în încheierea vizitei, lulndu-șl ră
mas bun de la constructorii centra
lei nuclearoelectrice de la Cer
navodă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
i-a felicitat pentru activitatea și re
zultatele obținute pînă acum în 
realizarea acestui principal obiectiv 
energetic, pentru nivelul tehnic ri
dicat la care execută lucrări com
plexe, și le-a adresat urarea de a 
realiza în cele mai bune condiții a- 
ceastă primă centrală nuclearoelec- 
trică românească, de a contribui ast
fel la creșterea potențialului ener
getic al țării, la asigurarea indepen
dentei sale energetice. Conducătorul 
partidului și statului nostru le-a 
urat noi succese în întreaga activi
tate. multă sănătate șl fericire.

îndemnurile și urările secretaru
lui general al partidului au fost pri
mite cu deosebită satisfacție de toți 
cei prezenți, care s-au angajat să 
acționeze pentru asigurarea unei 
înalte eficiente șl calități la toate 
lucrările de construcție și montaj ale 
acestui important obiectiv. Ei au a- 
clamat cu Însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Stima noastră și mîndria, Ceaușescu 
— România!", „Ceaușescu — Pace!", 
expresie a recunoștinței fierbinți a 
tuturor celor ce trăiesc și muncesc 
in acest județ față de conducătorul 
partidului și statului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat, 
în continuare, ÎNTREPRINDE
REA AGRICOLĂ DE STAT 
POARTA ALBĂ.

La analiza care a avut loc cu acest 
prilej au participat Gheorghe David, 
ministrul agriculturii, Florea Gruia, 
ministru secretar de stat, șef al De
partamentului agriculturii de stat, 
cadre de conducere și specialiști de 
la Trustul I.A.S.- Constanța, Stațiu
nea de cercetări pentru culturi iri
gate Valu iul Traian, Consiliul unic 
agroindustrial de stat și cooperatist 
Castelu și unitatea vizitată.

Gazdele au prezentat modul de fo
losință a pămîntului, structura cul
turilor în cadrul C.U.A.S.C. Castelu 
și I.A.S. Poarta Albă, a cărei supra
față arabilă este aproape în totali
tate irigată.

Informînd despre producțiile medii 
Ia hectar obținute în acest an la 
grîu și orz — superioare prevederi
lor de plan — Ismet S.uCuri, direc
torul I.A.S. Poarta Albă, a arătat că 
există toate condițiile pentru înregis
trarea unor rezultate bune și la ce
lelalte culturi — porumb, legumi
noase, plante tehnice.

A fost examinat, in continuare, un 
lot experimental de porumb, de pes
te 100 hectare, cultivat cu hibrizi de 
înaltă productivitate, realizați de 
specialiștii institutului de la Fundu- 
lea, informîndu-se că asemenea cîm- 
puri au fost organizate in mai multe 
zone ale țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preciat că, după cum se prezintă a

ceastă cultură, trebuie să se obțină 
producții ridicate — de aproape 30 
tone știuleți la hectar.

S-a vizitat o solă de porumb In 
care această cultură este intercalată 
cu soia, metodă care asigură obți
nerea unor recolte mari, precum și 
cîmpuri de soia, in două variante de 
însămințare.

Apreciind rezultatele obținute, 
secretarul general al partidului a in
dicat să se extindă sistemul de 
culturi intercalate, care asigură o fo
losire intensivă a terenului și, prin 
aceasta, producții sporite la hectar.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat celor 
prezenți felicitări pentru producțiile 
obținute la orz și grîu — apreciind 
că ele puteau fi șl mai mari — pre
cum șl pentru culturile frumoase de 
porumb și soia. Secretarul general al 
partidului a arătat că există toate 
condițiile pentru a se obține rezul
tate și mai bune.

Gazdele au mulțumit conducătoru
lui partidului și statului pentru vi
zita efectuată, pentru indicațiile șl 
orientările date cu acest prilej și 
l-au asigurat că lucrătorii I.A.S. 
Poarta Albă vor acționa, cu înaltă 
răspundere, pentru sporirea poten
țialului productiv al pămîntului, 
pentru obținerea unor producții agri
cole tot mai mari, pentru creșterea 
eficienței Întregii activități.

Vizita de lucru a continuat IN 
COMUNA MIHAIL KOGĂL- 
NICEANU, PE RAZA CĂREIA 
ISI DESFĂȘOARĂ ACTIVI
TATEA MAI MULTE UNITĂȚI 
AGRICOLE, INTRE CARE 
ÎNTREPRINDEREA AGRICO
LĂ DE STAT, ASOCIAȚIA E- 
CONOMICĂ INTERCOOPE- 
RATISTĂ DE CREȘTERE SI 
INGRĂSAREA OVINELOR, 
COOPERATIVA AGRICOLĂ 
DE PRODUCȚIE.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost invitat să ia cunoștință de re
zultatele obținute la ferma nr. 9, cu 
profil zootehnic, a I.A.S. Mihail Ko- 
gălniceanu. Au- fost prezentate pre
ocupările lucrătorilor din această în
treprindere pentru creșterea conti
nuă a producțiilor agricole, îndeo
sebi la orz și grîu. Au sporit, tot
odată, de la an la an, efectivele de 
animale.

Secretarul general al partidului a 
apreciat rezultatele obținute și a in
dicat specialiștilor prezenți să con
tinue modernizarea adăposturilor, să 
folosească in mod corespunzător spa
țiile dintre grajduri prin plantarea 
de pomi, în special duzi, necesari 
sericiculturii, ceea ce va influența 

, favorabil și microclimatul in perioa
da de vară. De asemenea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să fie ur
mărite și respectate întocmai preve
derile programului de ameliorare a 
pajiștilor, să se extindă pășunatul 
natural al animalelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au vizitat, 
In continuare, o cuprinzătoare EX
POZIȚIE, CARE PREZINTĂ

In timpul vizitei In comuna Mihail Kogâlniceanu

REALIZĂRI ALE OAMENI
LOR MUNCII DIN AGRI
CULTURA JUDEȚULUI 
CONSTANȚA, cu deosebire In 
anii ce au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului. Datorită impor
tantelor investiții, agricultura jude
țului dispune in prezent de o puter
nică bază tehnico-materială, peste 80 
la sută din suprafața arabilă fiind 
amenajată pentru irigat. In acest fel, 
producțiile au sporit continuu, ceea 
ce a permis unităților agricole de 
stat și cooperatiste să livreze la fon
dul de stat cantități tot mai mari de 
produse. Au 
efectivele de 
animaliere.

Directorul 
gricole județene a prezentat modul 
de folosință a terenurilor agricole, ■ 
structura principalelor culturi, extin
derea suprafețelor amenajate pentru 
irigat, precum și evoluția 
de animale.

In standurile expoziției 
eșantioane ale celor mai 

crescut corespunzător 
animale și producțiile

general al Direcției a-

efectivelor

s-au aflat 
productive

soiuri de griu, orz, orzoaică, porumb, 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, 
soia.

Discutind cu cei prezenți despre 
modul în care se desfășoară lucrările 
agricole de sezon, secretarul general 
al partidului a cerut organelor agri
cole să pregătească cu deosebită a- 
tenție, cu multă operativitate cam
pania de recoltare a culturilor de 
floarea-soarelui și sfeclă de zahăr, 
deoarece stadiul de vegetație al a- 
cestora este mai avansat ca in alți 
ani.

In expoziție au fost expuse legu
me și fructe de sezon — vinete, to
mate, ardei și piersici, caise, mere, 
struguri — care au găsit pe terenu
rile Dobrogei condiții pedoclimatice 
prielnice creșterii intensive.

Interesîndu-se de modul cum se 
desfășoară programul de dezvoltare 
a patrimoniului pomicol și viticol, 
secretarul general al partidului a ce
rut specialiștilor să urgenteze ame
najările de vii și livezi pe suprafe
țele stabilite din zonele de deal.

In cadrul expoziției au fost pre
zentate, de asemenea, produse re
prezentative ale unităților industriei 

alimentare din județ, evidențiindu-se 
preocupările pentru continua diver
sificare sortimentală și îmbunătă
țirea calitativă a acestora.

Abordînd aspecte ale industriei pis
cicole, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat să se revadă programul de 
pescuit în apele Mării Negre, să se 
doteze flota de pescuit, pentru a se 
crea condiții de valorificare supe
rioară a acestei bogății naturale.

In cadrul expoziției au fost pre
zentate. de asemenea, rase de ani
male reprezentative pentru zooteh
nia» județului, precum și standuri 
speciale cu produse ale întreprin
derii avicole județene, ale sericicul
turii și albinăritului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat la încheierea vizitei pe pro
ducătorii agricoli din județul Con
stanța pentru rezultatele pe care 
le-au obținut în activitatea din zoo
tehnie și cultura de cimp și le-a 
urat să obțină rezultate tot mai 
bune, recolte tot mai mari, pe măsu
ra eforturilor ce le face statul nos
tru, județul Constanța fiind unul 
din județele cu cea mai mare su
prafață irigată ; ca urmare, și pro

ducțiile unităților agricole de aid se 
cuvine să fie din ce in ce mai mari.

Cei prezenți au aplaudat cu pu
tere, au scandat Îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu, fiu iubit — In Constanța 
bun venit 1".

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu le-au fost 
adresate, în toate unitățile vizitate, 
cele mal calde mulțumiri pentru 
vizită, cuvinte de respectuoasă pre
țuire, expresii ale dragostei și sti
mei celor ce muncesc' jn acest fru
mos județ al țării. Pentru indica
țiile primite cu acest prilej, că* 
drele de conducere din unitățile 
vizitate au dat secretarului general 
al partidului asigurarea muncitorilor 
și specialiștilor de a face totul pentru 
înfăptuirea- sarcinilor ce le revin, de 
a intîmpina cu noi și importante 
succese marea sărbătoare națională 
de la 23 August, sporindu-și astfel 
contribuția la traducerea în viață 
a hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al P.C.R., a Programului partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

I DIN AOMUJATU^ SOCIAUSTĂ^ AȚĂRlT
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Răsfoim „Mersul trenu
rilor de călători" intrat in 
vigoare la 1 iunie a.c. 
Broșura, încă mirosind a 
cerneală tipografică, nu 
prezintă, la prima vedere, 
modificări față de cea re
cent expirată. Și totuși... 
Ultima filă. în fapt prima 
filă pe care o consultați 
înainte de plecarea în că
lătorie și care cuprinde 
binecunoscuta schemă a 
Căilor Ferate Române, con
ține elemente de noutate. 
Precum segmentul de 
dreaptă ce unește locali
tățile Pașcani și Tirgu
Neamț (pentru prima oară
Tirgu Neamț figurează pe 
harta feroviară !) și care
poartă simbolul 517. Des
chidem la tabela 517 și 
aflăm că este vorba des
pre o linie ferată în lun
gime de 30 kilometri, le- 
gind, ca pe niște mărgele, 
localități cu nume dulci, 
moldovenești, pentru pri
ma oară racordate la sis
temul circulator al eco
nomiei naționale care este 
rețeaua feroviară : Topile, 
Cristești. Timișești. Plă- 
ieșu... Ca un amănunt, 
toate trenurile de la tabela 
517 sînt marcate cu aste
risc. De ce ? Simplu : pînă 
una-alta. nici nu au fost 
puse în circulație. Vor 
circula însă la timpul po
trivit. adică, oricum, îna
inte cu luni de zile de 
expirarea actualului mers 
de tren ; iar în broșura 
ce ne va fi pusă la dispo
ziție anul* viitor, ca un 
plus de noutate, or să dis
pară asteriscurile.

Aflată în stadiu avansat 
de construcție, linia ferată 
Pașcani-Tîrgu Neamț, în- 
sumînd. pe hartă, cum 
spuneam 30 km, numără 
în realitate (dacă luăm în 
calcul și liniile din stații, 
pentru manevră) 42 de ki
lometri. se înscrie ca o 
importantă realizare a 
constructorilor noștri de 
căi ferate, acești deschiză
tori de drumuri de fier al 
căror palmares cuprinde 
numeroase lucrări vestite 
prin ingeniozitatea solu
țiilor constructive, prin 
complexitate și frumusețe 
arhitectonică și. mai ales, 
prin importanta lor econo
mică.

Astfel, este binecunoscut 

traseul feroviar Orșova, 
executat în ' paralel cu lu
crările de amenajare hi
droenergetică a Dunării la 
Porțile de Fier I ; sau, 
mult mai aproape de noi, 
în timp, lucrările din de
fileul Oltului, presărate 
cu viaducte și tunele, le- 
gînd Vîlcea de Sibiu : sau 
calea ferată din lungul 
Canalului Dunăre-Marea 
Neagră ; sau aceea dintre 
Argeș și Olt (Vîlcea—Vîl- 
cele). aflată in plină con
strucție, ca și aceea din 
Apuseni...

De altfel, ultimele două 
lucrări enumerate, la care 

Ctitorii noi într-o străveche vatră
de civilizație românească

se adaugă și linia Paș
cani—Tirgu Neamț. încu
nunează proiecte datînd de 
mai bine de jumătate de 
veac, dar dificultatea lu
crărilor a făcut, practic, 
imposibilă materializarea 
lor cu mijloacele tehnice 
ale vremii. Abia in anii- 
noștri, în această rodnică 
perioadă inaugurată de 
Congresul al IX-lea al 
partidului, o dată cu dez
voltarea puternică a in
dustriei naționale, s-a pu
tut trece, efectiv, de la 
vis la realitate. Este marca 
acestui timp, in măsură să 
pună la dispoziția con
structorilor mijloace teh
nice pe măsura complexi
tății lucrărilor. Iată de ce, 
străbătînd traseul feroviar 
Pașcani—Tîrgu Neamț, cei 
42 de kilometri de cale 
ferată împodobiți cu nu
meroase „lucrări de artă", 
cum li se spune, în ter
meni de specialitate, lu
crărilor presărate pe firul 
ei (34 de poduri și podețe, 
două pasaje de supratra- 
versare, un tunel de 840 m 
lungime ș.a.), împărtășești 
sentimentul de justificată 
mîndrie al feroviarilor din 
cadrul Regionalei C.F.R.

Iași, care nu se sfiesc sâ 
declare că noua linie este 
„copilul preferat".'

— De ce „copilul prefe
rat ?“

— Pentru că ne-am do- 
rlt-o și ne-am construit-o 
cu gîndul de-a îngloba in 
ea, fiecare, maximum de 
efort — ne lămurește to
varășul Cezar Burghelea, 
directorul Antreprizei de 
construcții căi ferate Iași. 
Pentru că a concentrat 
gindire, imaginație, îndrăz
neală și foarte multă 
muncă, oferind construc
torilor ieșeni cel mai bun 
prilej de a proba, la co- 

tele cele mai Înalte, aceste 
calități. Dar. mai ales — 
și o spun cu bucuria celui 
născut pe aceste meleaguri 
— fiindcă drumul acesta 
de fier are valoare de 
simbol ; este simbolul tre
zirii la viață a acestor 
locuri, al racordării lor la 
pulsul fierbinte al dezvol
tării economice. Fostele 
tîrgușoare în care „nu se 
întimpla nimic", între care 
Tîrgu Neamț și Pașcani, 
au astăzi o viața indus
trială intensă, au fabrici 
și uzine și șantiere care au 
impus alte ritmuri. In 
Moldova lui Ștefan, presă
rată cu vechi ctitorii ce 
atestă geniul creator și 
vocația de pace a poporu
lui român, ctitoriile pre
zentului ilustrează conclu
dent grija stăruitoare a 
partidului, a secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
dezvoltarea armonioasă a 
tuturor zonelor tării.

Pentru a avea imaginea 
concretă a eforturilor de 
care ne vorbea interlocu
torul, iată-ne pe coama 
unor mii de cai putere ce 
trezesc, mai sigur decît 
bagheta zînelor, „Dumbra

va minunată". Mecanicul 
de locomotivă Constantin 
Ancuța este un „pionier" 
al noului drum de fier, 
drumul pe care, de doi ani 
încoace, se' face aprovizio
narea cu balast și cu tot 
ce mai este necesar la 
punctele de lucru dintre 
Pașcani și tunel. Dincolo 
de tunel, cale de 25 km, 
pînă la Tîrgu Neamț, se 
procedează, de un an în
coace, la fel. Ca un amă
nunt amuzant, locomotiva 
de acolo a fost adusă, spre 
bucuria mecanicului Du
mitru Puiu, om al locu
lui, cu trailerul I

Ne însoțește In docu
mentarea noastră ingine- 
rul-șef al antreprizei ieșe
ne, tovarășul Gică Zamâ, 
care, după 29 de ani de 
șantier, este, desigur, în
dreptățit să spună :

— Consider că stagiatura 
a durat cam 10 ani, fiindcă 
in domeniul nostru de ac
tivitate nu hirtiile, ci 
competenta atestă sau con
testă parcurgerea unei eta
pe. Au urmat anii marilor 
construcții, ani de muncă 
febrilă, ani în care am 
construit mult ; linia fe
rată Pașcani — Tîrgu 
Neamț, această operă de 
ultimă oră, este o încunu
nare a activității de pină 
acum.

Am aflat apoi că, de 
la un capăt la altul al noii 
construcții feroviare, a fost 
nevoie de o continuă co
operare intre constructor 
și proiectant, pentru a do
mestici nebănuite izvoare, 
pentru a stăvili tendința 
de surpare a solului ex
trem de capricios, pentru 
a coborî mai spre adine 
pînza freatică. Oameni 
competenți și curajoși, 
înarmați cu tehnică mo
dernă (la tunel s-a folosit 

scutul, sprijinirea taluzu- 
lui s-a făcut, acolo unde 
linia ferată se află In de- 
bleu, la circa 25 m, prin 
coloane de beton armat și 
alte lucrări de consolidare 
extrem de dificile, iar lu
crările de artă iși meri
tă cu prisosință numele, 
atît prin eleganță și origi
nalitate. cît și prin calita
tea și fiabilitatea execuției.

„Nu pentru că proble
mele sînt grele nu îndrăz
nim, ci pentru că nu în
drăznim, problemele ne 
par grele". Este vorba cu 
care subinginerul Alexan
dru Ciolan, șef de brigadă 

la tronsonul cel mai difi
cil al construcției, iși inci
tă oamenii din subordine. 
Și, în realitate, ei îndrăz
nesc adesea, chiar impo
sibilul și demonstrează, de 
fiecare dată, că nu există 
imposibil. Astfel, podul 
peste riul Moldova (aproa
pe gata, lipsindu-i doar 
parapetul) se conturea
ză ca un adevărat de
fileu săpat în marnă, iar 
gările se răsfață în soare, 
așteptînd trenurile mult vi
sate. între toate aceste 
gări, la vedere, o clădire 
insolită și fermecătoare 
(proiect unic, executat de 
arhitecta Cornelia Neagu 
de la Institutul de proiec
tări căi ferate) ne anunță 
că am pășit în Tîrgu 
Neamț. Nu ne putem re
tine exclamația de surpri
ză. de admirație.

— Ați realizat o minune 
de gară I

— Nu e meritul nostru ; 
proiectul e grozav I — 
pune lucrurile la punct 
inginerul Constantin Nis- 
tor.

In orice caz, Ia proiect 
grozav, execuție pe po
trivă, am mai putea adău
ga. Și-au unit eforturile 

proiectant! și constructori, 
localnici și nelocalnici (e- 
xecuția tunelului, a revenit 
Antreprizei de construcții 
tunele-căi ferate Brașov), 
ca, în final, lucrarea să 
fie o adevărată bijuterie.

— Am lucrat pe mai 
toate șantierele de con
strucții de căi ferate im
portante în cei 32 de ani 
de activitate, se destăinuie 
maistrul brașovean Petrea 
Trifan, coordonatorul lu
crărilor de la tunel, și fie
care lucrare — poate și 
pentru că. fără sâ vrei, 
ești subiectiv față de rea
lizarea imediată — a în
semnat, la vremea ei, cea 
mai spectaculoasă lucrare 
de pînă atunci. Dar, obiec
tiv vorbind, linia ferată 
Pașcani — Tîrgu Neamț 
este una dintre cele mai 
frumoase realizări ale con
structorilor de căi ferate. 
Este o mare mîndrie, pen
tru mine personal și pen
tru fiecare dintre noi. 
faptul că am lucrat aici.

— Este de pe acum — 
tine să sublinieze primul... 
beneficiar, șeful gării Paș
cani, comunistul Costică 

, Stamatin, o arteră vitală 
a acestei părți de țară. O 
arteră fără de care mă
întreb cum ne-am putut
descurca pînă acum. De 
doi ani, de cînd, parțial,
ne folosim de ea, pot
spune că a scutit un flu
viu de motorină! Ca să nu 
mai vorbesc de scurtarea 
distanțelor, de timpul eco
nomisit, de cheltuielile re
duse de transport pe calea 
ferată față de transportul 
auto.

Fluviul de motorină 
„scutit", timpul economi
sit, frumusețea unei călă
torii pe care noul mers de 
tren ne-o recomandă deja, 
iată doar cîteva argumente 
care i-au încurajat și i-au 
susținut in permanentă pe 
constructori. Pe acești des
chizători de drumuri (la 
propriu !) a căror muncă, 
a căror abnegație ș! inge
niozitate a izvodit cei 42 
de kilometri de construcție 
feroviară, din care doar 
30 „se văd" în „mersul 
trenurilor".

Anica FLORESCU 
Manole CORCACI

Locul de frunte
In autoturismul de teren, care co

boară viroage adinei și urcă dea
luri pieptișe, secretarul Comitetului 
județean Covasna al P.C.R., tova
rășul Ilie Gabra, ne spune :

— Cooperativa agricolă de produc
ție Chilieni, către care ne îndreptăm 
acum, a reușit ca doar în șapte-opt 
luni de zile să se ridice de la ulti
mul loc pe județ la producția de 
lapte, tocmai pe locul întîi, locul 
de frunte. Performanța mi se pare 
și mai remarcabilă dacă avem în ve
dere marea experiență a crescători
lor de vite din județul nostru.

Peste puțin timp ajungem la coo
perativa agricolă de producție Chi
lieni. în marginea pădurii Lori îl În
trebăm pe ingrijitorul Ion Arde- 
leanu :

— Cum a fost posibil saltul de la 
ultimul loc pe județ tocmai sus, pe 
locul întii ?

— Păi cum să răbdăm noi situa
ția de a ne afla în coada cozilor ? 
A fost o împrejurare care a nemul
țumit strașnic întreaga cooperativă, 
iar eu. in ce mă privește, aveam 
motive în plus sâ nu mă împac cu 
această stare de codași.

— Motive în plus ?
— Da ! Cînd eram mai tinerel, vi

sam sâ merg la oraș și așa am 
ajuns strungar de precizie la „Hidro
mecanica" Brașov ; acolo, la oraș, 
mi s-a făcut dor de țară, de cîmp. 
mai ales de animale. Am deslușit 
limpede din documentele partidului 
nostru că, in zootehnie, munca e la 
fel de importantă ca in electronică. 
Deci, una la mină : venind să cresc 
animale am înțeles să pun umărul 
ca treaba să meargă bine.

— Care ar fi două la mină ?
— Acum doi ani am fost primit în 

partid. Mare bucurie în casa noas
tră deoarece în aceeași zi a intrat 
in partid și nevasta mea. Margareta, 
care este și ea îngrijitoare la zoo
tehnic. împreună cu alți comuniști 
am luat poziție în organizația de 
partid, ne-am ridicat împotriva nea
junsurilor în organizarea muncii, 
contra celor ce nu respectau pro
gramul de grajd și furajarea, dintre 
care unii iubeau mai mult paharul 
decît vitele. De aici, din organiza
ția de partid, de la comuniști, de la 
măsurile propuse și înfăptuite în pri
mul rind de membrii de partid a 
pornit curentul bun care a îndrep
tat lucrurile. Și-apoi...

— Apoi ?... Ar mai exista și trei la 
mină ?

— Da I Deși am doar 29 de ani. 
se vede că oamenii au dobîndit în
credere în mine și m-au ales în con
siliul de conducere. Totodată, au

fost aleși in consiliu și alți oameni 
hotărî ți să facă ordine, să acționeze, 
precum și un nou vicepreședinte 
care răspunde de zootehnie. împreu
nă am analizat felul de muncă al 
fiecărui îngrijitor, am vorbit cu oa
menii. am statornicit măsuri de bună 
rinduială, de îngrijire a vitelor cum 
scrie la carte. Dar iată-1 pe noul 
vicepreședinte... Să vă deslușească 
și dumnealui...

Primim propunerea.
— Așadar, tovarășe Otuăs, pentru 

a redresa situația, cu ce ați început ?
— Cu Începutul 1 Adică asigurarea 

furajelor, respectarea programului 
de furajare și a celui de muls, cali
tatea mulsului și alte nenumărate 
condiții de care depind marile pro
ducții în zootehnie.

— Care-i cea mai importantă din 
aceste „nenumărate" condiții ?

— Fără îndoială, oamenii. In acest 
sector nu pot lucra cei ce nu iubesc 
animalele, cei ce nu le înțeleg sau se 
iau cu păhărelul și uită de vite. 
Am stat de vorbă cu oamenii, i-am 
lămurit, i-am ambiționat. Hotărîtor 
în această privință a fost exemplul 
fruntașilor. Printre aceștia — comu
nista Antal Ella, care împreună cu 
soțul și un băiat mai mărișor au 
cîștigat într-un an 110 000 lei lucrînd 
In zootehnie. Tot printre fruntași se 
află Margareta Ardeleanu, Mihai și 
Iuliana Dudi, Barta Ferencz, Mihai 
Dima. Ei au dus cooperativa in frun
te prin eforturile, prin rezultatele 
muncii lor.

— Vă rugăm să înfățișați aceste 
rezultate.

— Noi avem aproape 1 000 de tau
rine, din care 400 vaci-matcă și 254 
vaci cu lapte. Prin toate măsurile 
pe care vi le-am prezentat și prin 
celelalte „nenumărate" condiții des
pre care n-am avut vreme să vor
bim, am ajuns la o producție medie 
de 14 litri de lapte pe cap de vacă 
furajată.

— Celelalte condiții despre care 
n-am avut timp să vorbim alcătu
iesc oare vreun secret ?

— Cum s-ar putea ? Dar sînt amă
nunte care, toate, își au matca In 
ordine, disciplină, dragostea de ani
male — laturi ale muncii noastre 
asupra cărora s-a stăruit în mod de
osebit la Congresul întregii țărănimi. 
Acestea se află la obirșia marilor 
producții...

— ...Care v-au adus pe primul loc 
în județul Covasna.

— Așa-i, dar puteți fi siguri că nu 
ne vom opri aici !

Gh. ATANAS1U 
Const. TIMARU
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ȘCOALĂ A MUNCII, A IUBIRII DE PATRIE
Școala de astăzi este oglindă fi

delă a transformărilor revoluționa
re prin care a trecut țara noastră 
în ultimele două decenii, a realiză
rilor mărețe, din toate domeniile, a 
complexității vieții contemporane, 
ințelegînd prin aceasta și radicalele 
modificări de conștiință pe care le 
presupune existența omului nou, 
făuritor al unui tip distinct de uma
nism. După Congresul al IX-lea, 
Invățămîntul românesc a cunoscut 
un moment de largă și realistă des
chidere. Beneficiind de condițiile 
optime create de partid, de grija 
permanentă și de orientările de 
inestimabilă valoare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
școala românească este astăzi capa
bilă să pregătească forța de muncă 
la nivelul cel mai înalt al compe
tenței tehnice, să formeze totodată 
oameni cu o pregătire și cu un ori
zont multilateral de cunoștințe, cu 
o personalitate puternică. Integra
rea organică cu cercetarea și pro
ducția, pregătirea în avans tehno
logic, educația pentru muncă prin 
muncă, asimilarea sistematică, în 
procesul didactic, a cuceririlor ști
ințifice de virf, participarea efecti
vă a tinerilor la activitatea de pro
ducție modernă sînt doar cîțiva din
tre cei mai importanți parametri ai 
realismului Invățămintului româ
nesc.

Anii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al P.C.R. reprezin
tă o epocă de asimilare și punere 
în practică a unor metode noi, acti
ve, corespunzătoare nivelului de 
dezvoltare și cerințelor vieții eco
nomice și sociale, adecvate noilor 
obiective educaționale. Astfel, ele
vul de astăzi nu mai este doar un 
simplu receptor de educație (în 
sens informativ și formativ), el a 
devenit participant activ la pro
cesul al cărui centru este — și, mai 
mult, a devenit chiar producător de 
bunuri materiale.

Un rol important in acțiunea de 
formare a responsabilității sociale, 
de făurire a conștiinței comuniste 
revine organizațiilor de copii și ti
neret. Perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al P.C.R., de 
cînd in fruntea partidului și 
statului nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al națiunii, exemplu eroic de 
dăruire și abnegație revoluționară.

a marcat și în viața Organizației 
Pionierilor o etapă de ample și sem
nificative împliniri. Pionieria a de
venit sinonimă cu tinerețea in ac
țiune, cu cea mai tinără virstă re
voluționară. Activitatea pioniereas
că, este mediul in care copilul 
se deprinde cu responsabilitatea 
socială pe care antrenarea in 
acțiuni colective, concepute cu ma
ximă eficiență educativă, o stimu
lează. Aceasta are o răsfringere 
directă asupra laturii esențiale a 
complexului de activități aflate sub 
semnul „cravatei roșii cu tricolor" : 
educația patriotică. Organizația 
pionierilor oferă cadrul optim pen
tru cultivarea dragostei față de pa
trie, de popor, de partid, față de 
trecutul de luptă, dar și de mărețe 
înfăptuiri ale prezentului, în care 
pionierii sînt ei înșiși implicați prin 
calitatea multora dintre acțiunile 
lor — ore de muncă patriotică, 
ajutorul dat campaniei agricole, 
recuperarea unei mari cantități de 
materiale refolosibile, lucrări edili- 
tar-gospodărești, de înfrumusețare 
a localităților și altele.

Pionierii din România contempo
rană, alături de întregul nostru ti
neret, beneficiază de minunate con
diții de viață, de învățătură și 
muncă. Din cei aproximativ 2 700 000 
de elevi între 7—14 ani, cuprinși în 
peste 9 000 de unități de pionieri, 
peste un milion își desfășoară acti
vitatea in cele 249 de case ale pio
nierilor și . șoimilor patriei. în școli 
și case ale pionierilor funcționează 
57 546 de cercuri tehnico-aplicative, 
45 835 de cercuri pe obiecte de în- 
vățămînt, 8 834 de cercuri și cluburi 
de dezbateri politico-ideologice. 
Cronica întrecerii pionierești este, 
și ea, deosebit de bogată în fiecare 
an, dovedind hărnicia, priceperea, 
curajul micilor creatori, artiști 
amatori, sportivi. Anul acesta, con
cursurile de creație tehnico-științi- 
fică „Start spre viitor" și de antici
pație „Atelier 2 000“ au reunit la 
faza de masă 478 332 de copii care 
au prezentat 159 000 de lucrări. La 
etapa de masă a Festivalului națio
nal „Cîntarea României" participă 
un număr impresionant de cercuri 
și cenacluri de creație artistică ale 
pionierilor, formații artistice ce 
reunesc peste două milioane de 
copii. La lucrările campaniei agri
cole din această vară participă peste 
500 000 de elevi. Numeroși alții se 
vor ocupa de creșterea viermilor de

mătase, culegerea plantelor medici
nale și a fructelor de pădure, în
grijirea monumentelor, stringerea 
materialelor refolosibile.

în cinstea „Zilei pionierilor" an
gajamentul anual de muncă patrio
tică a fost realizat in proporție de 
peste 75 la sută. De la începutul 
anului pionierii au strîns peste 
50 000 de tone de metal, 65 milioa
ne de sticle și borcane, 1 000 tone 
plante medicinale și fructe de pă
dure, au participat la lucrări edili- 
tar-gospodărești in valoare de 
peste 400 milioane lei.

Sînt cifre grăitoare, ilustrind 
hărnicia și spiritul de responsabili
tate ale celor mai mici dintre elevii 
care învață astăzi in școlile româ
nești, ale celor care răspund cu în
flăcărare la îndemnurile secretaru
lui general al partidului de a 
munci, a învăța, a se pregăti cît 
mai bine pentru a răspunde înaltei 
Încrederi pe care societatea o in
vestește în tineretul patriei noastre.

în acest an jubiliar, pionierii șl 
șoimii patriei au primit din partea 
conducerii partidului un nou și mi
nunat dar : Palatul pionierilor și 
șoimilor patriei din București. 
„Acum, cind primiți acest minunat 
palat — creație a muncii avintate a 
oamenilor muncii — arăta secre
tarul general al partidului — tre
buie să vă propuneți să folosiți cu 
rezultate cit mai bune acest palat, 
toate celelalte case ale pionierilor, 
școlile, toate mijloacele pe care so
cietatea noastră le-a realizat și le 
realizează pentru a educa și forma 
copiii și tineretul patriei noastre".

Forumul național al pionierilor, 
care se desfășoară în perioada 24 
iulie — 6 august la Cluj-Napoca, 
este un nou prilej de. afirmare a 
complexității acțiunilor pionierești, 
a dragostei de patrie, de popor și 
de partid, a recunoștinței față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, față de 
tovarășa Elena Ceaușescu, care ve
ghează cu dragoste părintească 
viața copiilor țării. El este, tot
odată, prilejul unui semnificativ 
bilanț, de evidențiere a fruntașilor, 
a rezultatelor muncii dintr-un an 
întreg, de întrecere pionierească și 
schimb larg de experiență, adevă
rat moment de sărbătoare a tinere
ții revoluționare în patria noastră.

Costin TUCHILA

Casa de cultură din Orșova

ARHIVA

MĂRTUR II
NOIȚn

Rebuturi de
Să zicem că am intrat într-o li

brărie. Ochii ne cad pe un titlu de 
carte : „întîmplări surîzătoare". Dai 
11 lei și cincizeci de bani și o cum
peri, că se apropie concediul, iar 
pe coperta op-ului scrie clar „Car
tea de vacanță". Cît de... surizătoa- 
re sint întîmplările dintre coperți 
îți vei da seama pe plaja mării, 
cînd o vei deschide și vei constata 
că are și pagini netipărite. Albe, 
adică. Ca de maculator, adică. No
roc că nu ești omul unei singure 
cărți. Ai luat cu tine și „Drumul la 
zid" (Editura Cartea Românească). 
Constați că începe cu pagina 33 ! 
Răbdător, deschizi „Ziua a opta" 
(Editura Univers). Dar nici asta nu 
începe cu începutul, ci tocmai cu 
pagina 49 1 Ești în concediu, la 
mare, citești „Marea, Marea" (Edi
tura Eminescu). Ajungi la pagina 
528, reții ultimul rînd : „Marea 
era...", iar pe proxima..... cu buzele
Întredeschise, iar eu i-am intors 
privirea...". începi să-ți faci proble
me : „N-oi fi stat prea mult la 
soare ?“. Dar te dumirești repede: 
cartea e legată după logica funiei 
in traistă, in așa fel incit după pa
gina 528 trebuie s-o citești pe 513, 
apoi iar să citești ce-ai mai citit 
pină la pagina 528, apoi iar să ci
tești ultimul rînd „Marea era...", 
după care, pe pagina următoare 
„...renunțăm total la o plăcere, nu 
facem decit să o schimbăm pe 
alta". Iar suspectezi soarele că-ți 
întunecă mintea, dar firește, tot 
cartea-i aceea care te luminează : 
n-aveai decit să fii mai atent șl 
observai de la rău început că in 
„rundul doi", după 528 urmează 
pagina 545! Perseverezi și pui mina 
pe „Modernismul românesc", volu
mul II (Editura Minerva), dar gă
sești și aici pagini netipărite. Nu 
multe : „doar" șaisprezece...

Lași cărțile, abandonezi plaja și

• • •
te repezi spre chioșcul de difuzare 
a presei. Vezi c-a apărut revista 
„Viața Românească", editată de 
Uniunea Scriitorilor (numerele 3—4 
— martfe-aprilie 1986). O cumperi, 
dar bucuria îți va fi scurtă. De ce? 
Tot din motive de... pagini goale. 
Netipărite, adică : 65 este imacula
tă, așijderea 66—67, 72—73, 76—77, 
80—81, 84—85, 88—89, 92—93, 96. Ca 
și cum n-ar fi prea destul și-atîta, 
constați că mîini grăbite și nein- 
demînatice au legat paginile alan-

vacanță

• ADNOTĂRI •

dala : după 160 urmează 153, după 
156 vine 161...

Ce-ți rămîne de făcut? Să te-n- 
trebi, așa, retoric, cum de-i posi
bil ? N-are sens, dovezile-s pe
remptorii, uite că se poate. $i-a- 
tunci? Te gîndești... La ce? La 
multe. De exemplu, îți aduci aminte 
că dacă frații Isaac și William 
Jaggard n-ar fi realizat acea mi
nunată „Mr. William Shakes
peare's comedies, histories and 
tragedies", atunci optsprezece din
tre dramele lui Shakespeare n-ar 
fi fost niciodată cunoscute... 
Trăgindu-ți gîndurile mai aproa
pe de Munții Carpați, iți amin
tești de Gavril Uric, de Macarie, 
de Coresi... Te gîndești la vorbe
le lui Iorga despre tipografi, 
care vedeau in tipar «o artă, o 
chemare, o taină, am zice un fel 
de religie, fiindcă vechii tipografi 
vorbeau de breasla lor ca de un 
fel de breaslă unică, plină de mis
ter și sacră». îți vine in minte dra
gostea de carte a noastră, a româ
nilor, niciodată trădată. (Există do

vezi că o carte tipărită la București 
ajungea într-o lună in satele mara
mureșene ; că, uneori, dat fiind 
prețul, un sat întreg se asocia pen
tru cumpărarea unei cărți). Despre 
grija cu totul ieșită din comun cu 
care erau păstrate cărțile vorbesc 
inscripțiile făcute de țărani pe 
marginea albă a tipăriturilor. Celor 
care ar fi îndrăznit să fure o carte 
li se dorea din tot sufletul „Să le 
fie prînzul ca plînsul, gustarea fără 
sare, cina fără luminare". Ce-1 
drept, cărțile acelea n-aveau pa
gini goale. Poate pentru că erau 
rare și foarte scumpe.

Cărțile erau făcute și păstrate cu 
grijă pentru că erau cărți. Cartea 
era armă ; era școală ; era Țară ; 
eră artă : eră*știință ; eră crez'sta- 
tornic ; era comoară. Pe scurt, era 
lumină. Dar și marfă. Așa a fost 
și așa a rămas. Chiar putem spune 
că, intr-un anume fel, istoria noas
tră este istoria cărților noastre. 
Succesele actuale sint clădite și pe 
cărți. Dacă am ajuns unde sîntem, 
faptul il datorăm și cărții. Demni
tății cărților noastre. Cartea a fost 
și a rămas muncă ; n-a fost, dar a 
devenit industrie. Și nu putem, ori- 
cît de puternic ar dogori soarele, 
oricit de nemulțumiți am fi de 
„exemplarele ratate", să nu eviden
țiem și nenumăratele realizări edi
toriale, calitatea tiparului a nume
roase titluri din numeroasele tipă
rite de către editurile noastre. 
Si, desigur. înțelegem că unde-i in
dustrie există și... posibilitatea re
butului. N-am vrea să fie, dar este. 
Dintr-un motiv sau altul, probabil 
că astfel de rebuturi nu pot fi evi
tate. Ceea ce rămîne de neînțeles : 
de ce sînt difuzate asemenea rebu
turi ? Ce face „Controlul de cali
tate" ?

Mircea BUNEA

Muzeul de istorie, secție 
„Muzeului Banatului", 

se află în centrul ora
șului, într-o clădire de 
epocă binecunoscută si
prețuită de toți vizitatorii.

O metamorfoză funda
mentală s-a produs în a- 
cest edificiu, 
marcat de patina 
Lucrările 
rare i-au 
tinerețea, 
integreze ... 
bianța urbanistică. Dar 
mai profund s-a lucrat 
aici. într-o concepție am 
putea spune de pionierat, 
asupra felului de a gindi 
și realiza muzeul. Au fost 
revăzute dimensiunile, re
discutate posibilitățile. Di
feritele secții ale comple
xului muzeal au primit sau 
vor primi spatii noi. se lu
crează pe front larg și in 
perspectivă. Secția de et
nografie își extinde activi
tatea tot mai mult către 
spatiile în aer liber de la 
Pădurea Verde, secția de 
artă așteaptă restaurarea 
palatului baroc pentru a-si 
etala deplin bogăția, secția 
de științe naturale este in 
căutarea unui nou cămin 
pentru că in fostele sale 
spatii s-a extins, după o 
matură chibzuială, secția 
de istorie care ocupă în 
momentul de față întregul 
edificiu central. De aici 
provine și denumirea de 
„Muzeul de istorie", de 
fapt secție a „Muzeului 
Banatului", a cărui întin
dere si valoare intrinsecă 
îi îndreptățesc deplin ape
lativul.

Muzeul de istorie Isi da
torează actuala dimensi
une și înfățișare mai intii 
unei puternice școli de is
torie și muzeografie. Prin 
aceasta, rezultatele cerce
tărilor din ultimele de
cenii au luat forma con
cretă a exponatului de 
muzeu investit cu rigoarea 
științifică proprie oricărei 
instituții de cultură care-și 
asumă această misiune.
S-a asociat aici o per- 
spectivă nouă asupra cer

el însuși 
istoriei, 

ample de restau- 
redat vigoarea și 

făcîndu-1 să se 
deplin în am- 

urbanistică.
profund s-a

cetării și reprezentării is
toriei. fundamentată de 
secretarul general al parti
dului nostru la Plenara 
lărgită a C.C. al P.C.R. din 
1—2 iunie 1982. prin care 
se cerea să se redea într-o 
viziune unitară, organică 
în desfășurare, coerentă, 
întreaga istorie a po
porului nostru de-a lun
gul mileniilor. Organiza
rea muzeului — sublinia 
tovarășul Eugen Florescu, 
secretar cu propaganda al 
comitetului județean de 
partid — a urmărit tocmai 
această tratare unitară cu 
mijloace muzeistice a isto
riei patriei, acordindu-se 
prioritate momentelor ei 
hotăritoare. cu accente 
deosebite pe epoca mo
dernă și contemporană a 
zonei Banatului. încadrată 
firesc în istoria întregii 
țări. Prin aceasta și. evi
dent, prin calitatea expo
natelor, muzeul depășește 
cadrul regional pentru a 
se înscrie in ansamblul 
național. Aplicarea prac
tică a acestei concepții a- 
supra devenirii poporului 
nostru apare ca o rezul
tantă firească a succeselor 
cercetării științifice spriji
nite permanent de orga
nele de partid și de stat 
județene, cu concursul larg 
al tuturor unităților eco
nomice din această parte a 
tării.

Expoziția de bază, reor
ganizată la dimensiunile 
actuale In anul 1984, reali
zează tratarea cronologică 
și unitară a devenirii po
porului nostru din cele 
mai vechi timpuri și pină 
în zilele noastre. Intr-un 
spațiu de expunere de pes
te 2 500 mp cele peste 
40 000 de piese, arăta tova
rășa Tatiana Bădescu. di
rectoarea muzeului, pun in 
evidentă admirabila capa
citate a poporului nostru 
de a-și dura existenta și 
de a zidi o civilizație si o 
cultură proprie de mare 
originalitate. care par
curge toate etapele cunos
cute de istoria umană. în

ceputurile acestei Istorii 
sînt plasate in muzeu sub 
genericul-emblemâ „Ori
ginea. unitatea si continui
tatea poporului român în 
spațiul carpato-danubiano- 
pontic", ilustrat de o mare 
bogăție de exponate, o- 
biecte. imagini reconstitui
te. machete, hărți revela
toare. schițe, grafice și. in 
fiecare sală, de un „ghid 
sintetic" cu lămuririle 
esențiale Si noutățile abso
lute. Prin mijlocirea aces
tuia vizitatorului i se în
lesnește contactul cu acele

Calitatea și mesajul
spectacolului
CEL MAI BUN RĂSPUNS DAT EXIGENȚEI CELOR MAI TINERI SPECTATORI

Din 1979, anul în
ființării Teatrului liric 
din Craiova, șl pină 
acum, la încheierea 
stagiunii 1985—1986, nu 
au trecut prea multi 
ani, dacă ne gîndim 
că există orașe care 
și-au sărbătorit de 
mult experiențele liri
ce centenare. Și dacă 
actorii, soliștii, orches
tra și-au cucerit spec- 
tatQri. au apropiat 
publicul de creația de 
operă, operetă, musi
cal (drumul nefiind 
deloc simplu) este clar 
că fără un deosebit 
efort, fără pasiune, 
fără dragoste pentru 
scenă, pentru muzică, 
pentru teatru — nu se 
puteau urca atît de 
spectaculos treptele 
unor remarcabile îm
pliniri. Pentru că nu 
numai la Craiova se 
aud aplauze pentru 
artiștii teatrului liric, 
ci in toate orașele 
unde au lansat sta
giuni permanente (lo
calități din județele 
Olt, Dolj, Vîlcea, Me
hedinți etc.), pe Lito
ral, in stagiunea esti
vali), ori de cite ori afi
șele anunță Traviata, 
Cavaleria rusticană. 
Madame Butterfly.
Bărbierul din Sevilla,
sau Răspintia de Flo
rin Comișel (spectacol 
premiat in Festivalul 
național „Cîntarea
României"), Lăsati-mA 
să cint de Gherase
Dendrino — piese de 
greutate din reperto
riul activ, piese cu 
care colectivul a pă
truns in inima mare
lui public. Dar, inte
resant este că. oricare 
dintre actorii „liricu
lui" cralovean, între
bat fiind de repre

zentațiile cele mai 
apropiate de sufletul 
lui, nu vorbește in 
primul rlnd nici de 
creația verdiană, nici 
de cea pucciniană sau 
rossiniană, ci de spec
tacolele adresate mici
lor melomani, de 
cheia succesului aces
tei scene, mai bine zis 
obiectivul urmărit cu 
stăruință de întreaga 
echipă — cum spunea 
și directorul Nicolae 
Mareș : repertoriul
copiilor. Și, calculul 
arată că 70 la sută 
dintre spectatori sint 
copii, adică elevi la 
liceele industriale 
(Electroputere, Aero
nautică. Petrochimie, 
Construcții etc.), la 
școlile generale, cei 
care alcătuiesc un pu
blic exigent, sincer, 
cald, care știu să 
aprecieze „Drumu-i 
lung, povestea-i
scurtă", de Florin 
Comișel, „Mușcheta
rii Măriei Sale" șl 
„Cocoșelul neascultă
tor" de Constantin 
Ungureanu, „Mary 
Poppins" de Marius 
Țeicu, concertele, 
spectacolele educa
tive...

...Sală arhiplină. 
Peste 400 de copii, 
elevi la școala gene
rală nr. 30, așteptau 
emoționați (da, emo
ționați !) întilnirea cu 
„Mary Poppins". Au 
aflat de la prieteni, 
de la colegi, de la ve
cini — pentru că s-a 
dus vestea — că spec
tacolul este antrenant, 
captivează, cucerește. 
...în fine au reușit să 
obțină bilete. „Nu se 
mai deschide odată 
cortina... 1". Degeaba

li se părea o veșnicie, 
pentru că luminile 
s-au stins corect, la 
oră fixă. Șl... poves
tea, celebra poveste — 
rescrisă și retălmăcită 
cu talent, cu vervă șl 
spirit de Silvia Kerim, 
după romanul Pame- 
lei Travers, te prinde 
in mrejele ei și te că
lătorește, indiferent 
de virstă. în Planeta 
Copilăriei, unde „cei 
mici" iși găsesc bunti 
prieteni — eroi de 
basme, unde „cei 
mari" au sansa da a 
se „verifica" dacă nu 
cumva le-a „încărun
țit" sufletul..., unde 
poți înțelege mal bine 
ce înseamnă nevoia de 
dragoste, de frumos, 
de candoare, de ade
văr. Mai ales că totul 
a fost învăluit In mu- ' 
zică scrisă cu har de 
Marius Teicu, astfel 
Incit să ți se întipă
rească In memorie șl 
cintecul lui Mary 
Poppins și dansul 
coșarilor, și a] pingui
nilor, și Visul și Dorul 
după nostalgica po
veste a caprei albe 
care și-a pierdut sțea- 
ua... Și dacă Ia toat# 
acestea adăugăm dis
tincția, căldura, ele
ganța jocului Steluței 
Teodorescu (Mary 
Poppins), talentul de 
excepție al Valentinei 
Fira (Michael) — care 
„umple" tot timpul 
scena, care trăiește 
fiecare vorbă, fiecare 
gest, tonul șprințar 
convingător al lui 
Carmen Predescu 
(Jane), hazul trio-ulul 
Teodor Ispas — Al. 
Petre — Ion Kelemen 
(travestiți in pin
guini), spumoasele re

plici ale cuplului Ma
ria Smarandache — 
Mihai Istrate (soții 
Banks) etc., ca să nu 
mai vorbim de antre
nantele și pitoreștile 
dansuri compuse cu 
virtuozitate de Fran- 
clsc Valkay, pentru a 
da mai multă culoare 
Și substanță desfășu
rării, putem. fără 
greutate, să ne for
măm imaginea unui 
spectacol de succes. 
Mai ales că Migry 
Avram Nicolau șl 
Tony Buiacici (sem
natarii regiei) cu tact, 
cu experiență au adus 
în prim plan tinere
țea și pasiunea aces
tui colectiv, dorința 
lor de a dialoga cu 
publicul tînăr, au an
trenat și luminat ar
ticulații, resorturi ne
știute, au descoperit 
în actori, în dansatori 
noi resurse de talent 
scenic, construind — 
în scenografia simplă, 
sugestivă, ingenioasă 
a lui Sorin Novac — 
în cele din urmă, un 
musiqal dp. mare vita
litate; ș| .prospețime, 

..de care șl căi maTi și
cel niicl se despart tuf ’ 
greu.

Peste 400 de copii 
au aplaudat in sala 
Teatrului liric din 
Craiova, nu de mult, 
într-una din zilele 
acestui sfirșit de sta
giune. unul dintre 
cele mai reușite mu- 
sicaluri românești. Și, 
au promis că vor re
veni. Nu sint ei, ca 
pretutindeni in tară; 
cei mai entuziaști, 
sinceri șt exigent! 
spectatori ?
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BORIDAVEI DACICE. Cercetărl re* 
cente întreprinse în dava (așezare dacică 
fortificată) de la Poiana, județul Galați — 
identificată ipotetic cu mulți ani în urmă 
cu Piroboridava menționată de izvoarele 
antice — au scos la lumină noi complexe 
de locuire aparținînd diferitelor faze ale 
așezării, vestigii ilustrind multiple ocupații 
ale locuitorilor, ceramică geto-dacică și de 
import, monede, obiecte de podoabă, ne 
comunică arheologul Silvia Teodor de la 
Institutul „A.D. Xenopol" din Iași. O des
coperire care pină in prezent este unică pe 
teritoriul țării noastre o constituie un te
zaur monetar format din 32 de monede de 
bronz (unele aurite), emise de orașul gr»- 
cesc Callatis în perioada autonomiei sale 
(281 i.e.n. — 72 i.e.n.). Alături de tezaurele 
monetare emise de alte orașe grecești de 
pe țărmul vestic al Mării Negre, recent des
coperite tot la est de Carpați, tezaurul de 
la Poiana documentează amploarea relații
lor comerciale ale lumii geto-dacice, vre
me de cîteva secole, cu aceste orașe. Te
zaurul evidențiază, totodată, existenta la 
Piroboridava a unui important centru geto- 
dacic.

t V
20,00 Telejurnal
20,20 Congresul al IX-lea «1 P.C.R. — moment crucial 

in noua istorie a României. O economie prosperă, 
dinamică, eficientă. Documentar (color;

20.35 Sunați trompete de argint! Interpretează Ansam
blul „Doina- șl Fanfara reprezentativă a ar
matei (color)

20,55 Lumea contemporană șl confruntările de Idei. 
• Viitorul luminos al omenirii: Socialismul

21,10 Serial științific (color): Din tainele mărilor. Epi
sodul 9

21.35 Cuba azi. Documentar (color)
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

ței lui dovedită In marea 
confruntare cu romanii 
care i-au proiectat in spa
țiul istoriei universale și 
au determinat printr-o 
simbioză seculară nașterea 
unui nou popor, poporul 
român. Numeroase dovezi 
materiale venite din aceas
tă epocă (atelierele de bi
juterii. de olărit etc. de Ia 
Remetea Mare. secolul 
VIII—XI) dovedesc că pă- 
mintul dacic, apoi daco-ro- 
man n-a fost și n-a rămas 
niciodată pustiu in toată 
această peregrinare de

ș. a. Materialul Istoric ex
pus face „transparent" sis
temul comunicant intre 
cele trei principate româ
nești. originea lor unică, 
structura similară, întraju
torarea in marile bătălii 
duse împotriva imperiilor 
asupritoare. Conștiința uni
tății de origine susține ac
țiunea seculară de neatîrna- 
re și propășire, de regăsire 
a tiparelor originare. Expre
sia cea mai inaltă a acestei 
realități o aflăm in sala 
consacrată lui Mihai Vi
teazul, cel ce a reușit să

MUZEUL- 
factor de educație

piese sau momente deose
bite. i se oferă o preselec- 
ție atît de necesară intr-un 
spațiu încărcat de infor
mație Istorică. Pentru epo
ca veche, atrage atenția 
sanctuarul neolitic de la 
Parța. descoperire unică în 
sud-vestul Europei, necro
pola de la Fratelia, vasul 
solar de la Remetea Mare, 
primul atelier de prelu
crare a sticlei de pe teri
toriul tării noastre de la 
Tibiscum. pe baza căruia 
s-au putut stabili tehnolo
gia fabricării sticlei, in
ventarul de unelte. Toa
te acestea și multe alte 
obiecte din piatră, os, 
lemn, bronz, fier, cera
mică, lucrări de artă, 
reconstituite în mărime 
naturală aduc mărturii 
coerente și masive despre 
viețuirea, neîntreruptă a 
strămoșilor poporului nos
tru traco-dacii in spațiu, 
integrarea lui în ansamblul 
tării. Tot atitea dovezi ale 
stabilității și continuității 
unui popor in vatra stră
bună. a temeiniciei si for

veacuri a triburilor migra
toare. oamenii acestor 
locuri nu și-au părăsit ve
trele și viata din ele nu 
s-a stins niciodată.

Dimpotrivă, viața româ
nească a palpitat aici per
manent de Ia simbioza 
etnogenetică daco-romană, 
care a făcut din convie
țuire momentul dinamic al 
formării limbii și poporu
lui român, pină la afirma
rea conștiinței de sine și 
reîntemeierea formelor sta
tale din feudalismul timpu
riu. Numeroase mărturii 
materiale, dar și facsimile 
ale unor scrieri din epocă 
vorbesc despre cei trei 
voievozi: Gelu, Glad și Me- 
numorut, înfățișați in mu
zeu intr-un grup sculptu
ral edificator pentru ros
turile noastre in această 
parte de țară. Tratarea 
unitară a istoriei naționale 
se vede și din conviețuirea 
firească în spatiile muzeu
lui a unor personalități de 
neuitat ca Iancu de Hune
doara, Mircea Vodă. Vlad 
Țepeș. Ștefan cel Mare

refacă pentru scurt timp 
unitatea tării și să redea 
poporului român măreția 
sa reală. Mărturisesc, apoi, 
despre acest permanent 
efort de neatirnare răscoa
lele. revoluțiile, mișcările 
sociale prin care conștiința 
6e fortifică, cuprinde pă
turi tot mai largi. Impe
riile asupritoare au Încer
cat adesea să eludeze a- 
ceastă realitate, insă docu
mente aparent neutre — 
cum sint un tabel cu loca
litățile cu populație româ
nească din partea de sus a 
Banatului sau situația 
crescătorilor de oi români 
din Nahia Cenadului — 
dovedesc clar preponde
renta românească în aceste 
zone, rolul lor economic 
important, civilizația lor 
originală.

Epoca modernă stă sub 
semnul dezvoltării econo
mice. al emancipării so
ciale. al marilor lupte re
voluționare, al realizării 
Unirii de la 1859 și al 
dobîndirii independentei. 
Apariția clasei muncitoare.

organizarea ei ca forță po
litică înaintată este tratată 
pe fondul transformărilor 
de ansamblu ale societății 
românești și europene. Un 
loc amplu este rezervat 
acțiunilor bănățene distinc
te in procesul revoluționar 
de realizare a unității na
ționale. de înlăturare a do
minației străine, rolul de 
frunte al mișcării cultu
rale in menținerea vie 
a conștiinței naționale. 
Marea Unire apare astfel 
ca efortul secular al unui 
popor de a se regăsi in 
propria matcă, in dimensi
unile lui reale. Cu acest 
moment, marcat amplu in 
muzeu, intrăm in epoca 
contemporană căreia i-a 
deschis orizonturi Imense 
de progres si civilizație.

întreaga epocă este pusă 
sub semnul unui eveni
ment : „8 Mai — Transfor
marea partidului socialist 
din România in Partidul 
Comunist Român", care va 
deveni peste ani momentul 
de început al unei noi is
torii. A fost însă nevoie ca 
istoricul eveniment de la 
23 August 1944. marcat in- 
tr-o sală aparte, să permi
tă nașterea unei noi epoci 
pusă sub semnul afirmării 
clasei muncitoare ca tortă 
a progresului și a partidu
lui său ca detașament de 
avangardă al construirii 
unei societăți noi. Această 
perioadă, mai cu seamă ul
timele două decenii, este 
larg reprezentată, cuprin- 
zînd aproape o treime din 
spațiul expozitional. Vizi
tatorul are prilejul să se 
.reintilnească cu fapte, 
evenimente, 'imagini re
prezentative. să realizeze 
sintetic uriașul progres 
economic, social si cultu
ral realizat in acest inter
val. Pe fundalul general al 
dezvoltării tării, cînd s-a 
scris de la Congresul al IX- 
lea sub conducerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului o carte a înfăptuiri
lor fără precedent, aflăm 
mărturii edificatoare ale

devenirii județului Timiș, 
ale întregii zone ca un 
spațiu românesc puternic 
dezvoltat, ancorat durabil 
In destinul patriei.

Parcurgerea sălilor mu
zeului. aranjate cu rigoa
rea științifică cerută de 
prestigiul unui asemenea 
asezămint de cultură, dar 
și cu mult bun gust, cu pa
siune pentru frumos și 
expresiv, produce o puter
nică impresie și lasă amin
tiri de neuitat. Prin ase
menea mijloace — le-am 
numi mai exact calități — 
vizitatorul, mai cu seamă 
cel tinăr, se lasă pătruns 
durabil de vechimea și 
adevărul istoriei noastre, 
poate parcurge milenii de 
lupte și victorii, de năzuin
țe și realizări. Muzeul, 
devenit o autentică vatră 
de istorie, vine în intimpi- 
narea potențialilor săi be
neficiari cu un complex de 
manifestări cu caracter po
litic. științific, cultural și 
educativ. Se organizează 
lecții tematice pentru 
elevi, au loc expuneri la 
sediu. în întreprinderi și 
instituții, in centrele cul
turale din județ, unde 
s-au organizat de aseme
nea. micromuzee de isto
rie. simpozioane pe mar
ginea unor mari evenimen
te. momente festive, seri 
muzeale, comunicări de 
specialitate, spectacole si 
expoziții itinerante. Com
petentul colectiv de mu
zeografi tine aici, la Timi
șoara. deschisă pentru pu
blic nu numai o bogată și 
adesea fascinantă expozi
ție de istorie a patriei, dar 
mijlocește, in același timp, 
un dialog continuu, viu cu 
toti acei preocupați să se 
regăsească permanent in 
durata devenirii noastre ca 
popor, să-1 cunoască mo
mentele semnificative și 
să se alăture mai profund 
efortului neîntrerupt spre 
mai bine.

Emil VASILESCU
Cezar IOANA 
corespondentul „Sclntell"

III ț

J
|I I4
I

r i j I

i
i

i
ț i

i i-

• TEZAURELE MONETARE - 
ÎNSEMNE ALE DĂINUIRII NOAS
TRE. Intr-o recentă dezbatere, organizată 
de Muzeul județean Brașov, sub semnul 
cinstirii a 2500 de ani de la primele lupte 
ale poporului geto-dac pentru unitate și 
neatirnare, muzeografa Luana Popa, de la 
instituția gazdă, a înfățișat citeva concluzii 
privind descoperirile monetare din județul 
Brașov și luminile pe care le aruncă asu
pra rădăcinilor noastre adinei în vatra stră
bună. Cronologic, cele 18 tezaure monetare 
descoperite aici — la care se adaugă nu
meroase descoperiri izolate — sint datate 
intre veacurile III—II i.e.n. și secolul al 
XVIII-lea, cuprinzințl deci monede mace
donene, romane, dacice, bizantine, ca și ale 
mai multor state medievale. Abundentă 
este moneda romană (prezentă In tezaurele 
de la Prejmer, Beclean, Breaza. Augustin. 
Săcele și Bran), ca 
altfel ; descoperirea 
(la Brașov) pare să 
această parte a țării 
de batere a monedei 
și In această zonă locuirea dacică a fost 
foarte intensă. De altfel, numai pe vatra 
actuală a municipiului Brașov sînt semna
late 6 așezări dacice, dintr-una dintre aces
tea — cea de la Valea Cetății — fijnd recol
tate peste o mie de piese de inventar 
arheologic. Monedele romane tîrzii și apoi 
cele bizantine — arată autoarea comunică
rii — au fost folosite de populația locală 
și după încetarea stăpînirii romane, așa 
cum o dovedesc descoperirile monetare da- 
tabile în perioada de după anul 271 e.n., 
de la Hoghiz, Cincșor, Comana de Sus, 
Ungra, Brașov, Mesendorf, Rupea, Voila.

• MEȘTERII METALURGI DE 
PE OLTUL TRANSILVAN DIN 
VEACURILE V-VI. Pe maîul
Intre municipiul Sfintu Gheorghe și locali
tatea Chilieni, s-a descoperit o așezare da- 
tînd din secolele V—VI. Au fost dezvelite 
locuințe, morminte, fiind scoase la iveală 
obiecte de factură romană și bizantină 
(vase tip amforă, recipiente pentru provi
zii — cu și fără decorații — unelte din 
fier, obiecte de podoabă). Prezența unelte
lor de fier, existența în mare cantitate a 
zgurei de fier dovedesc că una dintre în
deletnicirile populației din așezare o con
stituia obținerea și prelucrarea acestui me
tal ; ele oferă astfel o nouă mărturie a dăi
nuirii autohtone pe aceste meleaguri. (Con
stantin Timaru, corespondentul „Scinteii").

• CEA MAI VECHE IMAGINE 
A COZI El ka consfătuirea anuală pri
vind rezultatele cercetării valorilor biblio
file din patrimoniul cultural național, Te
reza Sinigalia de la Institutul de istoria 
artei din București a prezentat, într-o foar
te interesantă comunicare, două valoroase 
surse documentare din prima jumătate a 
veacului al XVftl-lea despre Cozia. Este 
vorba despre notele și planurile realizate 
in anul 1731 de inginerul maior Johann 
Weiss, care a întocmit, în Oltenia vremel
nic ocupată de habsburgi (1718—1739), pla
nurile celor mai importante mănăstiri de 
aici, menite să slujească scopurilor strate
gice ale acestora, tn primul manuscris, 
aflat în colecțiile Academiei, Coziei îi sint 
rezervate două planșe mari : una cuprin- 
zînd o amplă perspectivă a întregului an
samblu (27/42,3 centimetri), iar cealaltă un 
plan al ctitoriei lui Mircea cel Mare. 
Cel de-al doilea izvor documentar se 
află in fondurile arhivistice vieneze. Sub 
larga perspectivă a Coziei, întiiul ma
nuscris cuprinde o legendă tn care sint 
enumerate clădirile, intăriturile („o palancă 
de copaci tăia ți"), drumurile (între altele 
și „o străpungere prin munți realizată de 
împăratul Traian, dincolo de Olt, unde el 
a început un drum pe lingă Olt, prin munții 
cei mari dinspre Valahia spre Transilva
nia, dar care a fost numai început și nedus 
mai departe"), munții înconjurători („mun
ții cei mari pe niciunde de trecut") etc. De
senele Weiss oferă, cu probabilitate, cea 
mai veche și, în același timp, autentică 
imagine a Coziei, anterioară distrugerilor 
de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea.

• MIHAI VITEAZUL IN CON
ȘTIINȚA EUROPEANĂ. De curînd-a 
văzut lumina tiparului, la prestigioasa Edi
tură a Academiei, volumul al IV-lea al co
lecției „Mihai Viteazul în conștiința euro
peană", apărut sub egida Direcției Generale 
a Arhivelor Statului și Bibliotecii Centrale 
de Stat. El cuprinde 308 mărturii istorice 
(relații și informații inserate in foi volan
te, broșuri, calendare, almanahuri, presă) 
din 12 țări europene. Imensa lor majorita
te a fost redactată in timpul desfășurării 
evenimentelor (1593—1601), evidențiind în 
ansamblul lor faptul că unul dintre foca
rele de interes ale Europei vremii se loca
liza aici, la Dunărea de Jos, unde poporul 
român susținea, alături de alte popoare din 
zonă, un greu efort militar și economic 
antiotoman. Informațiile cuprinse. în volum 
stau mărturie faptului că numeroși dintre 
contemporani au înțeles valoarea și însem
nătatea europeană pe care o avea lupta ro
mânilor, sub conducerea lui Mihai Vitea
zul. pentru libertatea țărilor române, că 
prin eforturile și sacrificiile românești aici, 
în vatra dacică, se înălțase încă o dată ză
gaz de netrecut in calea înaintării otomane 
spre inima Europei. Dădeau cea mai eloc
ventă expresie acestor simțăminte urările 
cu care se încheie numeroase relatări și ra
poarte privind pe Mihai Viteazul, ca el să 
aibă „și pe mai departe victorii". Apărut 
acum în preajma a 385 de ani de cînd pe 
Cimpia Turzii a căzut sub mina nepriete
nilor „trupul lui cel frumos ca un copaci", 
volumul de față se constituie intr-un fi
resc omagiu pe care cei de astăzi îl aduc 
făurarului primei noastre Uniri.

Grupaj realizat de Silviu ACI1IM

și moneda dacică, de 
unor stanțe monetare 
indice existența și in 
a unor ateliere dacice 
— o nouă mărturie că



SClNTEIA - vineri 25 iulie 1986 PAGINA 5

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu deosebită gratitudine felicitările dumneavoastră cu ocazia 
aniversării revoluției de la 17 iulie — sărbătoarea națională a Republi
cii Irak.

La rindul meu, vă urez, dumneavoastră personal, sănătate si fericire, tot 
mai mult progres și prosperitate poporului prieten al Republicii Socialiste 
România, iar relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele 
noastre dezvoltare și creștere continuă.

• SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

Deschiderea lucrărilor celui de-al Xlll-lea 
Forum național al pionierilor

DISTINCȚII DECERNATE ÎNTREPRINDERILOR

FRUNTAȘE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

ANGAJARE FERMĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA
SARCINILOR DE PLAN

Joi, 24 iulie, s-au deschis In mu
nicipiul Cluj-Napoca lucrările celui 
de-al Xlll-lea Forum național al 
pionierilor, care se desfășoară sub 
deviza „In epoca de aur muncim și 
învățăm, cutezători spre comunism 
înaintăm !“.

Forumul național al pionierilor, 
eare are loc în anul jubiliar al ce
lei de-a 65-a aniversări a Partidu
lui Comunist Român și ale cărui lu
crări au început în ziua în care se 
împlinesc 21 de ani de cind, la Con
gresul al IX-lea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost ales în 
fruntea partidului, constituie un mi
nunat prilej pentru pionieri de a da 
glas dragostei profunde, devotamen
tului nemărginit și recunoștinței 
fierbinți pe care toți copiii țării le 
nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului' Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre socialiste, conducăto
rul înțelept al partidului și poporului, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, față de tovarășa 
Elena Ceaușescu, eminent om politic 
și savant de renume mondial, pen
tru minunatele condiții de viață, de 
muncă și învățătură de care benefi
ciază, pentru formarea lor ca cetă
țeni destoinici, constructori de nă
dejde ai socialismului și comunis
mului în patria noastră.

în lumina orientărilor, Indicațiilor 
și îndemnurilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai apropiat 
prieten și îndrumător al tinerei ge
nerații, participanții — pionieri de
legați și invitați din tbate județele

RIZILTATE
1N ÎNTRECEREA socialistă

Panoul fruntașilor pe primele 6 luni

încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea socia
listă, pe perioada 1 ianuarie — 30 iunie a.c., de către colectivele fruntașe 
de oameni ai muncii din unități industriale, construcții si transporturi, 
din agricultură, circulația mărfurilor, din domeniul prestărilor de ser
vicii, precum și din centrale industriale.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit 
pe baza realizării indicatorilor prevăzuti în criteriile de organizare a 
întrecerii socialiste, la finele lunii iunie pe primele locuri se situează : ...

ÎN INDUSTRIA 
ARTICOLELOR CASNICE

Locul I : întreprinderea „Meta
lica** Oradea, cu 926,4 puncte ;

Locul II: întreprinderea „Metalo- 
globus** București, cu 735,3 puncte.

Locul III : întreprinderea „Am
balajul metalic** Timișoara, cu 728,1 
puncte.

ÎN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE SI RARE

Locul I : întreprinderea de alu
miniu Slatina, cu 616 puncte ;

Locul II : întreprinderea de 
alumină Oradea, cu 585,8 puncte.
ÎN INDUSTRIA PETROCHIMICA 

— SUBRAMURA PRELUCRAREA 
CAUCIUCULUI ȘI MASELOR 

PLASTICE
Locul I : întreprinderea „Prod- 

eomplex** Tg. Mureș, cu 705,7 
puncte ;

Locul II : întreprinderea de arti
cole tehnice din cauciuc — Bra
șov, cu 675,9 puncte ;

Locul III : întreprinderea de an
velope Luduș, județul Mureș, cu 
660,5 puncte.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele 

și încălțăminte „Pionierul** Bucu
rești, cu 672,6 puncte ;

Locul II : întreprinderea de piele 
șl încălțăminte „Progresul" Bucu
rești, cu 640,4 puncte ;

Locul III : întreprinderea de În
călțăminte Cîmpulung Moldove
nesc, județul Suceava, cu 607,6 
puncte.

TRANSPORTURI AUTO — 
ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de trans
porturi specializate pentru agricul
tură și industria alimentară Con
stanța — Ministerul Agriculturii, 
cu 942,7 puncte ;

Locul II : întreprinderea de 
transporturi auto pentru produse 
petroliere „Peco“ București — Mi
nisterul Petrochimiei, cu 832,6 
puncte ;

Locul III : întreprinderea de 
transporturi și utilaje pentru con
strucții miniere Rovinari, judi tul 
Gorj, cu 582,7 puncte.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE

Locul I : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Caraș-Severin, cu 1 453,6 
puncte ;

Locul II ; întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Maramureș, cu 1 400,1 
puncte ;

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Vaslui, cu 1 338 puncte. 

patriei — vor analiza activitatea po- 
litico-educativă desfășurată de con
siliile și comandamentele pionierești, 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, cu sprijinul Uniu
nii Tineretului Comunist, împreună 
cu școala, familia și ceilalți factori 
educaționali, pentru transpunerea în 
practică a sarcinilor de mare răs
pundere ce revin Organizației Pio
nierilor din documentele celui de-al 
Xlll-lea Congres al partidului, din 
hotărîrile adoptate de Forumul ti
nerei generații și de cea de-a V-a 
Conferință Națională a Organizației 
Pionierilor privind educarea comu
nistă, patriotică, revoluționară, prin 
muncă și pentru muncă a șoimilor 
patriei, pionierilor și școlarilor.

Totodată, pionierii prezențl Ia 
Forum vor participa la acțiuni de 
muncă patriotică, activități politi
co-educative, cultural-artistice și 
sportiv-turistice, vor realiza schim
buri de experiență în unități pionie
rești din municipiul Cluj-Napoca și 
județ, se vor întîlni cu oameni ai 
muncii din întreprinderi economice 
ale județului Cluj, cu oameni de 
știință și cultură, cu activiști de par
tid și de stat, cu uteciști.

Forumul național al pionierilor 
va constitui un moment de angaja
re plenară și responsabilă a pionie
rilor și școlarilor în acțiuni patrio
tice, specifice vîrstei lor, în activi
tăți politico-organizatorice, pentru a 
răspunde astfel prin fapte grijii și 
încrederii pe care Partidul Comunist 
Român, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Ie Învestesc in 
cea mai tînără generație a patriei.

CENTRALE INDUSTRIALE DIN ; 
INDUSTRIA MINIERA

Locul I : Combinatul minier Plo
iești, cu 606 puncte.

Locul II : Centrala sării șl ne
metaliferelor București, eu 524.4 
puncte.

INDUSTRIA METALURGICA
Locul I : Centrala industrială 

pentru produse refractare — Bra
șov, cu 161,2 puncte ;

INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI
Locul I : Centrul Național al 

Industriei Aeronautice Romine 
București, eu 521,6 puncte.
INDUSTRIA ELECTROTEHNICA

Locul I : Centrala industrială de 
echipament special București, cu 
596,6 puncte ;

Locul II : Centrala Industrială de 
electronică și tehnică de calcul, cu 
246,2 puncte.

INDUSTRIA PETROCHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru prelucra
rea țițeiului și petrochimiei Plo
iești, cu 802,2 puncte.

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje șl 

piese de schimb pentru Industria 
chimică București, cu 913,3 puncte :

Locul II : Centrala industrială de 
medicamente și cosmetice Bucu
rești, cu 178 puncte.

INDUSTRIA LEMNULUI 
ȘI MATERIALELOR 
DE CONSTRICȚII

Locul I : Centrala de exploatare 
a lemnului București, cu 156,9 
puncte.

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala industriei con

fecțiilor Sibiu, cu 276,4 puncte ;
Locul II : Centrala 

confecțiilor București, 
puncte ;

Locul III : Centrala 
tricotajelor București, 
puncte.

industriei 
cu 192,4

industriei 
cu 92,9

AGRICULTURA
Locul I : Centrala „Delta Du

nării" Tulcea, cu I 013,6 puncte.
Locul I : Centrala industriali

zării tutunului București, cu 810,8 
puncte.

TRANSPORTURI
Locul I : Centrala industrială de 

reparații auto București, cu 654,4 
puncte :

Locul II : Centrala mecanică de 
material rulant București, cu 596.1 
puncte.

întreprinderii „Electrotimiș" din 
Timișoara, distinsă cu înaltul titlu 
de „Erou al Muncii Socialiste", i-au 
fost decernate, joi, în cadrul adu
nării generale a reprezentanților oa
menilor muncii, „Steagul Roșu" și 
Diploma de Onoare ale Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, pentru ocu
parea locului întîi pe țară în între
cerea socialistă pe anul 1985 între 
unitățile industriale de profil.

într-o atmosferă de angajare mun
citorească, participanții la adunare 
au adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, în care se spune :

Comuniștii, toți oamenii muncii 
de la întreprinderea „Electrotimiș" 
își exprimă profunda satisfacție șl 
recunoștință pentru conferirea înal
tului titlu de „Erou al Muncii So
cialiste", obținut in Întrecerea so
cialistă.

Permiteți-ne să dăm glas, șl cu 
acest prilej deosebit, sentimentelor 
de fierbinte dragoste și aleasă pre
țuire pe care Ie nutrim față de dum
neavoastră, mult stimate și -Iubite

TELEGRAME
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea cancelarului 
federal al Republicii Austria, Franz 
Vranitzky, prin care ii mulțumește 
pentru felicitările transmise cu oca
zia învestirii sale în această func
ție, în telegramă se exprimă spe
ranța că relațiile bune și prietenești 
existente între cele două țări se vor 
dezvolta în continuare, ceea ce va 
contribui la întărirea păcii și destin
derii în Europa.

★
Tovarășul Constantin Dăscălescu,

Cronica zilei
Cu prilejul „Lunii de solidaritate 

cu lupta poporului coreean", amba
sadorul Republicii Populare Demo
crate Coreene la București, Zo Iăng 
Guk, a organizat, joi, o gală de 
filme, urmată de cocteH.

Au participat tovarășul Ludovic 
Fazekas, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
membri ai conducerii Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, adjuncți de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., repre
zentanți ai conducerii unor ministe
re și instituții centrale, Asociației de 
prietenie româno-coreene, ai organi- 
zațiilor-’de masă și obștești, activiști 
de>ar$I;$ de stat.

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEir

HUNEDOARA : Minereu 
de fier peste prevederi
Colectivul de muncă al întreprin

derii miniere Hunedoara acționea
ză cu fermitate pentru obținerea 
unor succese de seamă în cinstea 
aniversării a 21 de ani de la Con
gresul al IX-lea al partidului. A- 
cordînd toată atenția folosirii la în
treaga lor capacitate a utilajelor și 
instalațiilor miniere, creșterii ran
damentelor în abatajele de la Te- 
liuc și Gerari, precum și în carie
re, harnicii mineri din munții Po
iana Ruscăi raportează extragerea 
peste prevederile planului la zi pe 
acest an a 5 000 tone fier în mi
nereu marfă, 20 600 tone dolomită 
pentru siderurgie și aproape 130 
tone talc preparat. „începutul ce
lui de-al doilea semestru a găsit și 
colectivul nostru de muncă mobi
lizat cu întreaga sa forță pentru 
înfăptuirea în viață a indicațiilor 
și sarcinilor date minerilor de se
cretarul general al partidului nos
tru — ne spune tovarășul loan 
Bârna, secretar al comitetului de 
partid de Ia I.M, Hunedoara. Avînd 
in frunte pe comuniști, minerii 
noștri au muncit cu multă hărnicie, 
intr-un climat de ordine și disci
plină, cu răspundere și dăruire 
pentru ca prevederile de plan să 
fie exemplar înfăptuite în fiecare 
schimb, la fiecare loc de muncă". 
(Sabin Cerbu).

BRAZI : Energie 
electrică suplimentară
Prin aplicarea cu fermitate a 

programelor de utilizare cu maxi
mum de randament a capacităților 
de producție, întărirea ordinii și 
disciplinei la toate locurile de mun
că, energeticienii de la întreprin
derea Electrocentrale Brazi au pul
sat în sistemul național, de la în
ceputul acestui an, peste sarcinile 
de plan, 70 000 MWh energie elec
trică. Concomitent, ei au realizat 
însemnate economii la consumul 
propriu. (Ioan Marinescu).

CLUJ : Noi ansambluri 
de locuințe

Activitatea desfășurată de colec
tivele unităților de construcții din 
județul Cluj s-a concretizat in ul
tima perioadă în finalizarea unor 
noi și moderne obiective de interes 
social. în cartierele și zonele Au
rel Vlaicu, Mărăști, Zorilor, Crinu

tovarășe Nicolae Ceaușescu, con
ducător strălucit al destinelor na
țiunii noastre, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane.

Situarea unității noastre pe locuri 
fruntașe a fost posibilă ca urmare 
a sprijinului și îndrumărilor de 
care am beneficiat din partea dum
neavoastră persona), vizitele de 
lucru pe care le-ați efectuat în în
treprindere reprezentind momente 
de referință în viața colectivului.

Puternic mobilizați de orientările 
și îndemnurile insuflețitoare cu
prinse în cuvintările pe care le-ați 
rostit la recenta Plenară a C.C. al 
P.C.R. și la Plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii și a 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, vom acționa 
cu toată hotărirea pentru ridicarea 
la un nivel superior de calitate și 
eficiență a activității ce o desfă
șurăm în noul cincinal.

Ne angajăm să punem In valoa
re toate resursele creatoare ale co
lectivului de oameni ai muncii, în
tregul potențial de Inițiativă și dă
ruire muncitorească, pentru a ne 
aduce o contribuție sporită la pro
gresul neîntrerupt al patriei.

prim-mlnîstru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis 
primului ministru al Japoniei, Yasu- 
hiro Nakasone, o telegramă prin care 
îl adresează calde felicitări, împreu
nă cu cele mai bune urări de sănă
tate și succes în activitate, cu pri
lejul reînvestirii sale în această func
ție. In telegramă se exprimă convin
gerea că raporturile de conlucrare 
dintre guvernele celor două țări se 
vor dezvolta în continuare, în in
teresul popoarelor român și japonez, 
al cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

(Agerpres)

Cu ocazia celei de-a XXXIII-a 
aniversări a Zilei insurecției națio
nale cubaneze, joi, a avut loc in 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea.

Cu același prilej, în sala de expo
ziții a institutului s-a deschis o ex
poziție fotodocumentară cubaneză.

Au participat reprezentanți ai 
I.R.R.C.S., Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni ai muncii din între
prinderi și instituții bucureștene.

A fost prezent Juan Cardenas, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Cuba la București. .

(Agerpres),

lui și Cuza Vodă din municipiul 
Cluj s-au predat oamenilor muncii 
noi ansambluri de locuințe, care se 
remarcă prin îmbinarea armo
nioasă a unor elemente de arhitec
tură românească tradițională cu 
cele mai noi, moderne. Apartamen
te asemănătoare s-au construit și 
în municipiile Turda și Dej, in o- 
rașele Cimpia Turzii, Gherla și 
Huedin, precum și in centrul mi
nier Iara. în. perioada care a tre
cut din acest an, în județ s-au rea
lizat peste 1 300 noi apartamente 
confortabile, cu 50 in plus față de 
prevederile de plan. In stadii a- 
vansate de execuție se află alte 
2170 de apartamente. De aseme
nea, s-au încheiat lucrările de creș
tere a debitului de alimentare cu 
apă potabilă a municipiului Turda 
și construcția noii baze de parcare 
și reparații a mijloacelor de trans
port în comun din municipiul 
Cluj-Napoca. (Marin Oprea).

DÎMBOVIȚA : Produse 
cu caracteristici 

superioare
Colectivele de oameni ai muncii 

din unitățile industriale ale jude
țului Dîmbovița desfășoară acțiuni 
susținute pentru înnoirea și moder
nizarea produselor. Printre reali
zările din acest domeniu se numă
ră asimilarea strungului automat 
cu avans longitudinal la întreprin
derea de strunguri, noi armături 
industriale la întreprinderea de u- 
tilaj petrolier din Tirgoviște, lămpi 
electrice cu incandescență la în
treprinderile „Steaua electrică" din 
Fieni șl „Romlux" din Tirgoviște, 
și altele. (Gheorghe Manea).

TAȘCA : Realizări 
ale cimentiștilor

în aceste zile, cind întregul po
por aniversează 21 de ani de la cel 
de al IX-lea Congres al partidului, 
tînărul colectiv al fabricii de ci
ment de la Tașca. ctitorie a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", a rotunjit la 
15 milioane lei valoarea producției 
suplimentare obținute în acest, an. 
Totodată, au fost îndeplinite inte
gral, înainte de termen, sarcinile la 
export pe 7 luni. în urma obținerii 
acestor realizări, cimentiștii de aici 
au hotărit să-și dubleze angajamen
tele luate in întrecerea socialistă 
din acest an. (Constantin Bla- 
govici).

lOIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI
Noile generații de specialiști

După ce automobilul străbate 
podul Libertății de peste Dunăre, 
intrăm pe autostrada Budapesta — 
Balaton. Capitala ungară rămîne 
în urmă cu aglomerările ei de clă
diri masive, cu turnurile și cupo
lele ei specifice, cu străzi și bule
varde largi. Lăsăm așadar Buda
pesta în urmă și ne îndreptăm 
spre vestul Ungariei — una dintre 
cele mai frumoase zone ale țării. 
Intrăm în județul Fejâr. Capitala 
județului este orașul-muzeu Sze- 
kesfehervăr, cea dinții „cetate de 
scaun" a Ungariei. De fapt, această 
străveche așezare ne îndeamnă să 
ne gîndim la Suceava noastră, cu 
trecutul ei istoric bogat, cu o is
torie nouă, socialistă. Szekesfeher- 
vâr are, ca și Suceava, acea notă 
specifică în care stilurile arhitec
tonice vechi se îmbină armonios 
cu linia modernă a complexelor de 
locuințe, a edificiilor publice.

Județul are o fericită ambianță 
geografică, cimpia alternînd cu 
zone deluroase cum sint Bakony 
și Vertes, întinzîndu-se apoi spre 
lacul Velencze, completindu-se cu 
frumosul peisaj pe care îl creează 
cursul Dunării. Dar, dincolo de 
această desfășurare fericită de pei
saj, județul Fejâr este și un recu
noscut centru industrial.

Faptele pe care ni le împărtă
șește cu amabilitate Ivan Sudar, 
secretar al comitetului județean de 
partid, vin să confirme transfor
mările calitative ample ce au avut 
loc în această zonă, ca de altfel 
peste tot în tara vecină, în anii 
construcției socialiste. Iată, de pil
dă, în prezent, din întreg volumul 
de bunuri materiale al județului, 
peste 80 la sută se realizează în 
industrie. Aici se obține întreaga 
producție de aparate de radio a 
țării, 90 la sută din cea de oțel 
laminat, peste 60 la sută din pro
ducția de autobuze Ikarus, reali- 
zindu-se. in același timp, însem
nate cantități de alumină și alu
miniu metal, tehnică de calcul și 
altele. în județ funcționează in 
prezent aproape 300 de unități pro
ductive, iar numărul celor ocupați 
in industrie depășește 70 000 de 
oameni, reprezentind circa 40 la 
sută din populația activă a jude
țului. ,

Cea mat mare parte a acestui 
uriaș potențial uman și tehnico-in-

Unul din obiectivele energetice ale Ungariei — hidrocentrala de la Tiszalok

DE LA C.E.C.
Pentru depunătorii care econo

misesc pe instrumente de econo
misire la care se acordă clștiguri, 
Casa de Economii și Consemnați - 
uni informează că tragerile Ia sorți 
pentru trimestrul II 1986, precum 
și tragerea la sorți a obligațiunilor 
C.E.C. cu cîștiguri pentru luna iu
lie a.c. vor fi organizate în Capi
tală în sala Casei de cultură din 
str. Zalomit nr. 6, după cum ur
mează :
• marți 29 iulie, ora 16,30 se 

desfășoară tragerile la sorți pentru 
acordarea cîștigurilor la libretele 
de economii cu clștiguri in mate
riale de construcție, libretele de 
economii pentru construirea de lo
cuințe, Jibretele de economii pen
tru turism, precum și tragerea la 
sorți pentru trimestrul II a.c, a li
bretelor de economii cu dobîndă 
și clștiguri în autoturisme, emise 
de unitățile C.E.C. din București ;

• miercuri 30 iulie, ora 16,30 
are loc tragerea la sorți pentru tri
mestrul 11/1986 a libretelor de eco
nomii cu dobîndă și ciștigurl in 
autoturisme emise de unitățile 
C.E.C. din țară ;

• joi 31 iulie va avea loc la ora 
16,30 tragerea la sorți pentru luna 
în curs a obligațiunilor C.E.C. cu 
cîștiguri.

Cu prilejul acestor trageri Ia 
sorți, Casa de Economii și Con- 
semnațiuni va acorda numeroase 
cîștiguri în bani, autoturisme 
„Dacia" și excursii în străinătate 
organizate prin O.N.T.

Tragerile la sorți fiind publice, 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni invită pe cei interesați să 
participe la lucrările de efectuare 
a acestora și să consulte listele ofi
ciale cu rezultatele tragerilor la 
sorți la oricare unitate C.E.C. din 
țară. 

gineresc este concentrată în cinci 
mari și moderne platforme indus
triale cum sint : Combinatul side
rurgic Dunaj, Combinatul meta
lurgiei ușoare, întreprinderea de 
produse electronice și echipamen
te de calcul „Videoton", întreprin
derea de autobuze, „Ikarus" din 
Szekesfehârvăr și Fabrica de hîr- 
tie de la Dunaujvâros.

Distribuită, după cum se vede. 
In diferite localități, industria ju
dețului Fejer — ne spun gazdele 
— nu ridică probleme speciale ca 
in alte părți ale țării privind for
ța de muncă. Aici, în Szekesfehâr- 
văr, în Dunaujvâros și Mor — 
principalele centre industriale din 
zonă — au fost construite, in anii 
din urmă, mari ansambluri de lo-

1NSEMNARI 
DIN R.P. UNGARA

cuințe și continuă să se construias
că altele, cu toate cele necesare 
desfășurării unei vieți urbane 
complexe — școli, grădinițe, spi
tale, case de cultură, amenajări 
sportive etc. După cum este și 
normal, cea mai mare parte a lo
cuințelor noi au fost concentrate 
în centrele industriale. Cu toate 
acestea, precizează gazdele, se mal 
simte încă lipsa de locuințe, mai 
ales pentru tineri și familii tinere.

Industria modernă a județului 
pune probleme deosebite privind 
calificarea și crearea de noi gene
rații de specialiști care să poată 
tainul tehnica de virf. Au fost ini
țiate ample programe de școlari
zare și de specializare, care cu
prind mii și mii de tineri. Circa 
4 la sută din tinerii județului în
vață în institute de învătămînt 
superior, peste 709 sint cuprinși 
anual în cursurile de ridicarea ca
lificării profesionale, iar alți patru 
mii urmează școli medii tehnice, 
în județ funcționează, de aseme
nea, patru institute sau secții ale 
unor institute de învățămint supe
rior tehnic, frecventate de peste 
2 000 studenți, la cursurile de zi 
sau prin corespondentă.

Factorii de răspundere, ca și alți 
interlocutori ne-au vorbit și des
pre alte preocupări la zi de prim

INFORMAȚII SPORTIVE
NăTATIE. Tînăra înotătoare ro- 

mîncă Stela Pura a repurtat un 
succes remarcabil la campionatele 
europene de natație pentru juniori 
ce se desfășoară în Berlinul occiden
tal. clasîndu-se pe locul întîi și ob- 
ținind astfel medalia de aur in pro
ba de 200 m liber, cu timpul de 
2’01”73/100. Medalia de argint a re
venit sportivei Heike Grein (R.D.G.), 
situată pe locul al doilea, in 201 ”95/ 
100. Pe locul trei s-a clasat Daniela 
Honger (R.D.G.) — 2'03”56/100.

Proba feminină de sărituri din 
turn a fost ciștigată de Ina Belev- 
țeva (U.R.S.S.) — cu 402,75 puncte, 
urmată de Kerstin Inselmann 
(R.D.G.) — 402,40 puncte.

ATLETISM. în clasamentul femi
nin al circuitului internațional atle
tic pentru „Marele premiu IAAF" 
conduce Maricica Puică (România), 
cu 51 puncte, urmată de Diane Di
xon (S.U.A.) — 39 puncte, Petra 
Felke (R.D.G.) — 36 puncte, Țve- 
tanka Hristova (Bulgaria) — 36 
puncte, Cornelia Oschkenat (R.D.G.) 
— 34 puncte. La masculin, pe pri
mul loc se află Danny Harris 
(S.U.A.) — 45 puncte, urmat de Iuri 
Sedîh (U.R.S.S.) — 34 puncte.

CICLISM. • Etapa a 5-a a turu
lui ciclist al Bulgariei (contracrono- 
metru individual, 15 km) a revenit 
sovieticului E. Zagrebelnîi in 19’39”. 
Pe echipe a ciștigat U.R.S.S. (cu

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 25 iulie (ora 21) — 28 iulie 
(ora 21). In țară : Vremea va fi Insta
bilă și răcoroasă Ia început, apoi se 
va ameliora. Cerul va fi variabil, mal 
mult noros în vestul, centrul șl nordul 
țării, unde vor cădea ploi locale, care 
vor avea și caracter de averse înso
țite și de descărcări electrice. Cantită
țile de apă, pe alocuri, pot depăși 15 
litri pe metrul pătrat în 24 de ore. 
Pe alocuri, condiții de grindină. In ce

ordin din economia județului. O 
sarcină prioritară este aceea pri
vind satisfacerea cerințelor comer
țului exterior, ale exportului. Și în 
acest județ, ca pretutindeni in Un
garia, se acordă o deosebită aten
ție realizării de produse care să 
întrunească parametri calitativi 
competitivi pe piața mondială. 
„La acest efort deosebit — ne 
spune Jen6 Nagy, redactor-șef al 
ziarului local „Fejermegyei Hir- 
lap“ — o contribuție deosebită aduc 
rețeaua mare de școli profesio
nale, tehnice și inginerești, pro
gramele de policalificare a oame
nilor muncii, în special a tineri
lor". într-adevăr, rezultatele pro
cesului de instruire nu se lasă aș
teptate.

De remarcat că din Întregul ex
port al Ungariei de produse in
dustriale, aproape 10 la sută revi
ne modernei industrii a județului 
Fejer. O bună calificare, o bună 
disciplină și un spirit gospodăresc 
ridicat — iată ce caracterizează pe 
marea majoritate a specialiștilor 
și oamenilor muncii din zonă. Au
tobuzele „Ikarus", tehnica de cal
cul, aparatele de radio și televi
zoare de la „Videoton", produsele 
de aluminiu — sint tot atîtea em
bleme ale tinerei industrii a jude
țului.

Aceleași preocupări le-am _întîl- 
nit și la gospodăria agricolă colec
tivă „înțelegerea", din Gyuro. 
Lăszlo Szkelik, președintele coo
perativei, ne prezintă un amplu 
tablou al activității și specificului 
acestei cooperative, care dispune 
de o suprafață de teren de 3 200 
ha. din care 2 500 ha teren arabil. 
Deosebit de importante pentru eco
nomia cooperativei sint sectoarele 
zootehnice — de îngrășare a bovi
nelor și porcinelor — și sectoarele 
industriale. Cîștigul net al unită
ții se ridică, în ultimii ani, con
stant. Ia 16—17 milioane forinți.

Sint preocupări permanente ale 
oamenilor muncii din acest județ 
ca de altfel ale întregului ponor 
ungar, hotărit să transpună in fan
te programele si sarcinile trasate 
de cel de-al XHI-lea Congres al 
P.M.S.U.

Gazdele ne-au Invitat șl ]a o 
scurtă plimbare prin centrul poli
tic și administrativ al județului — 
orașul Szâkesfehărvăr. Și aici, ca 
și în alte întîlniri in țara vecină, 
am Înregistrat cu satisfacție refe
ririle frecvente la o serie de as
pecte care pun in valoare bunele 
relații dintre țările noastre. Astfel, 
este îmbucurător să afli că uzinele 
„Videoton" și „Ikarus", ale căror 
produse sint bine cunoscute azi in 
toată lumea, au legături de coo
perare cu unități specializate din 
țara noastră. Dar specialiștii un
guri, ca și români de altfel, afir
mă că mai sint încă multe posibi
lități de lărgire in continuare a co
laborării, tehhico-ștltnțifice . și eco
nomice, . a schimburilor comerciale 

-rbmâno-ungare. ■ Apellnd Ia cifre, 
rezultă că, an de an, se Înregis
trează sporuri față de perioada 
precedentă. De remarcat că, de-a 
lungul anilor. In structura acestor 
schimburi s-au produs importante 
mutații calitative. Astfel, în pre
zent, datorită industrializării celor 
două țări, ponderea produselor din 
sfera construcțiilor de mașini re
prezintă mal mult de jumătate din 
volumul total al schimburilor re
ciproce. în ultimii ani s-au dez
voltat si extins, de asemenea, re
lațiile pe Plan științific, cultural și 
în alte sfere de interes reciproc, 
ca o expresie a dorinței de conlu
crare în opera de construcție so
cialistă.

Aurel URZICA

59’32”). Formația de tineret a Romft- 
niei s-a situat pe locul 7, eu timpul 
de lh 06’23”. • Disputată pe traseul 
Villard ' de Lans — Saint-Etienne 
(179,5 km), etapa a 19-a a turului 
ciclist al Franței a fost ciștigată de 
spaniolul Julian Gorospe, in 5h 
06’10”. în clasamentul general in
dividual se menține lider americanul 
Greg Lemond, urmat Ia 2’43” de 
francezul Bernard Hinault și la 7’41” 
de elvețianul Urs Zimmermann.

SCRIMA. Campionatele mondiale 
de scrimă pentru seniori se vor 
desfășura incepînd de astăzi, 25 Iu
lie, și pină la 3 august, la Sofia, 
țara noastră prezentînd la întreceri 
sportivi la toate probele. Din lot fac 
parte, printre alții, Romică Molea, 
George Oancea, Liviu Buzan, Attila 
File, Reka Lazar, Georgeta Beka, 
Anne Georgescu, Claudia Grigores- 
cu, Ion Pop, Alexandru Chiculiță, 
Marin Mustață, Felix Nicolae, Sorin 
Saitoc, Rudolf Szabo, Adrian Pop, 
care vor alcătui garnituri tinere, cu 
mulți componenți încă juniori.

ȘAH. La Rîmnicu Vîlcea s-au În
cheiat campionatele republicane de 
șah pentru elevi, competiție desfă
șurată sub genericul „Daciadei". 
Turneul masculin a fost ciștigat de 
echipa municipiului București, cu 21 
puncte, iar la feminin titlul de cam
pioană a revenit formației județului 
Sibiu, cu 14,5 puncte.

lelalte zone aversele vor fi izolate. In 
ultima zi vremea se va ameliora, iar 
aria ploilor se va restrlnge. Vtntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 7 
și 17 grade, izolat mal coborîte în de
presiuni, iar cele maxime intre 16 șl 
24 de grade, în vestul, centrul șl nor
dul țării, șl între 24 șl 28 de grade In 
rest, mal ridicate la sfirșitul interva
lului. In București : Vremea va fi 
ușor Instabilă și răcoroasă la Început, 
apoi se va ameliora. Cerul va fi schim
bător, favorabil aversei de ploaie In 
primele zile. Vtnt moderat. Tempera
turile minime vor oscila Intre 14 șl 18 
grade, iar cele maxime Intre 25 șl 27 
de grade.

MUREȘ. Casa da cultură „Mlhal 
Eminescu" din municipiul Sighi
șoara a găzduit dezbaterea cu 
tema : „Revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă șl 
antlimperialistă— confirmare stră
lucită a concepției Partidului Co
munist Român privind lupta între
gului popor pentru apărarea pa
triei". în continuare, soliștii și 
formațiile artistice ale ansamblului 
artistic „Doina Tirnavelor" din lo

calitate au susținut. In cin«tea 
fruntașilor in producție, spectacolul 
folcloric intitulat „România, plai 
de aur". (Gheorghe Giurgiu).

BUZĂU : Casa de cultură a sin
dicatelor a organizat, la întreprin
derea „Metalurgica" Buzău, o 
dezbatere pe tema mărețelor rea
lizări obținute după Congresul al 
IX-lea al partidului, urmată de o 
gală de filme documentare. (Sie- 
lian Chiper).

VÎLCEA. în organizarea Muzeu
lui județean, la Sala polivalentă 
din stațiunea balneară Cozia a 
avut loc un colocviu științific de
dicat aniversării a 600 de ani de la 
urcarea pe tron a domnitorului 
Mircea cel Mare. Aceluiași eveni
ment jubiliar i-a fost dedicat și 
complexul de manifestări cultural- 
artistice sub genericul „Perenita
tea istorică pe plaiuri strămoșești", 
desfășurate la casele de cultură

CARNET CULTURAL

din Rimnicu Vîlcea, Drăgășanl și 
Govora. (Ion Stanciu).

NEAMȚ. în cadrul acțiunilor 
culturale dedicate Anului Interna
țional al Păcii, la galeriile „Arta" 
din Piatra Neamț a fost organiza

tă o amplă expoziție de pictură. 
Sint prezenți cu lucrări numeroși 
artiști plastici profesioniști și a- 
matori din întreg județul. (Con
stantin Blagovici).

BACĂU. La căminele culturale 
din Tîrgu Trotuș și Pănceștl, ,1a 
cluburile muncitorești din Borzești 
și Bacău au avut loc, în organiza
rea Complexului județean muzeal 
de Istorie și artă, o suită de ma
nifestări cultural-ștlințifice dedi

cate Împlinirii a 2500 de ani de 
la prima atestare documentară a 
luptelor geto-dacilor și a 600 de 
ani de la urcarea lui Mircea cel 
Mare pe tronul Țării Românești. 
Expuneri, dezbateri, mese rotun
de, vernisări de expoziții docu
mentare pe aceste teme au loc în 
aceste zile și Ia casele de cultură 
din orașele județului. (Gheorghe 
Baltă).

SUCEAVA. La Suceava s-a des
fășurat ediția a doua a concursului 
de creație și interpretare „Gala 
muzicii tinere", la care au partici
pat formații și interpreți laureați 
ai Festivalului național „Cintarea 
României". Marele premiu al con
cursului a fost ciștigat de pioniera 
Tugulea Sandra, de la Școala ge
nerală nr. 1 Suceava. (Sava Bc- 
jinariu).
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! al păcii j socialiste pentru înfăptuirea dezarmam ;

îlnirea adjuncților miniștrilor afacerilor externe 
din unele tari socialiste

6. Un obiectiv primordial: oprirea
Problema fundamentală a zilelor noastre — înfăptuirea dezarmării, 

în primul rînd a dezarmării nucleare — precum și eliminarea stărilor 
de încordare și conflict, prin angajarea de negocieri și identificarea 
unor soluții pașnice, continuă să sg afle în atenția participantilor la 
diverse reuniuni internaționale și regionale, constituind și cuvintele 
de ordine sub care se desfășoară ample acțiuni de masă pe toate 
meridianele globului.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc o întîlnire a 
adjuncților miniștrilor afacerilor ex
terne din R.P. Bulgaria, R.S. Ceho
slovacă, R.D. Germană, R.P. Polonă, 
Republica Socialistă România, R.P. 
Ungară și U.R.S.S. S-a efectuat un 
schimb de păreri cu privire la si

tuația din sudul Africii, inclusiv In 
legătură cu pregătirile pentru sesiu
nea specială a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată Namibiei.

Din partea țării noastre a parti
cipat Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

„Oamenii de știința trebuie să militeze activ 
pentru încetarea cursei înarmărilor"

din Europa și dm lume
„Este necesar să facem totul pentru a se ajunge, 

încă în acest an, la un acord privind oprirea ampla

MOSCOVA 24 (Agerpres). — în 
capitala Uniunii Sovietice s-au în
cheiat lucrările forumului interna
țional „Știința, tehnica și pacea". 
Participanții au adoptat un apel că
tre oamenii de știință din lumea 
întreagă, cerindu-le șă militeze 
activ pentru încetarea cursei 'înar
mărilor, pentru preîntimpinarea 
militarizării spațiului cosmic. Ape

lul cere oamenilor de știință să 
participe la acele cercetări care 
contribuie la procesul de dezarma
re și la dezvoltarea cooperării eco
nomice. Oamenii de știință pot și 
trebuie să influențeze opinia publi
că și guvernele să încheie acorduri 
pentru preîntimpinarea unui 
război nuclear, se spune în apel.

Se adîncește izolarea regimului rasist 
de la Pretoria

sării de noi rachete cu 
ropa și trecerea, apoi,

raza medie de acțiune in Eu- 
la eliminarea celor existente".

NICOLAE CEAUȘESCU

0 cerință stringentă : înlăturarea pericolului nuclear

Eliminarea definitivă a armelor nucleare — imperativ 
vital al lumii contemporane, pentru salvgardarea 
dreptului fundamental al oamenilor, al popoarelor la 
viață - constituie un obiectiv primordial al Anului 
Internațional al Păcii, care animă și mobilizează largi 
forțe sociale și politice de pe toate meridianele. In 
această perspectivă, angajarea plenară în uriașa miș
care mondială antinucleară, ca și participarea activă 
cu pfopuneri constructive vizind înlăturarea primejdiei 
unui război pustiitor reprezintă, fără îndoială, dovezi 
din cele mai convingătoare ale atașamentului poporu
lui român față de mărețele idealuri ale păcii și secu
rității, înțelegerii și colaborării internaționale.

In întreaga perioadă istorică deschisă de Congresul 
al IX-lea al P.C.R., în cei 21 de ani de cînd in fruntea 
partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
România socialistă, oferind întregii lumi un strălucit 
exemplu de participare activă și responsabilă la viața 
politică internațională, a desfășurat și desfășoară o 
amplă, bogată și intensă activitate externă, menită să

ducă Ia oprirea cursei înarmărilor, în primul rînd nu
cleare, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, 
a păcii, demnității și progresului. Potrivit cu linia stra
tegică trasată de Congresul al IX-lea din 1965, cu 
documentele programatice ale partidului, țara noastră 
s-a situat pe o poziție fermă și constructivă in pro
blemele dezarmării, s-a pronunțat cu hotărîre împo
triva escaladării cursei înarmărilor, a avansat nume
roase inițiative de natură să contribuie la începerea 
unui proces real de dezarmare, de asigurare a păcii.

In cadrul eforturilor perseverente ale României, ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu îndreptate spre înfăp
tuirea acestor obiective scumpe tuturor popoarelor lu
mii, un profund ecou internațional l-au avut și îl au 
demersurile constante pentru oprirea amplasării ra
chetelor nucleare cu rază medie de acțiune în Europa, 
convenirea unor acorduri corespunzătoare care să 
ducă, în final, la eliminarea armelor nucleare de pe 
continentul european și din întreaga lume, ca o parte 
componentă a unui program complex de dezarmare.

TOKIO 24 (Agerpres). — In pri
ma sa conferință de presă, noul 
ministru de externe al Japoniei, 
Tadashi Kuranari, a declarat că 
țara sa, care a cunoscut ororile 
exploziei nucleare, trebuie să pro
moveze pacea mondială și dezar
marea.

Reamintind că locuința sa nata
lă, din orașul Nagasaki, a fost dis
trusă de bomba atomică lansată in 
urmă cu 41 de ani șl că însăși so
ția sa este o victimă a exploziei 
nucleare, ministrul de externe ni
pon a declarat răspicat : Un război 
nuclear trebuie să fie evitat — re
latează agenția Associated Press.

Pentru interzicerea bazelor militare străine
MANILA 24 (Agerpres). — In ca

zul declanșării unui conflict bazele 
militare ale S.U.A. din Filiplne vor 
transforma teritoriul arhipelagului 
in țintă a unei contralovituri nu
cleare — a declarat, într-o alocu
țiune rostită la Manila, E. Garcia, 
membru al Comisiei Constituționale

a Filipinelor. El s-a pronunțat pen
tru includerea în textul noii con
stituții a țării a unor articole prin 
care să se interzică amplasarea în 
Filipine a bazelor militare america
ne și să se declare întregul arhi
pelag filipinez drept zonă liberă de 
arme nucleare.

„Să se pună capăt experiențelor cu arme atomice!"

Noile rachete nu întăresc, 
ci diminuează securitatea. 
Este meritul deosebit al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a fi evidențiat, 
Încă de la început, marile pericole 
generate de trecerea la amplasarea 
noilor armamente racheto'-nucleare, 
implicațiile nefaste politice, militare 
și economice ale acestei acțiuni.

In primul rînd, în opinia poporu
lui român, noile rachete au compli
cat șl complică și mai mult situația 
în Europa, continent unde s-au acu
mulat, după cum se știe, cele mai 
puternice mijloace de distrugere. 
Chiar înainte de a se trece la insta
larea noilor rachete — ca urmare a 
deciziei din 1979 a N.A.T.O. și a con- 
tramăsurilor adoptate ulterior de 
U.R.S.S. — despre Europa se putea 
afirma că este un „continent-arse
nal". Intr-adevăr, aici se află depo
zitate peste 15 000 de încărcături nu
cleare, 2 452 rachete intercontinenta
le, 1 803 rachete instalate la bordul 
submarinelor, 2 000 de rachete cu 
rază medie de acțiune. In plus, se 
adaugă potențialul impresionant de 
distrugere al armamentelor conven
ționale șl chimice. După aprecierile 
experților, capacitatea distructivă 
a tuturor acestor arme și armamente 
ar fi suficientă pentru a ucide de
lii 000 de ori fiecare locuitor al bă- 
trînului continent ! Atunci, pe bună 
dreptate, se poate ridica întrebarea 
— ce rost mai are amplasarea 
cîtorva sute de rachete suplimen
tare ? Așa cum a apreciat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, din moment ce 
fiecare din părți dispunea de mijloa
ce pentru a distruge de mai multe 
ori întreaga populație, nu numai a 
adversarului, dar a întregului conti
nent și chiar a întregii lumi, insta
larea noilor rachete nu a putut șl 
nu putea asigura supremația vreu
neia din părți. Realitatea confirmă 
pe deplin această concluzie.

In al doilea rînd, așa cum a relevat 
România, trecerea la amplasarea ce
lor 572 de rachete nucleare ameri
cane cu rază medie de tipul „Per
shing II" și „Cruise" — echivalînd 
laolaltă cît circa 7 200 de bombe ato
mice de puterea celei ce a transfor
mat Hiroshima într-un uriaș cimitir 
Și morman de ruine radioactive — 
nu a făcut decît să sporească și mai 
mult primejdiile, împingînd și mai 
mult omenirea în pragul abisului

nuclear. Noi zone șl regiuni se trans
formă în poligoane care adăpostesc 
arme din cele mai pustiitoare, deve
nind, astfel, ele însele ținte ale unor 
eventuale rachete nucleare. In ace
eași ordine de idei, instalarea rache
telor nu numai că nu a sporit gra
dul de securitate al vreunei țări, dar 
a contribuit la sporirea pericolelor 
la adresa păcii și securității statelor 
direct implicate, ale tuturor statelor 
din Europa, cît și din restul lumii.

In sfîrșit, România, prin vocea 
președintelui său, a atras atenția 
asupra consecințelor profund negati
ve asupra ansamblului relațiilor in
ternaționale a amplasării „euro-ra- 
chetelor". Intr-adevăr, faptele atestă 
că instalarea pe continent a noilor 
rachete a estompat perspectivele re
lansării procesului destinderii, a dus 
la o îndepărtare de obiectivele asu
mate prin prevederile Actului final 
de la Helsinki, din 1975.

Propunerile aflate pe ma
sa tratativelor să fie aborda
te cu maximă responsabili
tate in P°f'da trecerii la instalarea 
noilor arme, țara noastră nu a pri
vit faptul în sine ca o fatalitate. 
Chiar după începerea amplasării ra
chetelor, România, atrăgînd atenția 
asupra responsabilității pe care și-au 
asumat-o guvernele care au acceptat 
ca pe teritoriul țărilor lor să stațio
neze aceste arme, consideră că lupta 
împotriva prezenței lor pe solul euro
pean trebuie continuată cu și mai 
multă tărie, că popoarele europene, 
care trebuie să 
adevăr asupra 
eventual război nuclear, sînt che
mate, în noile condiții, să-și spună 
cu și mai multă fermitate cuvîntul, 
să ceară revenirea asupra hotărîrii 
de amplasare a rachetelor, să acțio
neze cu și mai multă energie pentru 
eliminarea lor, a tuturor armelor 
nucleare de pe continent, din toate 
regiunile lumii.

în concepția țării noastre, a sosit 
momentul ca toate popoarele euro
pene să înțeleagă pe deplin că ar
mele rachetonucleare reprezintă o 
teribilă primejdie, care poate fi evi
tată numai prin înlăturarea acestor 
arme cît mai este timp, înainte de a 
se produce ireparabilul.

Cu o viziune optimistă asupra vii
torului, cu încredere în capacitatea șl

cunoască întregul 
consecințelor unui

forța de care dispun popoarele de a 
schimba cursul evenimentelor, parti
dul și statul nostru apreciază că e- 
xistă largi posibilități spre a se a- 
junge la o înțelegere pentru oprirea 
imediată a amplasării și eliminarea 
treptată a rachetelor din Europa și 
din toate regiunile Terrei. în acest 
sens, România a salutat reluarea 
tratativelor sovieto-americane de la 
Geneva, în cadrul cărora problema 
eurorachetelor ocupă un loc impor
tant, și a propus ca cel puțin pe du
rata acestor convorbiri să înceteze 
amplasarea rachetelor americane și 
aplicarea contramăsurilor adoptate 
de U.R.S.S. Din păcate, deși Uniunea 
Sovietică a impus în mod unilateral 
un moratoriu pînă în noiembrie 1985 
asupra amplasării de noi rachete, 
S.U.A. nu au arătat receptivitate față 
de o asemenea inițiativă.

După cum se știe, țara noastră a 
salutat propunerile U.R.S.S. privind 
elimiharea. pe etape, a armelor nu
cleare, inclusiv a rachetelor nuclea
re cu rază medie de acțiune. Se știe, 
de asemenea, că și S.U.A. au formu
lat propuneri în domeniul controlu
lui armamentelor, al reducerii rache
telor din Europa. Deosebit de im
portant este în prezent să se aborde
ze cu maximă responsabilitate toate 
propunerile aflate pe masa tratati
velor, în spiritul intereselor supreme 
ale păcii.

Relevînd importanța și răspunde
rea care revin celor două mari pu
teri nucleare, țara noastră a avansat 
ideea ca la tratative să participe, în- 
tr-o formă sau alta, și celelalte state 
membre ale N.A.T.O. și ale Tratatu
lui de la Varșovia, alte state europe
ne, cu încrederea că astfel se vor 
reuni mai multe propuneri, se va fa
cilita găsirea unor puncte de conver
gență care să înlesnească un acord 
larg cuprinzător, pe măsura speran
țelor popoarelor.

Multiplele propuneri, inițiative, 
demersuri ale României socialiste, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
menite să conștientizeze popoarele, 
factorii politici, pentru a le deter
mina să-și unească eforturile în ve
derea eliberării Europei și a lumii de 
coșmarul nuclear întrunesc cea mai 
largă prețuire pe toate meridianele, 
făcînd ca numele țării noastre, al 
președintelui ei să fie indisolubil a- 
sociate cu însăși ideea păcii, înțele
gerii și securității internaționale.

Ioan T1MOFTE

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Organizația obștească americană 
intitulată „Femei, luptați pentru 
pace !“ a dat publicității un docu
ment în care se pronunță pentru 
încetarea neîntîrziată de către pu
terile nucleare a experiențelor cu 
arme nucleare și pentru încheierea 
unui acord internațional corespun

zător în acest domeniu. In docu
ment se relevă că un pas impor
tant în această direcție l-ar con
stitui instituirea unui moratoriu 
asupra experiențelor nucleare, care 
ar netezi calea spre un acord de 
interzicere totală a testelor cu ar
mele nucleare.

PRETORIA 24 (Agerpres) — In 
Republica Sud-Africană continuă, 
sub diferite forme, marea mișcare a 
populației negre, majoritară, împo
triva apartheidului și a legilor ra
siste instituite de conducerea albă 
de la Pretoria. In acest climat de 
tensiune socială se înregistrează noi 
victime omenești. După cum infor
mează agenția France Presse, in ul
timele 24 de ore, șase persoane de 
culoare și-au pierdut viața, ridicînd 
numărul victimelor, de la instituirea 
stării de urgență, în urmă cu șase 
săptămini, la 174.

In același timp, la Johannesburg 
sindicatul minerilor a anunțat că, în 
cazul unor noi concedieri, conduce
rea centralei sindicale va organiza 
o „acțiune de protest de masă", in
formează agenția Reuter. Această 
poziție a fost exprimată ca urmare 
a planului conducerii minelor de 
cărbune de a reduce personalul mun
citor cu 35 000 de oameni.

Pe de altă parte, agențiile Interna
ționale de presă informează că mi
nistrul de externe britanic, Geoffrey 
Howe, a avut convorbiri la Pretoria 
cu oficialitățile guvernului rasist. 
Toate sursele de informare relevă 
faptul că vizita lui Howe în R.S.A. 
este întîmpinată cu ostilitate de toți 
liderii politici africani, precum și de 
personalități politice albe din opozi
ția legală.

După convorbirile de la Pretoria, 
ministrul de externe al Marii Bri
tanii intenționează să-și continue 
turneul de contacte, în cadrul mi
siunii încredințate de țările C.E.E., 
în Zambia, Botswana, Lesotho și 
Swaziland.

ADDIS ABEBA 24 (Agerpres) — 
în capitala Etiopiei, în cadrul lucră

rilor Consiliului ministerial al Or
ganizației Unității Africane a fost 
adoptată o rezoluție prin care este 
respinsă poziția guvernelor S.U.A. și 
Marii Britanii de a refuza să adopte 
sancțiuni economice împotriva au
torităților rasiste din R.S.A. Totoda
tă, rezoluția afirmă că sursa de vio
lență în Africa de Sud și în Africa 
australă o constituie „politica inu
mană a apartheidului".

Reuniunea la nivel ministerial a 
O.U.A. pregătește agenda și docu
mentele de lucru pentru întîlnirea 
la nivel înalt a organizației panafri- 
cane, programată să se deschidă, la 
Addis Abeba, la 28 iulie a.c.

LONDRA — Intr-o declarație ofi
cială dată publicității la Londra, 
Congresul Național African (A.N.C.) 
a cerut popoarelor american și bri
tanic să exercite presiuni asupra 
președintelui Ronald Reagan și a 
primului ministru Margaret That
cher pentru a-i determina să Insti
tuie sancțiuni economice obligatorii 
împotriva Africii de Sud. Documen
tul a denunțat poziția administrației 
americane, care, prin așa-numita po
litică de „angajare constructivă", nu 
face decît să sprijine autoritățile de 
la Pretoria. Pe de altă parte, refuzul 
premierului 1 Thatcher de a aplica 
sancțiuni economice obligatorii a 
provocat cea mai serioasă criză pen
tru Commonwealth.

★
In total 32 de state au anunțat că 

nu participă la jocurile sportive ale 
Commonwealthului care au Început 
joi la Edinburgh. Statele respective 
au precizat că boicotează aceste în
treceri ca urmare a refuzului Marii 
Britanii de a impune sancțiuni eco
nomice regimului rasist sud-african.

SPANIA

Dezbaterile pe marginea programului guvernamental
Felipe Gonzalez a fost reales președinte al guvernului

MADRID 24 (Agerpres). — După 
două zile de dezbateri pe marginea 
programului guvernamental. Con
gresul Deputaților al Spaniei l-a re
ales pe Felipe Gonzalez în funcția 
de președinte al guvernului pe o 
nouă perioadă de patru ani, cu 184 
de voturi pentru, 144 împotrivă și 
șase abțineri, transmite agenția 
E.F.E.

Joi, premierul Gonzalez a depus 
jurămîntul în fața regelui Juan 
Carlos.

Acum, el urmează să anunțe com
ponența noului guvern, cel de-al 
treilea de la venirea la conducerea 
țării a Partidului Socialist Munci
toresc Spaniol, după alegerile din 28 
octombrie 1982.

Rezoluții adoptate la sesiunea Consiliului 
Economic și Social al O.N.U.

GENEVA 24 (Agerpres). — La Ge
neva s-au încheiat lucrările sesiunii 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. (E.C.O.S.O.C.). Participanții, 
reprezentînd cele 54 de state mem
bre, au efectuat un util schimb de 
păreri privind probleme actuale so- 
cial-economice care stau în fața co
munității internaționale, în special 
cele referitoare la îmbunătățirea 
relațiilor economice. Au fost adop
tate mai multe rezoluții cu privire

la problemele economice, sporirea 
încrederii în raporturile economice 
dintre state, formarea de specialiști 
pentru țările în curs de dezvoltare, 
problema utilizării mijloacelor fi
nanciare ale statelor sărace și înce
tarea scurgerii acestor mijloace că
tre țările industrializate. A fost, de 
asemenea, prezentat un raport cu 
privire la dezvoltarea și utilizarea 
resurselor umane.

MULTIPLE INIȚIATIVE, DEMERSURI, PROPUNERI PENTRU 
FĂURIREA UNEI EUROPE FĂRĂ RACHETE Șl ARME NUCLEARE

România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu au intreprins numeroase demersuri și initia
tive constructive vizind oprirea amplasării, retragerea și lichidarea rachetelor nucleare din Europa 
și din întreaga lume :

• Din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, de-a 
lungul anilor pe intreg cuprinsul țării au avut loc uria
șe adunări populare pentru pace și dezarmare, care 
au culminat cu „Apelul poporului român", insumind 
18 milioane de semnături, adresat celei de-a doua 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. consacrate 
dezarmării.

• Președintele Nicolae Ceaușescu a adresat scri
sori și mesaje conducerii U.R.S.S. și S.U.A., precum 
și a altor state ale lumii in legătură cu necesitatea 
opririi amplasării rachetelor in Europa și retragerea 
celor existente.

• Marea Adunare Națională, Frontul Democrației și 
Unității Socialiste, alte foruri reprezentative din țara 
noastră au adoptat în acest sens apeluri și chemări 
către parlamentele, partidele politice și organizațiile 
obștești din țările europene, S.U.A. și Canada.

• Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat, in 1983, 
la propunerea României, o rezoluție privind oprirea 
amplasării noilor rachete americane și renunțarea la 
contramăsurile sovietice.

• In ultimele sale cuvintări, secretarul general al 
P.C.R. a reafirmat poziția țării noastre in problema 
rachetelor, poziție care prevede :

- încetarea imediată a amplasării noilor rachete 
americane și a contramăsurilor sovietice - cel puțin 
pe durata negocierilor de la Geneva dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. ;
- stabilirea unui termen-limită pentru retragerea și 

distrugerea tuturor rachetelor cu rază medie de ac
țiune existente in Europa ;
- înlăturarea treptată de pe continent și din lume 

a oricăror rachete și arme nucleare.

l< M/ pe scurt
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PRIMIRE LA TUNIS. Președin
tele Tunisiei, Habib 
primit la Monastir 
Consiliului de Stat 
neze, Zhao Ziyang, 
în această țară. Anterior, premie
rul chinez a avut convorbiri cu 
primul ministru tunisian. Rachid 
Sfar. In cursul convorbirilor a 
fost efectuat un schimb de opinii 
asupra unor probleme internațio
nale și regionale de interes comun. 
S-a discutat, de asemenea, despre

Bourguiba, l-a 
pe premierul 
al R. P. Chi- 
aflat în vizită

o posibilă cooperare între China și 
Tunisia în domeniile tehnico-știin- 
țific, cultural și al sănătății. Zhao 
Ziyang a salutat progresele înre
gistrate în relațiile chino-tunisiena 
și și-a exprimat încrederea că a- 
cestea se vor intensifica în viitor.

ENERGIE ATOMICA. Președin
tele Comitetului de Stat al U.R.S.S. 
pentru folosirea energiei atomice, 
A. Petrosianț, și adjunctul minis
trului de externe, V. Petrovski,

s-au întîlnit la Moscova cu direc
torul general al Agenției Interna
ționale pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.), Hans Blix. Au fost exa
minate probleme privind crearea 
unui regim internațional de dez
voltare a energeticii nucleare în 
condiții de securitate.

GUVERNUL FRANCEZ, reunit 
In ședință săptămînală, a hotărit 
ca direcțiile a aproape jumătate 
din grupurile industriale și finan
ciare de stat să fie înlocuite 
înaintea privatizării acestor firme, 
operațiune ce va fi lansată în 
curbul acestui an. Pe de altă parte, 
primul ministru francez a apreciat 
că instituțiile republicii s-au a- 
daptat la situația inedită apărută 
după alegerile legislative din 16

ITALIA

In căutarea unei soluții
ROMA 24 (Agerpres). — Premie

rul desemnat al Italiei, Bettino 
Craxi, și-a . încheiat, joi, consultările 
cu liderii partidelor politice repre
zentate în parlament în vederea so
luționării crizei guvernamentale de
clanșate luna trecută, informează 
agenția A.N.S.A.

Intr-o conferință de presă. Bettino 
Craxi a estimat că poate fi întrevă
zută o soluție politică la criza de-

la criza de guvern
clanșată la 26 iunie în urma ruptu
rii intervenite între democrat-creș- 
tini și socialiști, ceea ce a dus la 
demisia coaliției guvernamentale 
pentapartite. „Consultările au fost 
pozitive", a afirmat vorbitorul, adău
gind că vineri după-amiază va pre
zenta președintelui Republicii, Fran
cesco Cossiga, rezultatul consultă
rilor sale.

Apel la acțiuni concertate pentru rezolvarea 
problemei datoriilor externe

ORIENTUL MIJLOCIU
• Comunicat după intilnirea dintre regele Marocului și primul 

ministru al Israelului • Evoluția situației din Liban

CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager
pres). — Țările Americii Latine vor 
adopta o poziție comună in negocieri
le asupra rambursării împovărătoarei 
lor datorii externe — a declarat re
prezentantul Perului in cadrul lu
crărilor reuniunii Asociației latino- 
americane de cooperare (A.L.A.D.I.), 
de la Acapulco — informează agenția 
Reuter. El a arătat că important este 
ca statele continentului să acționeze 
de o manieră concertată pentru so
luționarea urgentă a acestei proble
me, intrucît America Latină nu mai

• poate continua să fie victima impe
rialismului. Referindu-se la măsurile 
protecționiste, delegatul peruan a 
subliniat necesitatea eliminării aces-" 

. tora, pentru a se favoriza exporturile 
și a permite astfel ca plata datoriilor 
externe să fie făcută fără noi sa
crificii.

La rîndul său, teprezentantul Ve- 
nezuelei a evidențiat importanța 
creării unei piețe comune pentru 
promovarea relațiilor comerciale în
tre țările latino-americane.

Accentuarea fenomenelor de criză 
din economia țărilor occidentale

RABAT 24 (Agerpres). — După în- 
tîlnirea de la Ifrane dintre regele 
Marocului, Hassan al II-lea, și pri
mul ministru al Israelului, Shimon 
Peres, joi, a fost dat publicității, si
multan în capitalele celor două țări, 
un comunicat oficial. După cum se 
arată în document — transmis de 
agențiile de presă — întîlnirea „a 
avut doar un caracter exploratoriu și 
nu a vizat inițierea de negocieri". 
Părțile — se spune în comunicat — 
au examinat situația din Orientul 
Mijlociu și condițiile menite să con
tribuie la instaurarea păcii în a- 
ceastă regiune. De asemenea, se a- 
rată că regele Marocului a expus 
și a explicat rațiunile fiecăruia din
tre elementele planului de la Fes, 
care — după părerea sa — poate să 
constituie un fundament pentru o 
pace justă și durabilă in zonă.

Primul ministru israelian, se ara
tă în comunicat, și-a prezentat ob
servațiile asupra planului de la Fes 
și a avansat propuneri.

întîlnirea și convorbirile din Maroc 
au fost condamnate de unele țări

arabe. Siria anunțînd ruperea rela
țiilor diplomatice cu Marocul.

într-un memorandum adresat se
cretariatului Ligii Arabe, Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.) a cerut convocarea de ur
gență a unei reuniuni extraordina
re arabe la nivel înalt în legătu
ră cu vizita întreprinsă în Măroc de 
primul ministru al Israelului.

BEIRUT 24 (Agerpres). — Luptă
torii din „Rezistenta națională li
baneză" și-au continuat atacurile îm
potriva pozițiilor deținute de forțe
le israeliene și de așa-numita Ar
mată a Libanului de Sud (A.L.S.), 
creată și finanțată de Israel. Atacu
rile combatanților libanezi se pro
duc în „zona de securitate", insti
tuită de trupele de ocupație israe
liene în sudul Libanului. După cum 
relevă agenția K.U.N.A., la 23 iulie, 
doi militari ai A.L.S. au fost uciși, 
iar alții răniți ca urmare a unui atac 
de comando întreprins la est de 
Nabatyeh de către luptătorii din „Re
zistenta națională libaneză".

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK
TEHERAN 24 (Agerpres) — Po

trivit agenției iraniene IRNA, în 
sectoarele de nord-vest ale frontului 
și în zona Hadj-Omran au avut loc 
puternice dueluri de artilerie între 
cele două părți. Agenția IRNA a 
confirmat că avioane irakiene au 
violat spațiul aerian Iranian și au 
bombardat suburbiile de sud ale 
Teheranului. In urma raidului s-au 
înregistrat șapte răniți.

BAGDAD 24 (Agerpres) — Un 
purtător de cuvînt militar de Ia 
Bagdad a comunicat că, în zona cen
trală a frontului, trupele irakiene 
au intreprins atacuri împotriva po
zițiilor iraniene. In zona de nord a 
frontului, forțele irakiene au captu
rat mari cantități de arme, muniții 
și tehnică de luptă.

Aviația irakiană a întreprins rai
duri de bombardament pe teritoriul 
iranian, inclusiv la periferiile Tehe
ranului.

S.U.A. : Încetinirea ritmului 
de creștere a producției

WASHINGTON '24 (Agerpres). — 
Creșterea economică a Statelor Uni
te s-a încetinit net în cel de-al doi
lea trimestru al acestui an, înregis- 
trindu-se o rată a produsului națio
nal brut de 1,1 la sută in ritm anual, 
ceea ce reprezintă cea mai slabă 
evoluție de la recesiunea din 1982. 
Această estimare, publicată de Mi
nisterul Comerțului din S.U.A., este 
inferioară previziunilor celor mai 
mulți experți, care anticipaseră o 
rată de 2 la sută pentru perioada 
aprilie-iunie 1986.

Revizuind (în sus) creșterea din 
primul trimestru al anului, ministe
rul menționat a relevat că, în pri
mul semestru, ritmul P.N.B. a fost 
de 2,4 la sută, de asemenea inferior 
celui din aceeași perioadă a anului 
trecut.

Președintele Oficiului Rezervelor 
Federale din S.U.A., Paul Volker, a 
afirmat că ritmul de dezvoltare al 
economiei americane este „din ce în 
ce mai amenințat" de „dezechilibre
le" comerciale cu principalii săi 
parteneri, în primul rind Japonia și 
R.F. Germania. In această perspec
tivă, el a adresat un apel statelor 
amintite să acționeze în vederea 
echilibrării acestor schimburi. Agen
ția France Presse reamintește că de
ficitul balanței comerciale americane 
era la sfîrșitul anului trecut de 150 
miliarde dolari. Paul Volker și-a 
manifestat, totodată, îngrijorarea că 
în curînd se va înregistra o nouă 
creștere a inflației, după o ușoară 
ameliorare în cursul acestui an, ca 
urmare a evoluției prețului petro
lului.

PIAȚA COMUNA : Sporirea 
presiunilor inflaționiste

BRUXELLES 24 (Agerpres). —. 
Prețurile bunurilor de consum au 
înregistrat, în iunie, anul acesta, o 
nouă creștere în cele 12 țări mem
bre ale Pieței comune — de 0,2 la 
sută — față de luna precedentă, rata 
anuală a inflației fiind de 3,4 la sută
— relevă datele statistice lunare pu
blicate la Bruxelles.

Cele mai mari creșteri anuale de 
prețuri înregistrate în iunie au fost 
in Italia — 6,3 la sută, In Spania
— 7,7 la sută, Portugalia — 11,7 la 
sută și Grecia — 24,4 la sută, relevă 
agențiile internaționale de presă.

TARILE NORDICE: Impactul 
scăderii prețului Ia petrol
OSLO 24 (Agerpres). — Econo

mia țărilor din nordul Europei se 
află într-o stare de criză serioasă, 
în perioada următoare fiind puțin 
probabil să se producă vreo Îmbu
nătățire, indică un raport difuzat la 
Oslo referitor la perspectivele dez
voltării industriale a țărilor nordice, 
elaborat în comun de specialiști din 
Danemarca, Norvegia, Suedia, Is
landa și Finlanda. Situația cea mai 
dificilă se înregistrează în Norvegia, 
ale cărei venituri depind, în bună 
parte, de valorificarea petrolului din 
Marea Nordului. Scăderea aprecia
bilă a prețurilor la petrol și gaze 
naturale pe piața mondială a dus la 
reducerea produsului național brut 
al acestei țări și a determinat guver
nul norvegian să adreseze credito
rilor străini cererea de a i se acorda 
un împrumut în valoare de 500 mi
lioane dolari, relevă documentul 
citat.

martie. In aceste condiții, el s-a 
declarat „ostil oricărei revizuiri a 
Constituției, chiar și In privința 
unor chestiuni de detaliu" — no
tează agenția France Presse.

MINISTERUL AMERICAN AL 
APĂRĂRII a anunțat că flota și 
alte unități militare ale S.U.A. vor 
participa luna viitoare la o serie 
de manevre anuale, împreună cu 
unități din țări sud-americane și 
zona Caraibilor. Exercițiile, la care 
vor participa unități, din Brazilia, 
Chile, Columbia, Ecuador, Para
guay, Peru, Uruguay și Venezuela, 
se vor desfășura în vestul Atlan
ticului și estul Pacificului și vor 
dura pînă în decembrie — a pre
cizat Pentagonul.

HOTARlRI. Conform hotărîrii 
Comisiei speciale pentru redacta
rea noii Constituții a Filipinelor, 
președintele acestei țări. Corazon 
Aquino, ca și vicepreședintele Sal
vador Laurel vor rămîne în func
țiile lor timp de șase ani. Această 
decizie pune capăt discuțiilor cu 
privire Ia organizarea de alegeri 
prezidențiale în Filipine Intr-un 
viitor apropiat. De asemenea, s-a 
hotărit instituirea unui parlament 
bicameral — Senatul și Camera 
Reprezentanților, ai căror membri 
vor fi aleși pentru un mandat de 
șase și, respectiv, patru ani.

PROGRAM DE DEZVOLTARE. 
Președintele Braziliei, Jose Sarney, 
a făcut cunoscute noi măsuri vi- 
zînd stimularea dezvoltării econo

mice și sociale a țării. El a anun
țat, totodată, crearea unui fond de 
dezvoltare națională, ce va fi con
stituit din diferite taxe și impozi
te, care urmează să fie destinat a- 
jutorării milioanelor de brazilieni 
mai puțin favorizați. Programul de 
dezvoltare prevede, de asemenea, 
crearea a 6,6 milioane noi locuri de 
muncă pină la sfirșitul anului 1989.

POLIȚIA CHILIANA a arestat 
212 studenți participanți la o serie 
de manifestații antiguvernamentale 
în 3 centre universitare din capita
lă, s-a anunțat oficial la Santiago 
de Chile. Carabinierii au făcut uz 
de tunuri cu apă și grenade lacri
mogene pentru a împrăștia studen
ții, care protestau împotriva ares
tării arbitrare a o serie de lideri ai

organizațiilor studențești și sindi
cale, cerînd, totodată, revenirea la 
un regim civil, democratic.

VALUL DE CĂLDURĂ șl seceta 
care au afectat în ultimul timp 
zona sud-estică a teritoriului Sta
telor Unite au provocat moartea a 
42 de persoane și pagube mate
riale — mai ales culturilor — de 
circa 1,5 miliarde dolari. Foarte 
afectați au fost fermierii și cres
cătorii de vite din Georgia ; în 
sprijinul acestora sînt transportate 
furaje din state din Vestul Mijlo
ciu. Pe de altă parte, serviciile de 
meteorologie anticipează că valul 
de căldură se va menține și săp- 
tămîna viitoare ; în prezent, tem
peratura este de peste 38 grade 
Celsius.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Sctnteil nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzoril din Întreprinderi șl instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA“ — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grivlței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCINTEII 40 360

I


