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Realizări de prestigiu 
în economie

Au îndeplinit planul pe 7 luni

Prilejuind un rodnic dialog cu oamenii muncii, o amplă 
Și profundă analiză a căilor de îndeplinire a planului 
pe acest an și pe întregul cincinal, ieri s-a desfășurat

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

IN JUDEJUL CONSTANTA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general , al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat 
vineri, 25 iulie, întreprinderea 
de construcții navale Constan
ța și Fabrica de construcții și 
reparații nave Mangalia.

în centrul dialogului de lucru pur
tat de secretarul general al parti
dului cu factori de răspundere din 
cadrul ministerului de resort, cu 
specialiștii, cu membrii consiliilor 
de conducere ale unităților navale 
din Constanța șl Mangalia și cu 
cadre din conducerea centralei in
dustriale de profil s-a situat exami
narea modului in care se acționea
ză pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe acest an și pe întregul 
cincinal, a prevederilor programului 
construcțiilor navale în țara noastră. 
Totodată, au fost analizate aspecte 
esențiale ale dezvoltării și perfec

ționării activității in construcția de 
nave, organizării și modernizării 
proceselor de producție, pe baza ce
lor mai avansate cuceriri ale științei 
ți tehnicii, ridicării Întregii activi
tăți la cote superioare de calitate și 
eficiență.

La vizită au participat tovarășii 
Emil Bobu, Nicolae Constantin, 
Gheorghe Oprea, Silviu Curticeanu.

După ce a survolat partea de sud 
■ litoralului românesc al Mării Negre 
cu salba de stațiuni ce se întind de 
la Neptun spre Constanța, precum 
și monumentala lucrare Canalul Du
năre — Marea Neagră, construcție 
impunătoare ce pune în lumină 
uriașele transformări care au avut 
Ioc pe pămintul dobrogean în epoca 
de mărețe împliniri pe care o trăiește 
țara. Epoca Nicolae Ceaușescu, eli
copterul prezidențial a aterizat pe 
platforma de transconteinere din 
portul Constanța.

Mii de oameni ai muncii — mari
nari, docheri, mecanizatori — au 
făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu o emoțio
nantă și călduroasă primire. Cei pre- 
zenți - purtau cu mîndrie portrete ala 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu. ‘ Prin entu
ziaste manifestări, constructorii de' 
nave constănțeni și, prin ei, toți lo
cuitorii județului au dat expresie 
bucuriei de a-1 saluta din nou, in 
mijlocul lor, pe conducătorul iubit și 
respectat al partidului și statului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu, stimei 
profunde a tuturor celor ce trăiesc 
și muncesc în această parte a țării.

La coborîrea din elicopter, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost ințîmpinați 
de tovarășul Mihai Marina, prim- 
«ecretar al comitetului județean de 
partid, precum și de cadre de con
ducere din unitățile de pe marea 
platformă a portului Constanța.

în această ambianță de bucurie ge
nerală, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au luat 
loc intr-o mașină deschisă, indrep- 
tindu-se spre ÎNTREPRINDEREA 
DE CONSTRUCȚII NAVALE.

Mii și mii de locuitori ai marelui 
oraș de la poarta maritimă a țării 
— tineri și vîrstnici — aflați de-a 
lungul traseului străbătut, au ova
ționat, cu înflăcărare pentru partidul 
nostru comunist și secretarul său 
general, pentru eroicul popor ro
mân, constructor al socialismului și 
comunismului.

Manifestările pline de căldură ale 
constănțenilor reafirmă vibrant, in 
acestip zile cînd s-au împlinit 21 de 
ant de lâ istoricul Congres al IX-lea 
al P.cte.Acare a ales in funcția su
premă de conducere în partid pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, senti
mentele de profundă dragoste și 
înaltă apreciere pe care oamenii 
muncii le nutresc față de conducă
torul încercat al partidului și al 
țării, care a făcut din slujirea cu 
nețărmurit devotament a intereselor 
națiunii noastre, a cauzei socialis
mului și comunismului țelul su
prem al Întregii sale vieți și acti
vități revoluționare.

La întreprinderea de construcții 
navale, o formație alcătuită din 
membri ai gărzilor patriotice și ai 
detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei a 
prezentat onorul.

După datina străbună, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întimpinați 
cu piinea și sarea acestor ținuturi.

Pionieri și șoimi al patriei, tineri 
constructori navali au oferit înalți- 
lor oaspeți buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați, cu deosebită căldură. de 
Marin Nedelcu. ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, de repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai conducerii cen
tralei industriale de resort și ai 
unității vizitate.

Secretarului general al partidului 
l-au fost prezentate, in fața unor 
machete și grafice, dezvoltarea im
petuoasă Înregistrată de întreprinde
rea constănțeană in anii din urmă, 
precum și marea diversitate de ti
puri de nave realizate de aceasta 
— mineraliere, petroliere, docuri 
plutitoare, barje fluviale pentru Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră, de- 
rocatoare pneumatice, drăgi absor
bante etc. Au fost prezentate, tot
odată, măsurile întreprinse în vede
rea mai bunei organizări a fluxului 
tehnologic, posibilitățile create pe 
această cale pentru scurtarea ciclu
rilor de execuție a navelor în doc, 
extinderea metodelor cu inaltă efi
ciență la montajul bloc-secțiilor și a 
motoarelor navale, pentru mecaniza
rea operațiilor in construcția nave
lor, precum și pentru sporirea gra
dului de integrare a echipamentelor 
și instalațiilor de bord și creșterea 
indicelui de utilizare a metalului. 
S-a relevat că, prin aplicarea acțiu
nilor de organizare și modernizare a 
proceselor de producție prevăzute 
pentru prima parte a acestui an, 
productivitatea muncii s-a mărit 
considerabil, paralel cu sporirea sub
stanțială a producției-marfă. Sem
nificativă în acest sens este dinami
ca construcțiilor navale realizate la 
întreprinderea constănțeană — de la 
80 000 tdw, in cincinalul 1971—1975, 
la peste 1,4 milioane tdw in cinci
nalul trecut, pentru ca la sfirșitul 
anului 1990 să se ajungă la 2,3 mi
lioane tdw.

Secretarului general al partidului 
i-au fost prezentate principalele ca
racteristici ale unor noi tipuri de 
nave care urmează să fie introduse, 
in curind, in fabricație, precum și 
preocupările colectivului de oameni 
ai muncii de aici pentru trecerea la 
debitarea materialelor cu laseri $1 
plasmă.

S-au vizitat, in continuare, mai 
multe hale de producție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat să fie revăzut graficul de rea
lizare a mineralierului de mare to
naj în sensul devansării producerii 
acestuia. S-a insistat in mod deose
bit asupra cerinței de extindere a 
sudurii automate, asigurindu-se ast
fel creșterea indicelui de folosire a

(Continuare în pag. a IH-a) In timpul vizitei la Fabrica de construcții și reparații nave Mangalia

Dialog fructuos la Întreprinderea de construcții navale Constanța
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BACAU. Colectivele de muncă 
din 35 de unități economice ale 
județului Bacău și-au îndeplinit 
inainte de termen sarcinile de plan 
la producția-marfă industrială pe 
primele 7 luni ale anului. între 
unitățile care au raportat acest 
succes se numără întreprinderea 
de utilaj chimic și întreprin
derea electrocentrale Borzești, 
Combinatul de celuloză și hir- 
tie „Letea“ și întreprinderea de 
postav „Proletarul" din Bacău, 
Rafinăria de petrol Dărmănești, 
întreprinderea de bere, spirt și 
drojdie Mărgineni, întreprinderea 
„Salina" Tirgu Ocna ș.a. Au fost 
create astfel condiții ca pină la 
sfirșitul lunii iulie colectivele de 
oameni ai muncii din unitățile res
pective să realizeze o producție- 
rharfă industrială suplimentară în 
valoare de 615 milioane lei, concre
tizată in importante cantități de 
utilaje tehnologice, energie elec
trică, hîrtie, celuloză, cherestea, 
țesături și alte produse. (Gheor
ghe Baltă, corespondentul „Scin
teii").

VÎLCEA. Mobilizate In tnsufleți- 
toarea întrecere socialistă consacra
tă înfăptuirii exemplare a planului 
în acest prim an al actualului 
cincinal, colectivele de oameni ai 
muncii din 25 unități economice ale 
județului Vilcea și-au onorat ina
inte de termen sarcinile ce le-au 
revenit la producția-marfă pe pri
mele 7 luni ale anului. Printre 
fruntași se situează colectivele de 
oameni ai muncii de la întreprin
derea forestieră de exploatare și 
transport Vilcea, întreprinderea 
minieră Rîmnicu Vilcea, întreprin
derea de exploatare a agregatelor 
minerale și de construcții Dră- 
gășani, întreprinderea pentru pro
ducerea nutrețurilor combinate 
Băbeni. întreprinderea județeană 
de producție industrială și prestări 
servicii Rîmnicu Vilcea, Antrepriza 
de construcții hidroenergetice Olt 
superior. Conform angajamentelor 
asumate, pină la sfirșitul lunii 
aceste unități urmează să obțină, 
impreună, o producție-marfă su

plimentară de 210 milioane lei. (Ion 
Stanciu, corespondentul „Scin
teii").

VASLUI. Acționînd in lumina 
indicațiilor și orientărilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pen
tru creșterea mai accentuată a 
productivității muncii, prin perfec
ționarea și innoirea tehnologiilor 
de fabricație, mai buna organizare 
a muncii și utilizarea eu inaltă 
eficiență a capacităților de produc
ție și a materiilor prime, colec
tivele din 39 de unități economice 
din județul Vaslui au îndeplinit, 
inainte de termen, planul pe 7 luni 
la producția-marfă industrială. 
Pină la finele lunii, colectivele 
muncitorești vasluiene — între 
care Întreprinderile de materiale 
izolatoare, „Mecanica" și de confec
ții din Vaslui, de elemente pneu
matice, aparate de măsură și de 
produse abrazive din Birlad. Fabri
ca de utilaj complex din Huși — 
s-au angajat să obțină și să asigure 
suplimentar economiei naționale 
produse in valoare de 250 milioane 
lei. (Petru Necula, corespondentul 
„Scinteii").

SATU MARE. Cinstind prin fap
te remarcabile de muncă împli
nirea a 21 de ani de la Congresul 
al IX-lea al partidului, colectivele 
a 25 de unități industriale din ju
dețul Satu Mare raportează înde
plinirea înainte de termen a pla
nului la producția-marfă industria
lă pe 7 luni din acest an. în răs
timpul care a mai rămas pină la 
sfirșitul lunii iulie, aceste colective 
vor obține suplimentar o produc
ție-marfă industrială în valoare de 
peste 200 milioane lei, materializa
tă, între altele, in importante canti
tăți de confecții textile^ utilaje pen
tru industria chimică, armături in
dustriale, cherestea, nutrețuri com
binate etc. între unitățile cu cele 
mai- frumoase realizări se situează 
întreprinderea de piese de schimb 
și utilaje pentru industria chimi
că, întreprinderea „Mondiala", în
treprinderea de piese auto și între
prinderea „23 August" din Satu 
Mare, întreprinderea de in și cine- 
pă din Cărei. (Octav Grumeza, 
corespondentul „Scinteii").

Livrări suplimentare la export
MUREȘ. Mobili- 

zindu-se exemplar
pentru realizarea rit
mică și în condiții de 
înaltă calitate a con
tractelor încheiate cu 
partenerii externi, co
lectivele de oameni ai 
muncii din 15 unități 
economice din jude
țul Mureș raportează 
îndeplinirea înainte- 
de termen a planului 
la export pe 7 luni 
din acest an. între 
unitățile cu cele mai 
bune rezultate te nu

mără cele de Ia 
întreprinderile „Elec- 
tromureș", „Prodcom- 
plex" și întreprinde
rea de reparații auto 
din Tîrgu Mureș, Fa
brica de anvelope ,din 
Luduș, care, în pe
rioada care a mai ră
mas pînă la finele lu
nii iulie, vot livra pe 
adresa partenerilor 
externi, In plus față 
de sarcinile de plan, 
produse în valoare de 
16,5 milioane lei. A-

ceste realizări au la 
bază preocuparea sta
tornică pentru promo
varea largă a progre
sului tehnic, moder
nizarea fluxurilor teh
nologice de producție, 
valorificarea superi
oară a materiilor pri
me și materialelor, a- 
daptarea operativă a 
produselor la cerințele 
partenerilor externi. 
(Gheorghe Giurgiu, 
corespondentul „Scin
teii").

10000 tone cocs metalurgic 
peste prevederi

HUNEDOARA. Din 
primele zile ale aces
tui an și pină In pre
zent, harnicul colectiv 
de oameni ai muncii 
de la uzina cocsochi- 
mică din cadrul Com
binatului siderurgic 
Hunedoara și-a reali
zat și depășit sarcinile 
de plan. Printr-o or

ganizare superioară a 
muncii In toate trei 
schimburile, prin fo
losirea la întreaga ca
pacitate a utilajelor 
și instalațiilor, întă
rirea ordinii, discipli
nei și răspunderii în 
muncă s-au obținut 
însemnate creșteri ale 
productivității muncii, 
care este cu 2,64 la

sută mal mare- decît 
s-a prevăzut. Pe a- 
ceastă cale, în perioa
da care a trecut din 
acest an, s-au produs 
peste prevederi 10 000 
tone cocs metalurgic 
și 9 800 tone cocs mă
runt. (Sabin Cerbu, 
corespondentul „Scin
teii").

Sonde în funcțiune înainte de termen
ARAD. Acționînd 

eu hotărîre pentru In
troducerea In circui
tul productiv a noi și 
noi rezerve de hidro
carburi, petroliștii de 
Ia Schela de produc
ție petrolieră din 
Pecica, județul Arad, 
au obținut importante 
succese în muncă. 
Numai In cursul lunii

Iulie, ei au reușit să 
dea In exploatare, 
înainte de termenul 
planificat, un număr 
de 5 sonde pentru ți
ței și una pentru 
gaze. De asemenea, 
au fost Încheiate în 
timp record repara
țiile la o sondă ve
che. Dacă mai adău
găm că multe alte lu
crări de investiții se

află tntr-un stadiu 
de execuție avansat 
față de grafice, avem 
imaginea eforturilor 
ce se depun de 
colectivul de oameni 
ai muncii din a- 
ceastă schelă pentru 
a spori necontenit 
producția de țiței și 
gaze. (Tristan Mihuța, 
corespondentul „Scin
teii").

Vocația construcției
In 1949, cind am 

coborit prima oară in 
Gara de Nord, Bucu- 
reștiul — cu excepția 
a două bulevarde și a 
Căii Victoriei, a trei 
cartiere — Aviatori, 
Domenii și Cotroceni 
— a unor clădiri dem
ne de orice Capitală 
și a monumentelor is
torice — mi s-a părut 
o aglomerare de tir- 
gușoare. Abia din pa
gini de literatură, din 
documente am desco
perit farmecul și ceva 
din tainele unor 
străzi, case și grădini, 
cafenele de care ținea 
un mod de viață 
bucureșteană. Insă 
mahalalele prezente in 
1949 rezervau aspecte 
adesea zguduitoare : 
erau căsuțe cu zorele, 
erau birje și lăutari, 
cintece și flori. dar 
dominau mizeria și 
promiscuitatea, cu ac
cente dramatice. Ve
chii edili nu și-au pus 
problema monumenta
lului. De altfel, se și 
spunea pe vremuri că 
noi, românii, nu avem 
vocația monumentalu
lui. Tocmai spre acest 
monumental tinde 
Bucureștiul de azi, in- 
scrilndu-se intr-o di
mensiune care este a 
țării întregi, mai ales 
de la Congresul al 
IX-lea încoace; in anii 
pe care poporul nos
tru ii numește ..Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Greșesc oare afir
mând că Bucureștiul 
este orașul nostru cel 
mai încărcat de isto- 

? Modernizarea era

firească și strict nece
sară. Ea trebuia să in
cludă trecutul, prin 
păstrarea comorilor de 
arhitectură, prezentul 
și viitorul, căci con
struim și pentru cei 
de miine. Concomitent 
cu apariția blocurilor 
din beton și sticlă s-a 
avut in vedere și s-a 
realizat un plan de 
restaurări.

Treceam pe lingă

ÎNSEMNĂRI

„Casa Scinteii" — încă 
înconjurată de schele. 
Scriam despre primele 
blocuri noi din Feren
tari, modeste, dar ne 
mindream cu ele. Am 
locuit in Floreasca și 
a dat șantierul peste 
mine : acolo s-a ri
dicat un cartier nou. 
M-am mutat in altă 
parte, alt șantier. Am 
ajuns prin părțile Gă
rii de Nord,, iar șan
tier. Acum construim 
noul centru civic. Me
troul este opera aces
tor ani. amenajarea 
Dîmboviței a început. 
Așadar, șantierul, con
strucțiile fac parte din 
lyografia. din exis
tența noastră. In cele 
peste două decenii, 
cite au trecut de la 
Congresul al IX-lea 
al partidului, in Bucu
rești au apărut cîte- 
Va orașe de extindere 
medie. S-au definitivat 
cartierele Titan, Dru

mul Taberei. Floreas
ca. Pajurei, Bucureștii 
Noi. Din temelii : Co- 
lentina, Mihal Bravu. 
Calea Moșilor. Calea 
Dorobanți, bd- 1 Mat, 
Titulescu. o bună par
ti din Militari, hote
luri, instituții, obiec
tive de interes ob
ștesc . etc. Cine poate 
să le mai țină evi
dența ? Sute de mii 
de oameni s-au așezat 
in locuințe noi. Aceas
ta este o realitate, o 
victorie de necontes
tat. Prezenta ei este 
caracteristică întregii 
țări, fiecărui județ, tu
turor localităților din. 
patria noastră. O rea
litate făurită prin 
muncă, prin efort.

Niciodată, nici un 
alt oraș din tară nu a 
cunoscut lucrări edili
tare de o asemenea 
amploare, pe care și 
le pot îngădui doar 
țările cu forță econo
mică : metrou, centru 
civic, limpezirea Dîm
boviței. pasaie subte
rane. 15 poduri, noi 
bulevarde, noi cartie
re. restaurări, parcuri, 
spații verzi, intr-un 
ritm impetuos. Cred 
ci in urrțtătorii vreo 
cinci ani orașul Bucu
rești va fi Marele 
București, dorit de noi 
toți. Si vom putea 
spune cu mândrie : a 
meritat truda, a meri
tat să scriem despre 
cei care i-au dat fru
musețe, demnitate st 
o nouă personalitate.

Nicolae TIC
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PE TEREN, ACOLO UNDE
SE ÎNDEPLINESC SARCINILE

Timp de peste o lună de zile am 
efectuat, cu sprijinul direct al Comi
tetului județean de partid Botoșani, 
o amplă investigație asupra eficien
ței muncii pe teren a activiștilor de 
partid de la comitetele județean, 
orășenești și comunale. Investigația 
a pornit de la

Un studiu ce a „radiografiat1 
pulsul muncii de partid

„In ce constă sprijinul pe care îl 
acordați comunei de care răspun
deți ?“ — i-am întrebat la începutul 
documentării noastre pe unii dintre 
activiștii de partid ai comitetului 
județean. Și fiindcă exemplele pe 
care ni le propuneau nu se dovedeau 
un sprijin concret și eficient, „ar- 

• gumentul" la care au recurs unii a 
fost: „La urma urmei, însăși pre
zența activistului de partid pe teren 
reprezintă un motiv în. plus pentru 
ca cei in mijlocul cărora se află să-si 
facă cit mai bine datoria". Este un 
răspuns care, în condițiile cerințelor 
și exigențelor actuale formulate de 
conducerea partidului, a devenit cel 
puțin anacronic. Tocmai de aceea, 
în discuția pe care am avut-o cu to
varășul Iulian Ploștinaru, prim-se- 
cretar al Comitetului județean de 
partid Botoșani, am pornit de la 
relatarea acestui „caz".

— In cadrul activului de partid al 
județului se mai intilnesc și aseme
nea mentalități. Drept urmare, ac
țiunile pe care le-am inițiat și le 
desfășurăm, în spiritul indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
au inceput cu un studiu amplu, in baza 
căruia să cunoaștem in profunzime 
stilul și metodele de muncă ale fie
cărui activist, gradul de angajare pe 
care il dovedește in soluționarea pro
blemelor cu care se confruntă locali
tatea sau unitatea de care răspunde. 
Avem numeroși activiști destoinici, 
cu o însemnată contribuție la înfăp
tuirea hotărîrilor de partid și a legi
lor țării in comunele și orașele jude
țului. unele dintre acestea remarcin- 
du-se de mai mulți ani în întrecerea 
socialistă pe țară. De toate acestea 
v-ați putea convinge direct, alătu
ri ndu-vă tovarășilor care au și tre
cut la efectuarea studiului.

Dind curs sugestiei și însoțind în- 
tr-un mare număr de localități co
lectivul însărcinat cu elaborarea stu
diului am putut cunoaște, la fața 
locului, numeroase aspecte poziti
ve ori negative și, mai ales, impli
cațiile acestora asupra îndeplinirii 
.sarcinilor ce revin organelor și or
ganizațiilor de partid de care răs
pund, colectivităților in care acestea 
acționează.

cooperativei agricole din Ripiceni s-a 
extins cu incă 150 de hectare.

Este un exemplu bun. Ce am con
statat însă în alte localități ala 
județului ? .

— Intr-adevăr, recunoștea tovară
șa Doina Iliescu, adjunct al șefului 
secției agrare a comitetului jude
țean de partid, pe raza consiliului 
agroindustrial Trusești, de care 
răspund, se semnalează restanțe și 
la întreținerea culturilor, dar și la 
pregătirea combinelor pentru recol
tarea păioaselor. Vă mărturisesc 
insă că zilnic mă aflu pe teren. Și 
tot zilnic, împreună cu directorul 
S.M.A. sau cu inginerul-șef al con
siliului agroindustrial mă străduiesc 
să impulsionez întreaga activitate. 
Nu văd totuși ce măsuri supli
mentare aș mai putea lua.

Situăția pe care a expus-o 
reală, autocritica, intr-un fel, 
îndreptățită. Dar autocritica nu 
locuiește producțiile, nu poate 
plini rezultatele ce se așteaptă
la unul dintre consiliile agroindus
triale cu cele mai moderne dotări 
tehnico-materiale în cadrul jude
țului. Care erau cauzele reale ale 
întîrzierii unor lucrări și — în ulti
mă instanță — carențele în munca 
sa de activist al partidului ? Re
cent promovată în această func
ție (și poate insuficient sprijini
tă în însușirea metodologiei mun-

er» 
era 
în- 
su- 
de

j r

muncii activiștilor 
de partid

In mijlocul oamenilor, 
împreunâ cu ei

Ultima decadă a lunii mal a.e. s-a 
caracterizat — și in județul Botoșani 
— printr-o secetă excesivă. „Am 
putea extinde suprafața irigată cu 
încă 120—150 hectare" — a propus 
Ortansa Țanțur. secretar al comite
tului comUfial de’’ partid Ripiceni, 
lntr-o „operativă de seară", la care 
erau prezenți lire Șologon, organi
zator de parlidit.și Marin Sterian, 
care răspunde de acest consiliu agro
industrial din partea biroului comi
tetului județean de partid. Concre
tizarea propunerii impunea procu
rarea unei însemnate cantități de 
conducte metalice și mobilizarea u- 
nui mare număr de oameni la in-* 
Etalarea acestora pe teren. Ce a ur
mat ? Posibilitatea extinderii supra
feței irigate a fost adusă la cunoștin
ța comitetului județean de partid în 
chiar 
astfel 
urma 
doua
afla pe punctul de a fi livrată de 
către întreprinderea producătoare. 
Drept urmare, unul dintre secretarii 
comitetului județean de partid s-a 
angajat șă țină o permanentă le
gătură cu unitatea producătoare, 
precum și cu Regionala C.F.R. Iași 
și întreprinderea de transporturi 
auto, pentru impulsionarea livrării 
și a transportului conductelor pină 
la destinație. In același timp, la 
Ripiceni. eforturile conjugate ale 
celor trei activiști au condus la a- 
sigurarea tuturor condițiilor pentru 
instalarea cit mai operativă a con
ductelor. Și astfel, in mai puțin de 
o săptămină, suprafața irigată a

cit de partid), activista la care ne 
referim se îngrijea mai tot timpul 
de așa-zisa „latură tehnică" a agri
culturii, pornind, desigur, și de la 
o înțelegere greșită a profilului sec
ției in care lucrează. De aici și di
ficultatea în care s-a aflat atunci 
cind 1 s-a solicitat să răspundă la 
următoarele întrebări : „La cite adu
nări generale ale organizațiilor de 
bază de pe raza consiliului ați parti
cipat ?“ ; „Cum urmăriți îndeplini
rea măsurilor adoptate de comitetele 
de partid și de consiliile de condu
cere ale cooperativelor agricole din 
cadrul consiliului agroindustrial ?“ 
Efectul neindeplinirii îndatoririlor 
ce reies din întrebările anterioare 
l-am consemnat mai înainte, trans
criind propriile mărturisiri ale acti
vistei : restanțe în desfășurarea lu
crărilor agricole, ca urmare a unei 
reduse implicări a organelor și or
ganizațiilor de partid in efectuarea 
acestora.

La gazetele de strada 
culturile „arâtau" foarte bine

seara respectivă. S-a aflat 
că o cantitate de conducte 
să sosească la Botoșani a 

zi dimineața, iar o alta se

— Am actualizat și ținem „la zi" 
întreaga propagandă vizuală. Colec
tivele de propagandiști și 
au fost instruite cu toate 
mele specifice campaniei 
de vară — ne spunea tovarășa Elena 
Nichifor, secretar adjunct pentru 
problemele de propagandă al comi
tetului comunal de partid Copălău, 
repartizată să răspundă de C.A.P. 
Coșula. Evaluată numai pe baza ar
ticolelor 
dă, s-ar 
tatea pe 
bine.

— Cum se face totuși că pe te
renurile cultivate cu porumb mai 
sint și acum unele suprafețe pe care 
nu s-au efectuat toate prașilele ?

— E drept, dar asta nu-i treaba 
mea. Cred că în această situație ar 
trebui trași la răspundere șefii de 
echipă, de fermă, inginerul-șef, pre
ședintele cooperativei agricole.

— Și cine să-i tragă la răspunde
re ? Nu cumva întii și întîi dum
neavoastră, ca reprezentînd comite
tul comunal de partid, ca activist 
al partidului ?

De unde provine o asemenea vi
ziune îngustă, unilaterală asupra 
muncii de partid la unii activiști din 
comune ? Sondajele pe care le-am 
efectuat și cu atit mai mult studiul 
întreprins au evidențiat că, de qele 
mai multe ori, aceasta este „împru-

agitatori 
proble- 
agricole

apărute la gazetele de stra- 
fi putut aprecia că activi- 
ogoare se desfășoară foarte

Unități turistice in județul Suceava

In tot cursul anului, „Țara de 
sus" a Moldovei, cu comori de 
artă inegalabile, constituie o mare 
atracție pentru amatorii de dru
meții. La rindul lor, unitățile tu
ristice din această zonă sint gaz
de ospitaliere pentru toți cei care 
apelează la serviciile lor.

<9 Hanul Drăgușeni, din locali
tatea cu același nume, situat la 52 
kilometri de Suceava, pe drumul 
național București — Bacău — Su
ceava, dispune de 42 locuri de ca
zare și 180 locuri la mese.

• Hanul Ilișești, lingă localita
tea cu același nume, are 94 locuri 
de cazare și 260 locuri la mese.

• Hanul Sucevița dispune de 82 
locuri dS cazare și 180 locuri la 
mese.

Agenția de turism din București 
(str. 13 Decembrie nr. 26, telefon 
14 52 09) asigură rezervarea de 
locuri la aceste unități sucevene, 
ca și in alte unități turistice (ha
nuri. hoteluri, cabane) amplasate 
pe diferite trasee și in stațiuni bal
neoclimaterice ale țării.

In fotografie : Hanul Sucevița.

mutată" de la unii activiști al corni 
tetului județean. Un exemplu : ,,Ci 
timp credeți că mai trebuie pentru 
ca ferma zootehnică a C.A.P. 

efectivul 
(termenul 
mai bine 
fost in-

ferma . zootehnică 
Broscăuți să realizeze 
de animale planificat ?“ 
stabilit fiind depășit cu 
de un an — n.n.) — a 
trebat Nicolae Chelba, activist al 
secției de propagandă a comitetului 
județean de partid, repartizat să răs
pundă de comuna respectivă. „De 
ce mă întrebați pe mine și nu pe cei 
de la direcția agricolă județeană ?“
— ne-a răspuns oarecum surprins. 
Sau un alt caz: „Nu ne-am procu
rat la timp unele piese de schimb 
pentru combinele de recoltat păioasa
— arăta tovarășa Eugenia Baraboi, 
organizator de partid în consiliul 
agroindustrial Frumușica — deoare
ce pentru aceasta se cuvenea o in
tervenție directă la baza județeană 
de aprovizionare a agriculturii". 
Cine avea însă datoria să facă a- 
ceastă „intervenție directă" ? însăși 
tovarășa în cauză, cu atit mal mult 
cu cit îndeplinește și calitatea de 
membru supleant în biroul comite
tului județean de partid. De altfel, 
aceleiași stări de „expectativă", de 
așteptare a „intervenției județului" 
i se datorează și neajunsurile identi
ficate în ultima perioadă în consi
liile agroindustriale Sulița, Dîngeni 
și Dragalind, al căror efect se regă
sește in rezultatele slabe în actuala 
campanie de recoltare a păioaselor.

Din noul peisaj arhitectonic al municipiului Slatina Foto : Sandu Cristian

DIN ACTIVITATEA CONSILIILOR POPULARE

Obiective precise 
pentru fiecare zi, 

pentru fiecare activist de partid X
Ce măsuri s-au adoptat față 

aspectele notate
de 

anterior, cum s-a 
finalizat studiul la care ne-am re
ferit ? Faptul că studiul a fost ela
borat de un colectiv alcătuit din se
cretari și alți membri ai biroului 
comitetului județean de partid, con
comitent cu îndeplinirea celorlalte 
atribuții și răspunderi ce le-au re
venit în timpul deplasărilor pe te
ren, a dat posibilitatea ca în cazul 
unor lipsuri și neajunsuri să se a- 
dopte măsurile cuvenite pentru în
lăturarea lor în chiar perioada de 
desfășurare a acestei acțiuni. Față 
de unii dintre activiștii care răspund 
de localitățile și unitățile situate in 
consiliul agroindustrial Frumușica, 
de exemplu, s-au luat și măsuri dis
ciplinare. Concomitent, s-a îmbună
tățit repartizarea activiștilor de par
tid și de stat, a specialiștilor de la 
nivelul județului pe municipiu, ora
șe, comune, localitățile și unitățile 
cu problemele mai dificile trecind 
în răspunderea directă a unui mem
bru al biroului comitetului județean 
de partid sau al comitetului execu
tiv al consiliului popular județean.

— Concluziile studiului — ne-a 
spus zilele trecute tovarășul prim- 
secretar a! comitetului județean de 
partid — au pus în evidență nece
sitatea adoptării și a altor măsuri. 
Bunăoară, a fost stabilit un pfo- 
gram-cadru sau, mai exact spus, un 
ghid ce cuprinde modul de organi
zare și desfășurare a muncii pe te
ren, pornind de la faptul că unii 
dintre activiști, mai noi In această 
muncă, nu știau întotdeauna cum să 
procedeze. In baza acestuia, fiecare 
dintre ei va raporta pe domenii de 
activitate biroului comitetului jude
țean de partid despre problemele pe 
care le-a soluționat și despre situa
țiile pentru a căror rezolvare se im
pune o intervenție de la un nivel 
superior. Intrucît ne-am convins că 
unii dintre activiști nu au cunoștin
țele necesare despre ceea ce înseam
nă în mod concret stilul și metodele 
muncii de partid, în instruirile pe 
care le facem, în organizația de par
tid a aparatului propriu, vom insis
ta mai mult asupra acestui fapt, 
inclusiv prin generalizarea experi
ențelor valoroase. Aplicind cu con
secvență indicațiile și orientările 
formulate în acest sens de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, sîntem preocu
pați ca munca pe teren a activiști
lor de partid și de stat să sprijine 
în tot mai mare măsură înfăptuirea 
sarcinilor reieșite din documentele 
adoptate de recenta plenară a Comi
tetului Central al partidului, spre a 
asigura sporirea contribuției între
gului activ de partid la rezolvarea 
operativă a'problemelor care privesc 
realizarea importantelor obiective e- 
conomice ce ne revin în acest prim 
an al noului cincinal.

Silvestri A1LENE1
corespondentul „Scînteii*

SURSE ALE AUTOFINANȚĂRII:
ISCUSINȚA, INIȚIATIVA, HĂRNICIA

Una din principalele îndatoriri ale consiliilor populare este valorifi
carea deplină a resurselor și posibilităților pentru autofinanțarea inte
grală a fiecărei unități administrativ-teritoriale, respectiv acoperirea din 
venituri proprii a 
voltare a întregii 
tuie o preocupare 
Vinători, Bodești, 
relevat si. mai ales, de urmat.
rienței comunei Girov, o facem tocmai pentru că aici consiliul popul'ar 
a parcurs toate etapele, de la aceea de „abonați la bugetul statului" si 
pină la realizarea unor apreciabile excedente bugetare, care. In acest an, 
vor însuma peste trei milioane de lei. Așadar...

tuturor cheltuielilor și participarea la fondul de dez- 
societăți. Si iîț județul Neamț autofinanțarea consti- 

prioritară a consiliilor populare, numeroase comune — 
Girov, Viișoara etc. — avind o experiență demnă de 

Dacă stăruim mai mult asupra expe-

— A fost o vreme, și nu e prea 
mult de atunci, cind puneam in dis
cuție problema autofinanțării ca un 
punct nu prea important pe agenda 
de lucru a consiliului popular, rămas 
mereu neobservat, trecindu-se la... 
probleme prioritare. Așa ' a fost 
pină cind... Pină în 1978. cind. după 
examinarea unei lungi liste de sar
cini. s-a stabilit cu claritate: 
batem o singură problemă 
finanțarea. începuse „ședința 
nuită" a biroului executiv al 
liului popular, care pină la 
numai „obișnuită" nu a fost 
amintește primarul Dumitru Sandu. 
Unii dintre membrii biroului și de- 

■ putații veniți cu „un car de proble
me". puși in situația de a șe referi 
la una singură, au rămas cam des
cumpăniți. O comparație simplă, fă
cută de un reprezentant al consi
liului popular județean prezent la 
ședință, a mai destins atmosfera : 
„O comună e ca o familie mai mare; 
trebuie să-și echilibreze cheltuielile 
cu veniturile".

Acesta a fost Începutul, consiliul 
popular, cu sprijinul deputatilor, al 
comitetelor de cetățeni, a dropus, a 
stăruit și a stabilit ferm să fie puse 
in valoare resursele locale — pentru 
creșterea producției, și veniturilor în 
gospodăriile populației și unitățile 
agroindustriale de pe raza comunei.

să dez- 
auto- 
obiș- 

consi- 
urmă 

— iși

mai fac si felurite treburi casnice 
pentru familiile lor.

Dezvoltarea micii industrii și pres
tărilor de servicii ește corelată cu ce
rințele unităților de stat și coopera
tiste de pe raza comunei. Lucrările 
de modernizare a fermelor zooteh
nice in cadrul I.A.S. Girov. al aso
ciației economice intercooperatiste 
pentru creșterea și ingrășarea ovi
nelor și in cele două cooperative 
agricole se fac cu meseriașii comu
nei. In cooperativele agricole s-au 
format echipe complexe de meseriași 
— constructori, instalatori, mecanici, 
electricieni etc. De asemenea, in ha
lele de reparații ale S.M.A. din lo
calitate lucrează meseriași localnici. 
Sint activități care concură la dez
voltarea economico-socială și edili
tară a comunei, la creșterea produc
ției și eficientei economice, baza 
autofinanțării.

Spiritul de inițiativă a în
vins inerția un adevăr sim
plu 
lor 
hotărî tor 
litate al

că
este

portul recoltei ori al diferitelor ma
teriale in cooperativele agricole și in 
celelalte unități, cind și cit este ne
voie. Este mult mai ieftin — și mai 
oportun din punct de vedere al con
sumului de carburanți — decit dacă 
ș-ar folosi mijloace mecanice.

Cit de mari sint economiile bă
nești realizate pe această cale ? Nu 
am calculat, dar ceea ce se știe exact 
pstp că in toamna trecută, la 

conducătorii de a- 
transportat zece mii 

cartofi și șfeclă de

Industrie midâ, dar cu ve
nituri mari. De multe orl> de prea 
multe ori auzim spunîndu-se : „Nu 
dispunem de resurse pentru industria 
mică". Este exact ceea ce se spunea 
cu o insistență demnă de o cauză 
mai bună și la Girov. „N-avem bo
gății nici la sol, nici în subsol", 
era laitmotivul „argumentației" 
pentru subvenții de la bugetul sta
tului. Ce-i drept, resursele nu săreau 
in ochi, dar nici nu lipseau cu desă- 
virșire. Dovada ?

— Cu forțe proprii am creat sec
ții de producție și prestări de servi
cii : tricotaje, reparații radio-tv, croi
torie, cizmărie, cojocărie", frizerie etc. 
Valoarea producției industriei mici 
și a prestărilor de servicii in cadrul 
cooperației și a celor două coopera
tive agricole va ajunge în acest an 
la 14 milioane de lei. Scepticilor, 
veniți cu argumente că nu se pot 
construi peste noapte spatiile nece
sare industriei mici, consiliul popu
lar le-a replicat faptic, organizind 
activitatea la domiciliu ; 74 femei 
calificate in timp rapid sint croito- 
rese, altele tricotează acasă, unde

autofinanțarea loca.lități- 
influențată

de gradul de
unităților " economiee din 

raza lor. Și la Girov, unele unități 
economice se bizuiau pe sumele pri
mite de la bugetul statului, situație 
perpetuată ani in șir în virtutea 
inerției. Tocmai pentru a combate 
mentalitatea' că poți fi „abonat la 
bugetul statului", problemele autofi
nanțării unităților agricole au făcut 
obiectul unor analize repetate in 
ședințe tinute de biroul executiv al 
consiliului popular, împreună cu con
ducerea unităților respective. înfăp
tuirea măsurilor de rentabilizare pe 
ansamblul unităților e numai un în
ceput, biroul executiv urmărind cu 
aceeași insistență și redresarea fie
cărui sector in parte care mai înre
gistrează pierderi.

Propunerile cetățenilor,,ale deno
taților oglindesc interesul larg pen
tru diversificarea resurselor autofi
nanțării. Intr-o adunare cetățenească, 
un deputat a propus : „să nu mai 
cheltuim bani pentru transporturi pe 
care le putem face noi înșine". Ur
marea : s-au redus solicitările față 
de mijloacele de transport ale S.M.A., 
I.T.A. și I.T.S.A.I.A.. economisin- 
du-se combustibil și bani. Bineînțe
les. s-au organizat echipe de atelaje 
ale unităților agricole și ale gospo
dăriilor populației. Reținem o .iniția
tivă din sfera serviciilor demnă de 
urmat și in alte localități. O sută 
de atelaje ale gospodăriilor popu
lației lucrează, contracost, la trans

in mod 
rentabi-

r

r

Stînd de vorbă cu spe
cialiști din secția de arhi
tectură a Institutului de 
cercetare și proiectare 
pentru sistematizare, lo
cuințe și gospodărie co
munală (I.S.L.G.C.) din 
Capitală intuiești în ex
plicațiile lor mindria pro
fesională pentru contri
buția ce 
secții la 
mare număr de construc
ții cu cele mai diverse 
destinații, intrate in cir
cuitul funcțional al ora
șelor și stațiunilor bal
neoclimaterice din țară.' 
Nu ne vom opri, de 
această dată, nici la con
strucția de locuințe, nici 
la cea de așezăminte cul
turale. ci la un grup de 
obiective — hoteluri oră
șenești și hoteluri cu 
baze de tratament — 
care. Intr-un fel, cumu
lează multiple funcțiuni : 
de locuire, de alimenta
ție, de recreare, de odih
nă, de recuperare a for
ței de muncă, de profi
laxie medicală etc.

Numeroase proiecte da 
hoteluri orășenești — cum 
ar fi cele din Zimnicea, 
Bulina, Tirgu Mureș, 
Miercurea-Ciuc ș.a. — ca 
și de complexe balneare 
— cel de la Căciulata, 
„Termal" de la Felix, 
cele de la Herculane, 
Covasna, Vatra Dornei — 
poartă semnăturile mem
brilor acestei secții. Tot 
aici s-au elaborat nume
roase proiecte tip de 
hoteluri orășenești cu di
ferite capacități — 150,

350 locuri — do- 
restaurant, bra-

revine acestei 
realizarea unui

250, 300, 
tate cu 
serie, linie de autoservi
re, saloane și anexele 
necesare spațiilor de ca
zare și de alimentație pu
blică, precum și proiecte 
tip de hoteluri cu baze 
de tratament în profilul 
afecțiunilor aparatului 
locomotor și cardiovascu
lar.

Am aflat de la arhitec
tul Gabriel 
citeva din 
apropiate, |

Rădulescu 
premierele 

proiectate la 
acest institut și ajunse in 
fază avansată de con
strucție. Astfel, în stadiul 
cel mai înaintat de exe
cuție se află hotelul din 
Roșiori de Vede, ampla
sat în piața centrală, in
tr-o zonă ce va cunoaște 
o amplă acțiune de siste
matizare. Clădirea are 
regim de înălțime variat, 
oferind camerelor un.
grad sporit de confort. 
Arhitectura exterioară și 
materialele de finisaj uti
lizate contribuie la înca
drarea armonioasă in 
zonă a noului hotel, con- 
ferindu-i ip același timp 
personalitate. De mai 
mari proporții, cu 11 etar 
je. este viitorul hotel din 
municipiul Giurgiu, si
tuat pe faleza luncii Du
nării. Sectorul de calare 
al hotelului, cu 200 locuri, 
va fi completat cu. dife
rite unități de alimenta
ție publică și spații de 
agrement.

în ce privește comple
xele balneare, ne-a in
format arhitecta Ileana

de 
fi

Edificii noi de odihnă și tratament
Nediu, în momentul 
față la Băile Felix se
nalizează construcția unul 
mare ansamblu compus 
din hotelurile „Someș", 
„Unirea" și „Mureș", to- 
talizind 1 300 locuri de 
cazare. Spațiile de caza
re, tratament și alimen
tație ale primelor două 
hoteluri se află la dispo
ziția publicului, cel de-al 
treilea obiectiv urmînd să 
fie terminat in lunile vii
toare. Tot 
cuție se 
odihnă și 
stațiunea Olănești, care 
însumează 800 locuri, for- 
mind un tot unitar în ju
rul unui spațiu de agre
ment de pe malul viului 
Olănești.

Pe planșetele p.roiectan- 
ților se conturează noi 
hoteluri cu baze de tra
tament. Stațiunea Govora 
va beneficia de o bază de 
tratament pentru 2 600 
proceduri pe zi — in 
scopuri profilactice, de 
recuperare și pentru te
rapia aparatului respira
tor și locomotor — am
plasată în zona centrală. 
Baza de tratament pro
iectată la Turia-Covasna 
va inaugura un profil 
nou, modern, cu răspin- 
dire tot mai largă pe 
plan mondial, de profila
xie și recuperare în ca
zul afecțiunilor cardio
vasculare și ale apara
tului locomotor. Este 
vorba de tratamente 
complexe (balneoterapie, 
gimnastică, înot, kineto- 
terapie, saună, mofete.

in curs de exe- 
află o casă de 

tratament în

sport în aer 
ce se vor 
suită, prin 
contrastante, 
te. de 
laxante, inclusiv trata
mente cu practicarea di
feritelor Îndeletniciri ma
nuale.

O altă noutate o consti
tuie elaborarea unui 
proiect de complex tu
ristic polivalent de agre
ment la Băile Felix, 
care va putea fi aplicat 
și in alte stațiuni bal
neoclimaterice. avind o 
mare capacitate de caza
re și de tratament. Pri
mul proiect pentru un 
astfel de complex se 
compune dintr-o sală po
livalentă cu 1 000 de 
locuri destinată pentru 
ăport, cenacluri, specta
cole de masă, o altă sală 
cu 300 locuri pentru spec
tacole teatrale, muzicale, 
proiecții de film, spa
ții pentru alte diferite 
activități, bazin de înot 
descoperit, cinematograf 
în aer liber, terenuri de 
sport etc.

Noile obiective sînt 
gîndite astfel incit să 
aducă in peisajul arhitec
tural al stațiunilor noas
tre balneoclimaterice an
sambluri reprezentative 
destinate terapiei recupe
ratorii și profilactice, 
agrementului și destin
derii, necesare pentru 
revigorarea organismu
lui și refacerea forței de 
muncă.

liber etc.) 
efectua in 
proceduri 

revitalizan- 
agrement și‘ re- 
inclusiv

Gabriela BONDOC

este 
C.A.P. 
telaje 
tone 
zahăr, 
tofii, în 
obțină 35 000 tone tuberculi, deci 
transporturile cu atelajele vor avea 
un efect economic salutar. Este un 
aspect din multe altele care reflectă 
preocuparea de a pune în valoare 
posibilitățile locale în vederea înfăp
tuirii programului de autofinanțare a 
comunei. în toate unitățile agricole.

Concret, despre viitor. A 
gindi în perspectivă, a previziona 
viitorul, a-1 contura in schițe și 
proiecte realiste, a adopta programe 
pe o perioadă îndelungată este un 
act de înțelepciune și. in mod cert, 
o necesitate. Consiliul popular, de
putății și cetățenii din Girov au o 
imagine clară a obiectivelor realiza
bile pină în anul 1990. perioadă in 
care sursele și resursele programu
lui de autoconducere și autofinanța
re vor fi multiplicate. Notăm citeva 
dintre punctele înscrise in programul 
de viitor, pentru perioada actualului 
cincinal :
• In cadrul industriei mici șe va 

dezvolta și diversifica producția de 
obiecte artizanale pentru piața inter
nă si export. Punctul de plecare : 

, plantarea răchitei pe terenurile mlăș
tinoase, pentru împletituri utile și 
estetice. • Actuala secție de trico
taje, cu o valoare a producției de o 
jumătate de milion de lei anual, va 
ajunge la patru milioane, deci de 
opt ori mai mult. In curind va în
cepe construcția unor spații adecva
te. amplasate în centrul comunei,

in
Girov, 
au 

de
La principala cultură, car- 

acest an urmează să se 
tuberculi.
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continuînd. totodată, producția trico
tajelor de serie mică realizate prin 
munca la domiciliu. • Există preo
cuparea de a pune in valoare și alte 
resurse, cum ar fi crearea unei mi- 
croierme cu o sută de oi a consiliu
lui popular. In gospodăria-anexă, o 
matcă de scroafe va asigura purceii 
necesari gospodăriilor populației 
contractante cu statul. • Dintre su
gestiile cetățenilor, reținute de con
siliul popular, prezintă interes plan
tarea unor specii dc arbori repede 
crescători, pentru consolidarea ma
lurilor pirîului Cracău și apărarea 
de inundații și pentru a obține lemn 
utilizabil in viitoarele decenii. • Un 
program etapizat cu efect într-o 
perspectivă mai îndelungată prevede 
plantarea, in cursul acestui cincinal, 
a 262 ha teren în pantă al coopera
tivelor . agricole si gospodăriilor 
populației. Un inceput există : cetă
țenii au plantat 2 500 pomi fructiferi 
în gospodăriile proprii, cit și pe mar
ginea căilor de. comunicație.

Alte proiecte ? O secție de con
strucții cu meseriași localnici din 
toate, profilurile va efectua prestări de 
servicii populației, unităților agrico
le socialiste si altor beneficiari. 
Pentru a economisi fondurile de in
vestiții — de ordinul milioanelor, 
după cum au evaluat specialiștii — 
majoritatea obiectivelor de investiții 
productive și locuințelor se vor con
strui in regie proprie, punind în va
loare hărnicia și iscusința 
nilor.

Inițiativele la care ne-am 
materializate prin, venituri 
au permis realizarea unui excedent 
bugetar detun sfert de milion de lei 
anul-trecut și. cum am menționat, 
pește, trei milioane lei in acest an. 
In viitor, resursele autofinanțării vor 
crește pe măsura înfăptuirii a un
sprezece programe de dezvoltare 
agroindustrială, programe de largă 
perspectivă, realizabile prin munca 
asiduă, spiritul de inițiativă și gos
podăresc al tuturor cetățenilor co
munei.

cetăte-

referit, 
sporite.

C. BORDEIANU

GESTUL MĂRUNT
De ce oare, față in 

față cu atitea și atitea 
fapte definitorii, lă
săm atenția să stăruie 
și asupra cite unui 
simplu gest ? Desigur, 
pentru că nimic nu 
este intimplător, lipsit 
de semnificație, pen
tru că tiicul întîmplă- 
rilor mărunte și foar
te mărunte, subtextul 
gesturilor infime sau 
ultrainfime poate fi 
ignorat sau încifrât, 
dar nu inexistent. In 
arhitectura infinită a 
determinărilor. orice 
linie si orice punct se 
sprijină 
leagă de 
ceva.

Putem 
convingere, 
amănunt, pozitiv 
negativ, din jurul nos
tru. Iată, bunăoară, 
obiceiul asupra căruia 
ne atrage atenția co
respondentul voluntar 
Emilian Costescu : 
unii pasageri din mi
crobuzele maxi-taxl 
restituie la coborire, 
cu oarecare ostentație, 
biletul de călătorie. 
S-ar părea că gestul 
nu deranjează pe ni
meni si nu păgubește 
pe nimeni. Aproape că 
nici bugetul întreprin
derii de transport nu e 
frustrat, luindu-se in 
ultima vreme o serie 
de măsuri educative, 
disciplinare și de orga
nizare ce întăresc 
rectitudinea, incit 
ferul ca\e ar voi să 
revalorifice biletul nu 
dispune decit de un a- 
vantaj minim și ris
cant.

Și totuși: merită 
examinată această 
frandă echivocă din 
partea unor pasageri 
care, dacă ar fi să-și 
vire mina in propriul 
buzunar și să scoată 
de acolo cinci lei pes
te costul călătoriei, nu 
s-ar mai arăta la fel 
de zguduiți de recu
noștință și animați de 
culantă.

Gestul se recoman
dă. mai întii și mai 
întii, din clasa mai 
largă a bacșișurilor.

. Străină i 

socialiste, dezaprobată 
de cetățenii corecți, 
meteahna cu cit pare 
mai inofensivă, cu atit 
se lasă mai greu era
dicată. Reprobabil în 
sine, peșcheșul poate 
îmbrăca felurite for-

me si poate fi inspirat 
dj diferite interese.

pe ceva, se 
ceva, susține

apela, spre 
la oricare 

sau

co- 
șo-

o-

de 
dar cel amintit — tai
nul biletului uzat — 
se mai asociază si cu 
tenta meschinăriei ex
treme. Pentru că ce 
ușor pare să oferi un 
„bacșiș" care nu costă 
nimic, să pari „cine
va" fără nici un efort 
ori cheltuială in plus ! 
Atunci, de ce e prac
ticat ?!

Răspunsul poate fi 
găsit studiind expre
sia, aerul, alura cu 
care să dă curs ciu
datei „atenții". Se pot 
descifra in varietatea 
lor multe din micro- 
elementele compromi
sului moral, ușor de- 
generabil in fapte mai 
grave.

Unii remit „ciubu
cul" avind in ochi ceva 
din privirea unsuroa
să a corupătorului, al
ții ceva din aerul te
mător ce însoțește 
frauda, sau puțin din 
aroganța individului 
cu aer de stăpin (in 
sensul rău al cuvintu- 
lui), care plătește cu 
dispreț ; nu lipsește 
nici deruta ușor nătin- 
gă a insului care, pur 
și simplu, ii imită pe 
alții. Dacă toți pasa
gerii ar proceda la fel, 
și dacă toți șoferii s-ar 
lăsa momiți, probabil 
că mina deprinsă a 
ține volanul s-ar de
forma, devenind o 
mină continuu răsu
cită cu umilință.

Dar nu toți pasage
rii 
de . mostra 
de

se lasă tentați 
gratuită 

microincorectitu- 
dine. Majoritatea sint 
corecți, multi o ignoră, 
iar cite unii iși mani
festă dezaprobarea. A- 
tunci virusul iși arată 
potențialul. Bunăvoin
ța cu bilet uzat iși lea
pădă masca. Cităm 
din scrisoarea acelu
iași corespondent vo
luntar despre pățania 
trăită, in ziua de 4 iu
nie, pe linia 505 : „Am 
încercat să spun, in 
mod discret, la doi 
tineri că incurajea- 
ză frauda si nu fac 

, dar am ’ 
repro-

'JUL.JI.'W.' „ui . JIUUUU Șl
eticii noastre - bine ce fac, 

primit niște 
șuri extrem de ofen
satoare, și cu glas tare, 
incit am fost nevoit 
să cobor cu trei stafii 
mai devreme".

Violenta reacției de
notă că fusese atins

un nerv ascuns, că in 
straturile mai adinei 
ale concepției „inofen
sivilor" cocea punga 
unui abces mai mări
șor. Cunoscut 
mai intuit de 
real..

Confirmă 
părere unele date ofe
rite mai de mult de in- 
timplări tot de pe li
nia 505. Era in perioa
da in care controlorii 
nu apăreau deloc pe 
acest gen de vehicule, 
incit te întrebai dacă 
există. Existau, dar 
erau „discreți". Unul 
singur dintre ei (Matei 
Marcel), in numai trei 
luni, a primit drept 
mită de la șoferii de 
pe linia 505 suma de 
22 205 lei (925 de lei 
depuși la casierie, res
tul băgați in buzunar).

Iată deci consecințe
le posibile ale „culan
tei". Ciți dintre filo- 
timi dispun (suplimen
tar !) de 21 000 de lei 
pe trimestru ?! Dacă 
unul dintre colegii lor 
de serviciu ar primi, 
fără nici un 
șapte mii de lei 
lună in plus, li 
părea intolerabil, 
carea echilibrului 
nu-i mai revoltă 
cind li se pare 
„pe gratis". Dar 
oare 
chiar 
pentru înșiși cei care 
promovează această 
practică ? Indiscutabil 
— nu. Nu comportă 
nici o îndoială că, pro
porțional cu sumele 
care lipseau din înca
sări, cei răspunzători 
de gospodărirea 
crobuzelor aveau 
tive să conchidă 
numărul vehiculelor 
trebuie împuținat.

Culanța cu bilete 
vechi este meschină
nu numai ca formă de 
bacșiș si nu numai
pentru că se asociază 
cu incorectitudinea, ci . 
și pentru că denotă 
incapacitatea respecti
vilor de a-și vedea 
gestul in proiecție lar
gă. de a observa con
secințele lui mai am
ple. de a-și pune în
trebarea : ..Ce s-ar in- 
timpla dacă toți ar 
proceda ca mine ?“ $i 
de a-și răspunde la o 
asemenea întrebare, 
elementară.

sau nu-
ei, insă

această

merit, 
pe 

s-ar 
Stri- 
etic 
insă 

a fi 
este 

chiar gratuit, 
fără consecințe

mi- 
mo- 

că

Serqlu ANDON
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI MCOI.AI CEAUSESCU, 
ÎMPREUNĂ cu tovarășa elena ceaușescu, 1N JUDEȚUL CONSTANTA

(Urmare din pag. I)
metalului. Totodată, s-a Indicat să 
se acorde o atenție deosebită înnoi
rii permanente a producției, crește
rii competitivității pe piața externă 
a navelor construite aici.

A fost vizitat apoi perimetrul 
docului uscat, unde șe află in exe
cuție al doilea petrolier dintr-o 
nouă serie, navă pe care, construc
torii constănțeni s-au angajat să o 
lanseze cit mai curind. în docul ală
turat, o dată cu construcția bar j'elor 
fluviale destinate navigației pe Ca
nalul IJunăre — Marea Neagră, se 
execută reparații la nave de diverse 
tonaje. Rețin atenția, intre altele, 
metodele eficiente de premontaj, în 
aer liber, folosite la realizarea unor 
structuri metalice de mari dimen
siuni, componente ale navelor, sis
tem care se aplică cu bune rezultate 
și la montarea monobloc a. motoa
relor.

Au fost prezentate, totodată, de
talii privind construcția feribotului
— prima navă de acest tip execu
tată de constructorii constănțeni, 
realizare de prestigiu a industriei 
românești. Noua navă urmează să 
intre în curînd în funcțiune pe linia 
de navigație directă dintre portul 
Constanța și portul Samsun —• Tur
cia.

La Încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat felici
tări constructorilor de la Șantierul 
naval Constanța pentru activitatea 
și rezultatele obținute pînă acum în 
direcția ridicării nivelului tehnic și 
calitativ al navelor, creșterii pro
ductivității muncii și realizării in 
cele mai bune condiții a programu
lui privind asigurarea transporturi
lor navale, le-a urat să obțină re
zultate și mai bune în toate dome
niile de activitate, să facă și mai 
mult pentru perfecționarea și mai 
buna organizare a întregii activități.
- Aprecierile și îndemnurile secreta

rului general al partidului au foct 
primite cu deosebită însuflețire de 
constructorii navali constănțeni, prin 
vii și puternice urale și aplauze, cei 
prezenți reafirmînd hotărîrea de a 
acționa cu înaltă răspundere pen
tru îndeplinirea exemplară a sarcini
lor de plan pe acest an și pe În
tregul cincinal, pentru ridicarea În
tregii activități la cote superioare 
de calitate și eficiență.

La FABRICA DE CON
STRUCȚII Șl REPARAȚII NA
VE MANGALIA, vizitatâ in con- 
tinuare, tovarășul Nicolae Ceaușesm, 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
așteptați cu aceeași bucurie și satis
facție, cu cele mai alese gînduri, de 
mii de oameni ai muncii.

Cei veniți fn întîmpinare au ova
ționat îndelung pentru partid și 
secretarul său general, dînd și cu 
acest prilej expresie sentimentelor 
lor de adîncă stimă și prețuire față 
de conducătorul ales, cu 21 de ani in 
urmă, în fruntea partidului.

O formație alcătuită din membri ai 
gărzilor patriotice și ai detașamente
lor de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei a prezentat onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost salu
tați cu căldură de reprezentanți ai 
conducerii ministerului de resort, de 
membri ai consiliului oamenilor 
muncii, de activiști de partid și de 
stat.

S-a raportat înfăptuirea indica
țiilor primite din partea secretarului 
general al partidului cu prilejul vi
zitei precedente, cu privire la mo
dernizarea fostului șantier naval din 
Mangalia și transformarea lui într-o 
importantă unitate de construcții și 
reparații de nave, corespunzător po
tențialului tehnic și uman de care 
dispune. S-a evidențiat că, prin apli
carea în viață a sarcinilor trasate, 
productivitatea muncii a crescut in 
1986, față de 1984, de două ori, ciclul 
de montare a navelor în doc scă- 
zînd sub 4 luni. Au fost examinate 
noile dezvoltări șl modernizări ale 
unității, evoluția principalilor indi
catori economici pe 1986 și pe între
gul cincinal, a consumurilor de ma
terii prime, materiale și energie, re
alizările obțintite în domeniul repa
rațiilor de nave, al aplicării de noi 
tehnologii.

în continuare, în hala de confecții 
și asamblare, a fost prezentat pro
cesul de debitare și execuție a sec
țiunilor de corp-nave, examinin- 
du-se cu acest prilej o serie de pro
bleme privind organizarea produc
ției, ridicarea calității produselor, 
diminuarea consumurilor de materii 
prime, materiale și combustibili, 
creșterea mai accentuată a producti
vității muncii.

La platformele de premontaj și 
montaj și la docul uscat de con
strucții, au fost prezentate soluțiile 
folosite la asamblarea secțiunilor de 
corp la navele care fac parte din no
menclatorul de producție al fabricii. 
Au. fost puse în evidență preocu
pările existente pentru extinderea 
sudurii automate, a altor tehnologii 
moderne de construcție și montaj, 
generalizarea unor asemenea tehno
logii complexe permițînd constructo
rilor obținerea unor randamente net 
superioare.

A fost prezentat în continuare noul 
doc uscat pentru repararea navelor 
de mare tonaj, aflat în prezent în 
probe, cel mai mare de acest fel din 
țară. Secretarul general al partidu
lui a indicat, în legătură cu fina
lizarea acestei importante lucrări, 
care va spori de circa 5 ori capa
citatea de reparații de nave a uni
tății, să fie grăbite probele tehno
logice, astfel încît chiar din acest an 
să intre în producția curentă.

Apreciind realizările Fabricii de 
construcții și reparații de nave din 
Mangalia, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut ministerului de resort, con
ducerii centralei de șpecialitate și 
colectivului unității să acționeze în 
continuare pentru o cit mai bună fo
losire a capacităților de producție, 
pentru îmbunătățirea organizării 
fluxurilor de fabricație, să se asigu
re creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii, scurtarea timpu
lui de execuție a fiecărei nave.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat con
structorilor navali de aici calde fe-

Tovarâșul Nicolae Ceaușescu, tovarâșa Elena Ceaușescu sint întîmpinați cu sentimente de profundă stimă și prețuire

licitări pentru realizările obținute 
pină acum și le-a urat noi succese 
în realizarea, în cele mai bune con-, 
diții, a sarcinilor de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal, în ridi
carea continuă a nivelului tehnic și 
a calității produselor, în sporirea 
productivității muncii, în întreaga 
activitate.

Cei prezenți au aplaudat cu pu
tere, cu profundă satisfacție și bucu
rie, subliniind astfel angajamentul 
de a .munci cu dăruire și pasiune 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin din programul de dezvoltare 
a industriei navale românești. -

ȘEDINȚĂ DE LUCRU 
CONSACRATĂ ANALIZĂRII 
PROGRAMULUI NAVAL
PENTRU PERIOADA 1986- 
1990. La încheierea vizitei,, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist 

Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a anali
zat, în cadrul unei ședințe de lucru, 
programul naval pentru perioada 
1986—1990, modul în care se acțio
nează pentru înfăptuirea lui, pentru 
ridicarea permanentă a nivelului ca
litativ și tehnic al construcțiilor na
vale românești.

Au participat miniștri, cadre de 
conducere de-la Centrala'industrială 
năvală și de la întreprinderi de pro
fil, de la alte unități care participă 
la realizarea acestui program.

Secretarul general al partidului a 
subliniat că există toate condițiile 
pentru realizarea integrală a pro
gramului naval, folosindu-se mai 
bine, in acest scop, baza puternică 
oferită de cercetare și proiectare, 
precum și capacitățile actuale ale 
șantierelor navale din țara noastră.

Secretarul general al partidului a 
indicat, totodată, să se treacă la efec
tuarea de studii și la proiectarea unor 
mineraliere de mare capacitate, cu 

consumuri reduse de combustibili și 
performanțe superioare, nave care 
să prezinte o eficiență economică ri
dicată a transporturilor.

In cadrul analizei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a interesat des
pre producția de motoare navale de 
la Reșița și a pus în fața cadrelor 
de conducere, a specialiștilor, a in
stitutelor de cercetare și proiectare 
de profil sarcina de a se asigura o 
mai bună- corelare a fabricației lor 
cu termenele de. realizare a tipurilor 
moderne de nave aflate în con
strucție, astfel incit programul naval 
pe acest cincinal să fie înfăptuit în 

X cele mai bune condiții.
Secretarul general al partidului a 

apreciat că șantierele navale din 
țara noastră dispun astăzi de o pu
ternică dotare, de tehnologii moder
ne, care asigură scurtarea ciclurilor 
de fabricație, ridicarea continuă a 
calității, realizarea unor tipuri de 
nave competitive, ceea ce permite 
creșterea exporturilor, precum și 
participarea tot mai intensă a flotei 

românești la traficul maritim inter
național.

A fost analizată, de asemenea, ac
tivitatea principalelor șantiere, felul 
in care se acționează pentru înfăp
tuirea planului pe acest an și în ac
tualul cincinal, pentru realizarea 
sarcinilor la export. ,

Ceripd ca programul naval să fie 
de urgență revăzut și completat in 
spiritul observațiilor și concluziilor 
acestei ânalize, secretarul general al 
partidului a apreciat că obiectivele 
stabilite corespund potențialului de 
care dispun șantierele navale, nece
sităților economiei naționale și și-a 
exprimat convingerea că oamenii 
muncii din industria construcțiilor 
navale nu-și vor precupeți eforturile 
pentru realizarea integrală a sarcini
lor ce Ie revin, aducindu-și astfel o 
contribuție sporită la dezvoltarea ță
rii noastre, la înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XIII-Iea al parti
dului.

★

Desfășurat în zilele cu profunde 
semnificații, cînd s-au implinit 21 de 
ani de la Congresul al IX-lea al 

partidului, deschizătorul celei mal 
înfloritoare epoci din istoria țării 
noastre, noul dialog al secretarului 
general al partidului cu oamenii 
muncii constănțeni a pus puternic !n 
lumină, și de această dată, sentimen
tele de aleasă dragoste și stimă, de 
profundă recunoștință pe care între
gul nostru popor le nutrește față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Prin manifestările pline de căldu
ră cu care au fost întîmpinați tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, pretutindeni pe 
parcursul vizitei, oamenii muncii din 
județul Constanța, au dat expresie 
hotăririi lor ferme ca, strîns uniți, 
împreună cu întregul popor, în ju
rul eroicului nostru partid, al secre
tarului său general, să acționeze cu 
exigență și răspundere pentru trans
punerea în viață a indicațiilor pri
mite, pentru înfăptuirea programelor 
și planurilor de dezvoltare ecohomi- 
co-socială a patriei, pentru ridicarea 
României socialiste pe culmi tot mai 
înalte de progres și civilizație.

O cerință majoră pentru dezvoltarea zootehniei:

STRÎNGEREA Șl DEPOZITAREA
UNOR CANTITĂȚI CÎT MAI MARI DE
ARGEȘ

Sînt necesare în continuare eforturi 
pentru asigurarea furajelor

Crescătorii de animale din județul 
Argeș s-au confruntat in iarna tre
cută cu probleme deosebite în ce 
privește asigurarea furajelor, ajun- 
gîndu-se la cumpărarea a importante 
cantități de nutrețuri. în acest an, 
pe baza unor ânalize efectuate pe 
plan județean și în fiecare unitate 
agricolă s-a . constatat că există re
surse locale care în anii trecuți n-au 
fost deplin valorificate. Precipitați
ile abundente constituie un alt fac
tor care, favorizînd dezvoltarea pu
ternică a plantelor furajere, a dus 
la creșterea producțiilor. Pe aceste 
considerente s-au luat din timp mă
suri de stringere și depozitare a unor 
cantități sporite de nutrețuri de tot 
felul. Astfel, pentru asigurarea unor 
cantități mai mari de furaje de vo
lum s-a acționat prin extinderea 
gradului de mecanizare la strînge- 
rea și depozitarea acestora. Au fost 
organizate in acest scop fprmații 
speciale de mecanizatori și coope
ratori, cit și echipe de cosași. Direc
ția agricolă județeană a stabilit pe 
consilii agroindustriale și unități, în 
funcție de efective, și cantitățile de 
frunzare care să fie folosite în hrana 
animalelor.

Cu ce rezultate s-a soldat pînă 
acum acțiunea de stringere și depo
zitare a furajelor ? în sudul județu
lui ne oprim la cooperativa agricolă 
Recea, care dispune de un efectiv de 
831 bovine și 1 920 ovine. Cooperato
rii de aici, care anul trecut n-au avut 
dificultăți cu asigurarea furajelor, 
dovedesc și acum spirit de buni gos
podari Ia strîngerea și depozitarea 
nutrețurilor. De fapt, ei au canti

tățile cele mai mari de fînurl depo
zitate din consiliul agroindustrial 
Izvoru.

— Nu neglijăm nici un fel de fu
raj ce poate servi ca hrană — spune 
inginera Maria Scărlătescu. De pil
dă, cocenii de porumb vor fi tocați 
și însilozați în amestec cu diferite 
ierburi, colete de sfeclă, capitule de 
floarea-soarelui și alte resturi ve
getale. Ce s-a depozitat și ce ur
mează să se stringă în continuare ? 
475 tone fin de lucernă, trifoi și lo- 
lium, iar ca furaje grosiere — 470 
tone paie șl 130 tone pleavă. Mai 
urmează : coasa a treia și a patra 
la lucernă, culturile duble de po
rumb. Prin balanță revin pentru iar
nă două tone de fin pentru o vită 
mare și 0,5 tone pentru o oaie.

în nordul județului urmărim sta
diul recoltării în cooperativa agricolă 
din Godeni. Cantitatea evaluată de 
cooperatori este de 1 200 tone fin 
pentru cele 3 500 ovine și 600 bo
vine. Pînă acum s-au adunat 583 
tone fînuri, cantitate superioară ce
lei strînse în perioada similară a 
anului trecut. Se acționează zilnic 
atît cu formații de 70—80 de cosași, 
cit și cu echipe de mecanizatori, fără 
să se aștepte timpul frumos pentru 
strîngerea finului ca în anii trecuți. 
In plus s-au depozitat 50 tone in 
frunzare și 100 tone de siloz 
din resturi vegetale. „Pe terenurile 
ce le mai avem de cosit — ne spune 
Floarea Nicolae, președintele unității 
— acțiunea de stringere a finului se 
desfășoară din plin. Ii cointeresăm 
pe cosași prin retribuirea în natură 
cu 30 la sută din producția de fin

.V
predată pentru ca să își hrănească 
animalele și să-și achite obligațiile 
contractuale ce le au cu statul".

Șeptelul I.A.S. Cîmpulung numără 
10 000 de oi și 350 vaci. Ca întin
dere, suprafețele cu furaje’sint li
mitate. Pentru o echilibrare a ba
lanței s-au adoptat măsuri eficiente 
ca : prelungirea pășunatului pînă in 
septembrie, la munte, unde se gă
sește iarbă grasă din belșug, fer
tilizarea fînețelor existente cu gunoi 
de grajd, cultivarea de furaje cu 
valoare nutritivă ridicată. „S-a de
clanșat din timp și la noi cositul — 
spune ing. Petre Lupu, directorul 
unității. Recoltarea finului se reali
zează cu 200 cosași, în majoritate 
oameni din zootehnie, și cu 20 cosi
tori mecanice. Folosind din plin toa
te resursele de furaje, sîntem hotă- 
rîți ca, în funcție de acestea, să ne 
realizăm producțiile planificate de 
lapte și lină".

Sînt și alte unități unde Impor
tanta acțiune de stringere și depo
zitare a furajelor pentru perioada 
de stabulație a fost bine. înțeleasă, 
între acestea se numără cooperati
vele agricole din Boteni, Merișani, 
Domnești, Moșoaia, Călinești. Alte 
unități insă, cu condiții asemănă-

GALATI

Tot ce oferă cîmpul să fie din timp 
adunat

Greutățile întîmpinate anii trecuți 
în furajarea animalelor în perioada 
de stabulație — afirma dr. Răzvan 
Angheluță, director adjunct al Di
recției agricole a județului Galați — 
ne-au determinat în acest an să 
intensificăm eforturile pentru a asi-

NUTREJURI
toare de climă și sol, așteaptă im
pulsuri de la județ. în consiliul 
agroindustrial Domnești, de exem
plu, cooperativa agricolă din Vîlsă- 
nești este mult rămasă în urmă, 
în timp ce pe cîmp există 400 tone 
fin nestrîns, pînă acum au fost de
pozitate numai 110 tone de fin. La 
feL stau lucrurile și la C.A.P. Cocu, 
unde, față de 356 tone de fîn, cit 
s-a planificat să se adune în această 
perioadă, s-au strîns și depozitat 
doar 100 tone.

Stadiul recoltării furajelor în ju
dețul Argeș, potrivit ultimei situații 
operative din 21 iulie, precum și 
starea culturilor și pajiștilor de
monstrează că există condiții de rea
lizare a programelor de depozitare 
a finului. Ba chiar și de creare a 
unor rezerve. Sînt însă necesare în 
continuare eforturi susținute pentru 
strîngerea și depozitarea tuturor re
surselor de furaje. Aceasta impune 
organelor agricole județene, consilii
lor agroindustriale și conducerilor de 
unități să acționeze cu toată răspun
derea pentru realizarea exemplară a 
planului.

Gheorqhe CÎRSTEA
corespondentul „Scinteii"

gura cantitățile necesare de nutre
țuri în raport cu efectivele de ani
male. Cu toate măsurile întreprin
se, la această oră rezultatele obți
nute nu sînt corespunzătoare. De pe 
18 280 hectare de lucernă. s-a realizat 
o producție de masă verde repre- 

zentînd numai 45 la sută din pre
vederile programului, ceea ce a dus 
la depozitarea sub formă de fin. ă 
unei cantități de 30 829 tone, față de 
80 400 tone cit este prevăzut.

Lipsa ploilor a constituit, într-ade- 
văr, una din cauzele principale ale 
producțiilor slabe de fîn obținute la 
primele două coase, deși 12 443 hec
tare de lucernă și alte plante perene 
sînt amplasate în sistemele de iri
gații. Neritmicitatea udărilor, ferti
lizarea necorespunzătoare cu îngră
șăminte organice (acestea existau în 
cantități suficiente în unități), pre
cum și alte neglijențe în întreține
rea culturilor au constituit alte 
cauze ce au 'dus la acest deficit.

O situație similară se prezintă și 
la furajele suculente, datorită com
promiterii, pe anumite suprafețe, a 
culturilor de sfeclă furajeră, cu pon
dere mare în cadrul acestei categorii 
de ..furaje. în timp ce la coope
rativele agricole Cavatinești, Pripo
nești, Tălpici, Cerțești, Cosmești, 
Munteni, Tecuci, Vînători, I.A.S. Șen- 
dreni — și nu numai la. acestea — se 
prelimină realizarea producției pla
nificate, la C.A.P. Gănești, Gohor, 
Slobozia Conachi, Ciorăști, Corni, 
Smulți, din cauza pregătirii și în- 
sămînțării necorespunzătoare a tere
nului, culturile de sfeclă furajeră au 
densități mici. Intr-o situație mult 
mai bună se prezintă nutrețurile gro
siere, categorie de furaje la care se 
prelimină un excedent de peste 
200 000 tone, căntitate ce va fi fo
losită pentru compensarea, într-o a- 
nume măsură, a deficitului de fînuri, 
deși, așa cum se știe, ’aportul nu
tritiv al grosierelor este mult, mai 
scăzut.

Pornind de la situația existentă în 
momentul de față, pentru asigurarea 
necesarului de furaje important este 
tot ce se va întreprinde de acum 
încolo, în primul rînd prin realiza
rea producțiilor de furaje prevăzu
te din culturi duble, precum și prin 
inițiative proprii în toate unitățile, 
de completare prin orice mijloace a 
stocurilor la nivelul balanței. Toc
mai modul în care se acționează în 
acest scop a constituit obiectivul 
unui raid efectuat în aceste zile in 
mai multe unități agricole. în con
siliul agroindustrial Tudor Vladimi- 
rescu, care are un efectiv de 7 000 
taurine și 13 000 ovine, din prime
le două coase la lucernă s-a reali
zat, 50 la sută din necesarul de fi
broase, urmînd ca, prin realizarea 
corespunzătoare a celorlalte două 
coase, să se acopere întregul nece
sar. „Problema cea mai importantă 

pentru noi — afirma Vasile Lazăr, 
inginerul-șef al consiliului — o con
stituie asigurarea necesarului de su
culente. De aceea, acordăm toată a- 
tenția însămințării in perioada op
timă a celor 4 480 hectare destina
te culturilor pentru furaje, precum 
și lucrărilor de întreținere a aces
tora. în acest scop, am dispus am
plasarea acestor culturi în perime
trele irigate. De altfel, pină în pre
zent, plantele au răsărit pe 70—80 
la sută din suprafața însămîntată. 
Si la cultura sfeclei furajere ne-am 
propus să obținem în medie 100 tone 
la hectar, scop în care 245 hectare 
vor fi irigate".

La C.A.P. Independența, grija gos
podarilor pentru animale se concre
tizează în aceste zile, după cum am 
constatat, în grăbirea ritmurilor la 
însămînțarea culturilor duble. în 
ziua raidului nostru se lucra intens 
pe o solă de 170 hectare destinată 
culturii porumbului pentru siloz. 
După cum ne-a spus inginerul 
Gheorghe Suvac, șeful fermei nr. 5, 
se pregătea o coasă bună la lucer
na semănată în grîu pe o supra
față de 100 hectare, precum și pe o 
suprafață de 100 hectare de iarbă. 
Pe o lucernieră de 100 hectare din 
imediata apropiere a comunei func
ționau cu spor instalațiile de irigat. 
La cooperativa învecinată din comu
na Piscu este demnă de reținut ini
țiativa prin care s-au strîns și sto
cat mai bine de 30 tone vegetație 
spontană de pe canalele de deseca
re din lunca Șiretului. Tot aici, pe 
o suprafață de 200 hectare de lu
cernă irigată se desfășura coasa a 
treia. Și în cooperativele agricole 
Tudor Vladimirescu și Nămoloasa 
prezența în cîmp a unor importan
te forțe mecanice și umane, care 
acționau susținut la însămînțarea 
culturilor duble pentru furaje, con
firma grija deosebită pentru asigu
rarea necesarului de nutrețuri. Ex
cedentul de grosiere de la C.A.P. 
Nămoloasa, experiența proprie în 
pregătirea și creșterea valorii nu
tritive a acestora, ajutorul’ primit de 
la întreprinderea județeană de pa
jiști vor contribui, este sigur, la 
sporirea cantităților de furaje pen
tru iarnă. Tot atît de clar este insă 
că acum nu trebuie pierdut nici un 
minut pînă nu se termină însămin- 
țarea culturilor duble pentru furaje, 
lucrare realizată la această oră, la 
nivel de județ, pe 54 180 hectare, re- 
prezentînd 85 la sută din suprafața 
planificată.

Stefan D1M1TR1U
corespondentul „Scinteii"

BRAȘOV : Instalație 
complexă de sudare 

a șinelor de cale ferată
Creșterea intensității traficului 

feroviar din ultimii ani a impus, 
printre alte măsuri, perfecționarea 
tehnologiei de sudare a șinelor de 
cale ferată și îmbunătățirea calita
tivă a activității de întreținere a 
liniilor ferate. Acestui deziderat 
i-a răspuns un colectiv de ingineri 
și cadre tehnice, de la întreprin
derea mecanică de material rulant 
Brașov, format din inginerii Con
stantin Bura, șeful serviciului pro
iectări, Ovidiu Tipuriță și Constan
tin Voronin, împreună cu subingi- 
nerul Tudor Gherleț, tehnicianul 
Ștefan Vass și alții, care au con
ceput, proiectat și executat o in
stalație mobilă de sudare a șinelor 
de cale ferată cu un caracter com
plex. Noua instalație prezintă o 
seamă de avantaje comparativ cu 
instalațiile din generațiile anteri
oare, concepute tot aici. Mai intîi, 
vom consemna faptul că noua in
stalație este formată dintr-o singu
ră unitate (față de două unități la 
instalațiile existente), care concen
trează atît sursa de energie elec
trică, cît și echipamentul tehnolo
gic ’ propriu-zis. în plus, această 
„microuzină" îndeplinește și func
ția de mijloc de tracțiune a con
voiului tehnologic de vagoneți cu 
șine, iar la nevoie și a altor vehi
cule. In aceste condiții, devine inu
tilă locomotiva auxiliară, folosită 
la instalațiile de sudură actuale. 
Dar nu numai atît. Instalația poate 
circula cu o viteză de 89 km/h, 
față de numai 20 km. cu Cît se 
deplasează instalațiile actuale. 
Acest fapt îi permite să se înscrie 
în vitezele normale de trafic fe
roviar și deci să nu producă 
eventuale perturbații în desfășu
rarea acestuia. Mai trebuie adăugat 
că instalația este echipată cu dispo
zitive speciale, cu un grad ridicat de 
mecanizare și automatizare. Viteza 
sporită și timpul scurt de punere 
în funcțiune permit utilizarea 
mult mai eficientă a „ferestrelor" 
acordate pentru executarea inter
vențiilor. Și încă ceva : gradul ri
dicat de automatizare a sistemului 
de comenzi dă posibilitatea să se 
realizeze o manevrare ușoară. în 
același timp, se asigură o calitate 
superioară a sudurilor, contribuind 
prin aceasta Ia îmbunătățirea sigu
ranței circulației. Condițiile de 
muncă sînt și ele mult îmbunătă
țite. Noua instalație a fost lansată 
în fabricația de serie la întreprin
derea mecanică de material rulant 
Brașov. (Nicolae Mocanu, cores
pondentul „Scinteii").

a
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SIMBOL AL IUBIRII DE TARĂ
SI DE LIBERTATE Evoluții corale semnificative

Istoria. viața popoarelor se orîn- 
duiesc, se articulează în jurul unor 
mari idei, 
precum o 
munca și 
cernere a 
lucrării și strădaniilor lor : năzuin
ța propășirii 
libertății și 
ființei etnice 
străbune, a 
neam și o limbă, 
demnității naționale.

Asemenea idealuri, asemenea 
vreri, trăind mereu in inima și con
știința celor mulți. iși află ceasuri 
de înălțare, de împlinire atunci cind 
la cîrma destinelor popoarelor isto
ria așază conducători destoinici, 
adine pătrunși de răspunderile asu
mate. capabili să asculte inima po
porului, aceea care nu inșeală 
niciodată, să' înțeleagă sensul evo
luției evenimentelor, să vadă mai 
departe in viitor, să afle cele mai 
bune căi ducătoare la scop, orien- 
tind și unind puterile ce sălășluiesc 
în fiecare popor. Sub ocirmuirea 
unor asemenea conducători, po
poarele, fie ele oricit de mici, în
scriu în filele marii cărți de istorie 
fapte de eroism sublim, care dove
desc ce mari resurse de energie sint 
în stare să dezvolte iubirea de țară, 
de . legea și datina străveche, de 
limba moștenită de la înaintași, 
hotărirea de a apăra pămîntul sacru 
al patriei, unitatea și osmoza sufle
tească ate unui popor. Un asemenea 
conducător de țară, simțind adine 
nevoile acesteia, înțelegind că dem
nitatea și libertatea sint bunurile 
cele mai mari ale unui popor, că 
pentru apărarea și păstrarea lor nici 
o jertfă nu este prea grea, nici un 
preț nu este prea mare, a fost 
Mircea cel Mare, de la urcarea căruia 
în mîndrul scaun al Basarabilor se 
împlinesc în acest an șase veacuri.

Atunci cind, în 1 386. începea lun
ga și glorioasa domnie a voievodu
lui Mircea, de hotarele țării se apro
pia mereu mai amenințător, mereu 
mai înalt valul înaintării otomane. 
Pînă atunci, și în perioada imediat 
următoare pină la sfîrșitul acelui 
veac, statele Balcanilor, în pofida 
unei dirze rezistențe a popoarelor 
sud-dunărene, aveau să fie rind pe 
rind infrinte și supuse dominației 
otomane. Practic, la începutul ulti
mului deceniu al veacului al XIV-lea, 
între imperiul sultanilor și țara 
românească de la sud de Carpați nu 
se mai afla decit „drumul fără 
pulbere" al Dunării. Pămîntul româ
nesc, libertatea poporului ce-1 lo
cuia și muncea din vremuri bătrlne 
erau direct amenințate.

în fața iminentei ciocniri cu pu
terea otomană (anunțată de o inva
zie turcă încă din 1390). iscusitul 
domnitor de la Argeș a înțeles că 
era nevoie ca puterea domniei, pu
terea țării să crească, să se intă- 

I rească : era, deopotrivă, nevoie ca 
la celelalte hotare să fie asigurate 
bunăvecinătatea, liniștea. Asemenea 
necesități au orientat preocupările, 
detectabile Încă

■ domniei lui Mirceâ 
' amplificate,,.pentru 

economice a țării; 
unui larg sistem <

; în. părțile cele mai amenințate (adică 
la hotarul sudic), pentru încheierea

1 unor tratate de 
state limitrofe

• nesc. în acest scop se deschid căi 
noi dezvoltării economice : se inau
gurează exploatarea și prelucrarea 
aramei („roțile" lui Ciop Hanoș de 
la Bratilovo, în apropiere de Tisma- 
ha), se intensifică valorificarea ma
rii bogății pe care o reprezenta 
sarea (un urmaș al său, lăudind in 
fața unui cruciat burgund cetatea 
Giurgiului, adăuga că fiecare din 
pietrele cu care era clădită il costa
se pe Mircea „cite un bolovan de 
sare"), se întemeiază tirguri noi și 
se dezvoltă cele vechi, se bate in

al unor mari aspirații care, 
nestinsă făclie, luminează 
lupta lor în necontenita 
timpului, dau sens inalt

economico-sociale. a 
dreptății, a păstrării 
proprii și a datinei 

unității celor de un 
a neatirnării și

de la începutul 
i și apoi continuu 
i sporirea forței 

pentru făurirea 
defensiv, cu baza

alianță cu marile 
pămintului româ-

cantități impresionante monedă mă
runtă menită a impulsiona schimbu
rile interne, se string legăturile cu 
mari centre economice europene, 
mai îndepărtate ori mai apropiate 
de fruntariile țării ; se declanșează 
o vastă operă constructivă, al cărei 
simbol rămîne capodopera arhitec
turală de la Cozia ; se refac și în
tăresc vechi cetăți și se construiesc 
altele noi, precum Giurgiu — „ce
tatea cea mai tare de pe Dunăre". 
Pentru asigurarea păcii la hotarele 
nordice, sint puse in lucrare altfel 
de arme : tratate de alianță cu pu
ternicii crai ai vremii : Sigismund 
de Luxemburg, Vladislav Jagiello.

începuturile domniei lui Mircea 
sint luminate de o istorică înfăptui
re : Dobrogea, străvechiul pămînt 
getic, vatră de dăinuire și îndelun
gată creație isto
rică românească, ------------------------
intră in cadrele 
statale firești ale 
Țării Românești, 
integrîndu-se, cu 
salba ei de cetăți, 
cu tirgurile, sa
tele și orașele sa
le, în marele 
front românesc al 
luptei antiotoma- 
ne înjghebat de 
voievodul de la 
Argeș. Sub acest 
aspect, prin strîn- 
sele legături pe 
care le-a avut cu 
Moldova lui Petru 
Mușat ori Ale
xandru cel Bun, 
cu Transilvania 
și Banatul, în 
care stăpînea e- 
fectiv intinse te
ritorii, Mircea a 
fost un precursor, 
un inainte-mer- 
gător al realizării 
unității de acțiune 
a celor trei țări 
române in fața 
primejdiei exter
ne, acțiune comu
nă care de-a lun
gul a multor se
cole în Evul Me
diu s-a dovedit a 
fi Unul din izvoa
rele puterii de re
zistență a românilor in calea cotro
pitorilor, unul dintre factorii care 
le-au asigurat păstrarea ființei de 
stat, într-o vreme cind de pe harta 
Europei dispăreau numeroase state 
ca entități politice de sine stătă
toare. Stăpinind păminturile româ
nești dintre Carpați și Dunăre, din
tre Dunăre și Marea cea Mare, de la 
nord și vest de Carpații meridionali 
(ducatele Făgărașului și Amlașului, 
o parte a Banatului), din sudul Mol
dovei, deci din toate țările române 
medievale, Mircea cel Mare este 
totodată, intr-un fel, un precursor 
al lui Mihai Viteazul, cel care pen
tru intîia oară, „din vremurile uita
te ale vechimei", cum scria Bălcescu,. 
a unit sub o singură cirmuire româ
nească intreg cuprinsul românesc.

Lunga și glorioasa domnie a lui 
Mircea cel Mare a reprezentat, 
înainte de toate, răstimpul unui 
greu și îndelungat efort militar, po
litic și diplomatic al românilor pen
tru apărarea libertății țării, pentru 
dreptul lor de a trăi așa cum o do
reau, potrivit legii și datinii moște
nite din străbuni, legitimelor lor 
interese și vreri. Chiar dacă una 
sau alta din componentele acestui 
efort a devenit preponderentă în
tr-un moment sau altul, este vorba 
mereu de un efort unitar, care a 
atins adesea cotele sublimului, ale le
gendarului. înălțind, așa cum peste 
vremi Alecsandri scria despre 
eroicii luptători ai Griviței, o țară 
mică peste o mare împărăție.

Izvoarele istorice consemnează că, 
la scurtă vreme după luarea dom-

niei, o expediție otomană de pradă a 
fost aruncată de români in Dunăre. 
La acest eveniment par a se referi 
tradiții sud-dunărene, păstrate pînă 
tirziu în veacul al XVIII-lea,: care 
vorbesc despre faptul că românii au 
infrint oastea otomanilor care „toți 
pînă la unul s-au inecat în Dunăre ; 
astfel au scăpat in acea vreme bul
garii și românii de 
turcească". Se vădea cu putere ast
fel, incă din acea primă confrunta
re cu oștile cotropitoare la nord de 
Dunăre, că mindrul și viteazul voie
vod de la Argeș era ferm hotărît să 
nu îngăduie călcarea, cu gînd 
neprietenesc, cu cuget dușman, a 
pămintului țării. Aceeași puternică 
hotărire, aceeași neclintită voință de 
luptă s-au ilustrat cu strălucire în 
anii care au urmat, fie în cadrul 

unei răsunătoare 
acțiuni întreprin
se de Mircea pînă 
la sud de Balcani 
pentru pedepsi
rea și anihilarea 
cetelor prădalni
ce care-i devas
taseră țara, fia 
mai ales de orga
nizarea, in anul 
1395, a rezisten
ței armate a în
tregului popor în 
fața marii invazii 
otomane conduse 
de sultanul Baia
zid Fulgerul. Tre
cerea acestuia 
peste Dunăre a- 
vea să deschidă 
lungul șir al sul
tanilor care au . 
trebuit să-și con
ducă personal oș
tirile in luptele 
cu românii, fapt 
cu profunde sem
nificații, atestînd 
prin el însuși dîr- 
zenja, eroismul și 
priceperea cu 
care românii și-au 
apărat țara și 
neatirnarea ei.

In înfruntarea 
cu temutul sul
tan, Mircea cel 
Mare era benefi
ciarul unei tra- 

rădăcini in isto- 
a între

cotropirea

diții cu adînci
rie : ridicarea la luptă
gului popor, tradiție căreia, în acel 
greu ceas al. istoriei, marele domni
tor i-a dat, prin desăvirșita organi
zare a puterii militare a țării, a ac
țiunii populare, o nouă strălucire, 
în înaintarea oștilor otomane la 
nord de Dunăre, spre inima țării, 
sultanul Baiazid avea să înțeleagă 
că pe pămintul românesc acționa nu 
doar în contra unui domnitor, ci a 
unui intreg popor, care i se împotri
vea cu neînfricare, cu eroism. S-a 
vădit atunci, ceea ce memorabil 
formula peste veacuri Eminescu : 
tot ceea ce mișcă in țară, pădurea și 
apele, dealul si cimpiile. munții cei 
mâți și luncile, erau prieteni doar 
oamenilor locului, ocrqtjndu-i, adă- 
postindu-i. ajutindu-i să-și refacă 

' pu'teriîe, pe cind dușmanul era pre
tutindeni lovit, urmărit fără cruțare, 
atacat fără a prinde chiar de veste.
S-a dovedit, atunci, încă o dată, cm 
dacă oamenii pămintului nu puteau 
aduna oștiri „cită frunză și iarbă", 
iubirea de moșie era un zid, un ză
gaz viu de brațe și inimi ce nu se 
înfiorau de faima nimănui. îngreu- 
nindu-i mișcările și încercările de a 
se aproviziona, lovindu-i și’decimin- 
du-i necontenit oastea, românii l-au 
silit pe cotropitor să poarte bătălia 
decisivă pe un teren care nu-i în
găduia să-și desfășoare puterile su
perioare numericește. Acolo, la Ro
vine, românii au dat una dintre cele 
mai mari bătălii din întreaga lor is
torie. Acolo, scria o cronică, lănci ne
numărate s-au rupt, iar mulțimea să-

geților întuneca văzduhul. Rîul din 
apropiere curgea roșu de singe. A fost 
o strălucită biruință românească. Ea 
aparține, deopotrivă, voievodului și 
oștenilor săi. Voievodului Mircea — 
pentru că prin iscusința sa milita
ră a făcut ca zi de zi și ceas de 
ceas cotropitorul să fie înfometat, 
lovit, decimat și în cele din urmă 
obligat să dea bătălia acolo unde 
nu-și putea desfășura integral for
țele. Biruința de la Rovine era mai 
ales a celor mulți (țărani, meș
teșugari, orășeni) care, precum in 
vremea luptei de la Posada ori a 
atîtor altora de mai tirziu, n-au ezi
tat să-și distrugă avutul lor, casele 
lor pentru ca oastea dușmană să nu 
se poată aproviziona ; a celor mulți 
care alergaseră ca un singur om la 
chemarea domnitorului — alcătuind 
oastea cea mare a țării — care lovi
seră și nimiciseră pretutindeni duș
manul răzlețit la pradă prin țară ; 
a celor mulți care în ziua decisivă a 
bătăliei de la Rovine nu numai că 
nu se înfioraseră de faima celor cu 
care se înfruntau, ci se măsuraseră 
curajos, in dreaptă luptă, cu ei și îi 
biruiseră. Și iarăși faptul' că, pre
cum Posada, și Rovinele a putut fi 
localizată in mai multe locuri pe 
harta țării (pe Jiu, pe Ialomița ori 
pe Argeș) este într-un fel semni
ficativ : oriunde pe cuprinsul țării, 
oștile cotropitoare ar fi fost lovite 
cu aceeași neînfricare, cu aceeași 
hotărire izvorite din dragostea fier
binte pentru țară, pentru libertate.

Docunfentele vremii vorbesc și in 
continuare de un statornic efort 
pentru apărarea neatirnării și dem
nității țării, purtat fie cu arma în 
mină, fie cu mijloace politico-diplo- 
matice. Cu deosebire, Mircea cel 
Mare a stăruit pentru realizarea 
cooperării popoarelor amenințate 
din Europa de sud-est, în care ve
dea garanția păstrării libertății fie
căruia, Mircea aducînd, in folosul 
comun, experiența de luptă a unui 
popor greu încercat și hotărirea sa 
de a nu precupeți, nimic pentru apă
rarea neatirnării vetrei străbune. 
Tenacele efort militar, politic și di
plomatic al Țării Românești din 
vremea lui Mircea cel Mare a re
prezentat un trainic scut de apărare 
nu numai pentru pămintul româ
nesc, ci și pentru multe alte popoa
re. stăvilindu-se pentru decenii in
tregi înaintarea otomană spre inima 
bătrinului continent.

Pentru toate ale lui înalte gîn- 
duri, pentru marile sale fapte ostă
șești ca și pentru opera de gospo
dar pe care a înfăptuit-o, poporul 
l-a păstrat în amintirea sa ca pe un 
mare comandant de oști, ca pe un 
ctitor de țară, ale 
luptă au contribuit 
la așezarea unor 
țării, pe care n-au 
facă nici un fel de vintoase ale is
toriei. Ca un mare conducător de' 
țară și neam, ca un strălucit și vi
teaz comandant de oști.
iscusit și domn gospodar, ca demn 
și mindru reprezentant

Importanta culturii corale in an
samblul vieții muzicale românești a 
devenit demult un postulat care, lo
gic, nu mai trebuie demonstrat. Cin- 
tecul patriotic, revoluționar avin- 
tat. melodia populară plastică, sub
tilă, rafinat armonizată sau poemul 
coral cu dimensiuni de frescă sint 
tot atitea genuri majore care au 
caracterizat arta corală romanească 
de-a lungul unor perioade istorice 
bine definite, continuind să polari
zeze interesul interpreților și al 
publicului contemporan. Această 
atracție către ciutul coral este fi
rească la un popor. care se expri
mă predilect vocal grafie unei 
dotări native ieșite din comun. In 
evoluția sa, arta corală românească 
a cunoscut interesante trasee de 
dezvoltare ; un jalon de maximă 
importantă era plantat acum aproa
pe un sfert de veac de către diri
jorul Marin Constantin, .cel care, 
impreună cu un grup de muzicieni 
entuziaști și competenți. semna 
actul de naștere al unui tip aparte 
de cor : formația camei'ală. Succe
sele extraordinare repurtate de 
„Madrigal" au determinat, in seurt 
timp, apariția unor alte ansambluri 
asemănătoare, care au reușit să 
atingă niveluri interpretative nota
bile. Cadrul generos oferit de Fes
tivalul național „Qlntarea Româ
niei" a condus la o evidentă eman
cipare a formațiilor camerale, for
mații care (fapt probat cu priso
sință la finala celei de-a V-a edi
ții) au demonstrat valențe artistice 
de-a dreptul impresionante.

Dezvoltarea remarcabilă a acestui 
tip de ansamblu coral nu este in- 
timplătoare : el. răspunde mai 
prompt, mai rapid unor solicitări

muzicale deosebite, fapt ce-i per
mite (in principiu) abordarea unui 
repertoriu mai divers, mai dificil. 
Maleabilitatea formației este spo
rită (datorită numărului mat mic 
de membri), iar forța sonoră (in-ca
zul unor 
nu este 
adăugate 
pactele 
ușor de 
riștilor, deplasări, concerte). Sigur 
că nu trebuie înțeles că un cor de 
cameră, se „confecționează" ușor, 
de la sine. Din contră, dificultățile 
legate de dozaje, de omogenizarea 
vocală, de stil interpretativ sint 
evident mai mari decit in cazul ■ 
unui cor mare. Aici intervine (de
cisiv) calitatea profesională a con
ducătorului ansamblului, a profe
sorului de muzică aflat in fruntea 
corului. Și nu numai a lui. căci, 
alături de muncitori, tehnicieni, de 
diferite categorii de intelectuali 
(doctori, ingineri, cadre didactice), 
in corurile de cameră de marcă se 
semnalează și prezențq profesorilor 
de muzică „sădiți" ca niște adevă- 
rafi piloni de rezistență in armă
tura generală a acestei construcții 
atit de delicate și pretențioase. Din 
aceste fericite simbioze au luat 
naștere formații ce au impresionat 
profund prin calitatea interpretări
lor, cum ar fi „Astra" brașoveană 
(Nic. Bica), „Ars Nova" piteș- 
teană (Gh. Gomoiu), ..Camerata" 
ieșeană (I. Pavalache), „Emil Mon- 
ția" din Arad (Gh. Fluieraș), „Eu
fonia" vilceană (Mihai Ștefănescu), 
„Camerata Felix" din Oradea (A. 
Geoldeș), „Miorița" reșițeană (D. 
Morariu), „Pontica" constănțeană 
(Sabin Nicolaină), „Prietenii Muzi

selectii vocale riguroase) 
diminuată. Si ar trebui 
(nu in ultimul rind)' as- 

organizatorice, 
rezolvat

mult mai
(convocarea co

cii“ din Baia Mare (I. Săcăleanu), 
„Vpx Humana" din Sf. Gheorghe 
(Zsolt Szilagy), ..Preludiul" Ansam
blului C.C. al U.T.C. (Voicu Enă- 
cliescu) sau „Carmen"-ul bucureș- 
tean (Mihai Diaconescu). Aceste 
formații (la care se mai pot adăuga 
și altele din Sibiu, Constanta, Cluj- 
Nâpoca, Bacău. Arad, Slobozia, 
București. Buzău, Ploiești ele.) au 
abordat un repertoriu complex, vi- 
zind importante și reprezentative 
creații românești, cuprinzind o arie 
largă de stiluri și genuri și inclu- 
zind nume semnificative de compo
zitori români, precum S. Toduță, 
T. Jarda. Doru Popovici, Al. Pașca- 
nu. D. Caooianu, L. Profeta, M. 
Neagu. /V. Spătărelu, Terenyi 
Eduard, C. Romașcanu. Anton Do- 
garu, A. Pop și alții. Echilibru so
nor, frazare inteligentă, o inaltă 
știință a stilurilor, suplețe șt mo
bilitate (uneori chiar la propriu, 
unele formații aducînd și sugestii 
de mișcare scenică), dispunere 
stereofonică — iată atribute defini
torii pentru realizările de excepție 
ale acestor formații, laureate ale 
Festivalului național „Cintarea 
României", dar și posesoare a nu
meroase alte premii naționale și in
ternaționale. Evoluția spectaculoa
să, semnificativă, a 
muzical și a acestui 
ție muzicală vine să 
turitatea artei corale 
gajată pe un drum ;
care puține culturi muzicale se în
cumetă să-l. abordeze), un drum, 
logic, mereu ascendent, punctat de 
numeroase succese și împliniri.

Dan BUCIU

acestui gen 
tip de forma- 
confirme ma- 
românești an- 
pretentios (pe

cărui muncă și 
în chip hotărîtor 
trainice temelii 
putut să le des-

diplomat

și mindru reprezentant al unui 
neam demn și mindru, așa le-a apă
rut Mjrcea contemporanilor. ..așa. a .. 
trăit el în conștiința urmașilor, că
rora faptele lui le-au fost de atitea 
ori îndemn șl exemplu în lungul șir 
de bătălii pentru apărarea țării și 
ființei poporului.

Așa il, socotim și noi. cei de as
tăzi, părtași și contemporani ai celei 
mai efervescente etape din istoria 
patriei, noi, cei care prin puterea 
minții și brațelor noastre făurim 
chip nou și mindru patriei române, 
îndeplinind visarea iubită a înainta
șilor. intre care la Ioc de seamă il 
numărăm pe viteazul voievod de la 
Argeș, cel care, luind cu 600 de ani 
în urmă in miinile-i tari sceptrul 
străvechi al Basarabilor. a înălțat 
țara pe culmi neatinse pină la ei — 
Mircea cel Mare.

Silviu ACHIM
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Imagine dintr-un spectacol susținut cu prilejul celei de-a
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Xl-a ediții a Trofeului „Arenele romane" 
Foto : Sandu Cristian

t 14,15

13,00 Telex
13,05 La sfirșit de săptămină (parțial 

color) • Floarea cînteculul, floa
rea, dorului — melodii populare
• Gala desenului animat • Ma
rile momente ale baletului • Tre
cut de glorii, strălucitor, prezent :

'Cetățile Giurgiului. Reportaj
• Omagiu partidului — moment

poetic • Telesport • Autograf 
muzical
Imagini $1
lor)
Săptămtna
închiderea
Telejurnal

ritmuri cubaneze (co-

14.45
. 15.00

19,00
19,20 Teleenciclopedia (color)
19.45
20,33

politică 
programului

22,00
22,10

22,30

Cu metroul la... varietăți (color) 
Film artistic (color). .,Legenda'". 
Premieră TV. Producție a studiou
rilor cubaneze
Telejurnal
Romanțe șl melodii de neuitat 
(color)
închiderea programului

Cu cele trei teatre dra
matice (Teatrul Național, 
Teatrul de Stat Turda și 
Teatrul maghiar), un tea
tru de păpuși cu două sec
ții (română și maghiară), 
două opere și o filarmonică 
in care iși desfășoară acti
vitatea, pe lingă orchestra 
și corul simfonic, mai mul
te formații camerale (or
chestra de cameră, cvarte
tele, precum și o formație de 
muzică populară), județul 
Cluj dispune de forțe cul- 
tural-artistice -și educative 
deosebite de care benefi
ciază nu numai publicul 
clujean, ci și numeroase ju
dețe apropiate (Alba, Bis- 
trița-Năsăud. Covasna, 
Harghita, Sălaj ș.a.), in. 
care instituțiile clujene de 
spectacole și concerte și-au 
extins activitatea 
sistem tradițional 
nee și deplasări, 
aproximativ 3 000 
tacole și concerte prezen
tate în fața unui public de 
aproximativ un milion de 
spectatori (cifrele se refe
ră la anul 1985), Clujul des
fășoară o importantă ope
ră de educație publică prin 
intermediul artei interpre
tative. Pe măsură ce tea
trele iși formează publi
cul propriu, in aceeași 
măsură crește răspunderea 
și semnificația opțiunilor 
repertoriale, alcătuirea u- 
nui repertoriu devenind o 
strategie educativă com
plexă și plină de sensuri.

O listă de capodopere din 
literatura română și uni
versală nu reprezintă nea
părat certitudinea unor 
spectacole de mare audiență 
spirituală (aceasta asigură 
o adecvare a repertoriului 

posibilitățile expresi-

printr-un 
de tur- 

Cu cele 
de spec-

ve ale echipelor artistice), 
așa cum, la polul opus, o 
altă listă de premiere ab
solute nu poate fi in sine 
garanția unui succes. Fără 
indoială, repertoriul clasic 
românesc său universal o- 
feră, prin puterea capodo
perei, prețioase premise e- 
ducative. Din observații „pe 
viu", reiese insă că intere
sul publicului larg se în
dreaptă cu prioritate spre 
repertoriul contemporan, 
Singurul in măsură să-1 
pună in contact imediat cu 
universul său de probleme 
și așteptări, cu felul său 
specific de a trăi și de a 
simți realitatea. Din aceas
tă perspectivă este demn de 
remarcat că dintre cele 
aproximativ treizeci de ti- 
fluri pe care teatrele dra
matice din județul Cluj le 
oferă anual publicului 
spectator, sectorul drama
turgiei originale reprezintă 
mai mult, de jumătate. Sint 
prezenți pe afișele stagiu
nii Paul Everac, Alexan
dru Voitin, Alexandru Se
ver, Teodor Mazilu, Iosif 
Naghiu, Constantin Cuble- 
șan, Sorana Coroamă, 
Ileana Vulpescu, in afara 
unor autori și piese de re
ferință din repertoriul con
temporan care se mențin 
pe afiș stagiuni de-a rindul 
cum ar fi : „Surorile Boga" 
de H. Lovinescu, „Viața 
unei femei" de Aurel Ba- 
ranga, „Mobilă și durere" 
de T. Mazilu, „Cerul în
stelat deasupra noastră" de 
E. Oproiu. „Pămintul făgă
duinței" de Radu Bădilă, 
„Copiii mei dragi" de Me- 
hes Gyorgy. „Iubita" de 
Lorinczi Lăszlo.

O recentă premieră abso
lută nu lipsită de autentice

valențe contemporane a 
constituit-o „Seară cu 
dans" de Sorana Coroamă 
Stanca (in regia autoa
rei), intr-un spectacol cu 
portrete foarte bine marca
te, realizate de actorii Me
lania Ursu, Catrinel Dumi
trescu, Ileana Negru, Ma
rius Bodochi. Emilian Bel- 
cin, Petre Băcioiu, ,Gelu 
Bogdan Ivașcu, Petru Don- 
doș — spectacol a cărui 
problematică se dezvoltă in

și a lui Dorel Vi șan (re
gia : Dorel Vișan), specta
colul se convertește intr-o 
pledoarie convingătoare 
pentru valorile moralei so
cialiste și, in ultimă anali
ză, intr-o vibrantă lecție de 
devotament patriotic. în 
registre satirice mai seve
re, „Proștii sub clar de 
lună" de Teodor Mazilu 
(devenită pe afișul Națio
nalului, „Sub clar de 
lună") primește în re-

najera) de Alexandru Se
ver (la Teatrul Național, 
in regia lui Mihai Măniu- 
țiu) este o radiografie 

esen- 
și umanis- 
reyoluționare 

răscruce 
revoluției

opțiunii pentru 
altruistă 

a luptei 
momentele de 

infăptuirii

ci 

ța
' tă 
in 
ale 
socialiste în România. în
fățișată nu ca o decizie ex
terioară, ci ca un proces 
spiritual dramatic ce con
feră autenticitatea însăși a

spectacolul pe care Teatrul 
maghiar l-a dedicat aniver
sării făuririi partidului.

Fără indoială, literatura 
dramatică de astăzi este 
mult mai diversă și, la ri
goare, mult mai conclu
dentă valoric decit lasă să 
se intrevadă această suma
ră trecere in revistă a re
pertoriului de premiere al 
stagiunii, dacă imaginea 
nu s-ar contura, în totali
tatea ei, prin spectacolele

Teatrul și publicul sau
jurul disponibilității unui 
grup de tineri pentru reali
zarea plenară a personali
tății in condițiile vieții de 
șantier. Limbajul tineresc, 
atmosfera liric-juvenilă lac 
din „Seară cu dans" o no
tabilă reprezentație pen
tru tineretul contemporan, 
căreia doar excesul de 
conversație ii adaugă inu
tile lungimi. „Un pahar cu 
sifon" de Paul Everac — 
lucrare cunoscută și prin 
montările anterioare, este 
o „piesă-dialog" despre su
perioritatea morală a socie
tății socialiste, un veritabil 
dialog politic in care eroul 
principal devine 
rul echilibrat și incorup
tibil nu numai al 
modestii, dar și 
sistem social ce 
simțul măsurii și 
viință ca .fundamente ale 
echilibrului moral. în in
terpretarea Silviei Ghelan

apărăto-

propriei 
al unui 
propune 
bunacu-

gia lui Aureliu Manea 
sensuri etice accentuat rea
liste și se convertește in
tr-un avertisment expresiv 
împotriva mutilării perso
nalității prin parazitism. 
Este comedia dramatică a 
unor existențe kitsch, a 
unor existențe contrafăcu
te. pervertite de superfi
cialitatea aspirațiilor. în 
sfirșit. „Arta conversației", 
dramatizare după romanul 
Ilenei Vulpescu. devine ia 
Teatrul maghiar de stat un 
spectacol de dramatică dez- 

. batere a raportului dintre 
individ și istorie in condi
țiile procesului de trecere 
la orinduirea socialistă, iar 
„Tezaurul lui Justinian" de 
Al. Voitin, in spectacolul 
Teatrului de Stat din Tur
da. este o dezbatere pe 
ideea muncii ca valoare 
morală supremă. „Anunț 
la mica publicitate" (Me-

opțiunii. în „Valiza cu flu
turi" (Teatrul de Stat din 
Turda), Iosif Naghiu dra-r 
matizează intr-o manieră 
neconvențională — reacție 
împotriva oricăror șabloa
ne — motivul luptei in ile
galitate, deplasind accen
tele de pe eroismul retoric 
pe efectul poetic, „valiza 
cu fluturi" fiind o frumoa
să metaforă a cunoscutului 
motiv al răspindirii mani
festelor. Personajul Alin 
devine portretul plastic re
alizat in tușe discrete, al 
unui luptător sacrificat 
de un mediu ostil, egoist 
Și 
laj alcătuit din 
venite clasice, 
din jertfele luptei in 
galitate (texte aparținind 
lui Alexandru Voitin, Ti
tus Popovici, Dinu Săraru 
— intitulat „Martorii sint 
de față" — a constituit

crepuscular. Un co- 
texte de- 
inspirate 

ile-

realizate în stagiunile tre
cute care continuă să cap
teze interesul spectatorilor. 
Cu adevărat sărac este 
compartimentul dramatur
giei clasice, unde, in afară 
de „Chirița in provincie" 
de Vasile Alecsandri (Tea
trul de Stat Turda), „Pli
cul" de Liviu Rebreanu 
(Teatrul Național) și „Ifi- 
genia" de Mircea Eliade 
(Teatrul maghiar), teatre
le clujene n-au mai „des
coperit" nimic vrednic de 
a fi confruntat cu publicul 
contemporan; Este un dezi
derat mai vdchi necesitatea 
investigației atente in va
lorile progresiste și uma
niste ale literaturii noastre 
■clasice, de la Vasile Alec
sandri la Camil Petrescu, 
pentru a le aduce in aten
ția publicului contempo
ran. Desigur. impactul 
spectatorului contemporan

cu dramaturgia clasică este 
mediat de. o evoluție nu 
numai a limbii și a stiluri
lor. ci și, mai ales, a moti
velor și temelor. Este insă 
datoria regizorilor de a 
aduce textul clasic la exi
gențele publicului contem
poran (un bun exemplu in 
acest sens, fără excese ex- 
perimentaliste. a oferit re
gizorul V.T. Popa in „So
sesc deseară" de Tudor 
Mușatescu, la Teatrul ma
ghiar). , acesta fiind, in 
fond, unul dintre elemen
tele de bază ale artei regi
zorale. De altfel. în cele 
mai inspirate cazuri (de la 
„Danton" al lui Camil Pe
trescu, in regia lui Horea 
Popescu, sau de la „Des
pot Vodă de V. Alecsandri 
(Naționalul bucureștean) la 
„Occissio Gregorii..." (in 
regia lui Al. Tocilescu, la 
teatrul „Bulandra") sau 
la relativ recentul „Mi
tică Popescu" de Camil Pe
trescu de la Teatrul Mic — 
regizorii români au dovedit 
pătrundere și inventivitate 
in abordarea textelor 
sice.

Nu se poate spune 
teatrele clujene nu 
ambițioase in ce privește 
repertoriul universal. „An- 
tigona" de Sofocle la Tea
trul Național în regia lui 
Kineses Elemer (cu Mela
nia Ursu și Anton Tauf in 
rolurile principale), „Tan
go" de Mrozek in regia lui 
Tompa Găbor la Teatru! 
maghiar (cu Panek Kati, 
Czikely Lăszlo. Barko Gyo- 
gy, Kerestesz Sândor, Csiki 
Andrăs) au constituit spec
tacole de excepție, probind 
disponibilitățile colective

cla-

că 
sint

lor de creație pentru „ma-^ 

rele repertoriu".
Fără a se rezuma la nu

mărul strict de 
planificate, 
ne au făcut 
semnate in 
formelor de spectacol, 
modalităților de comunica
re, Numeroase recitaluri, 
spectacole omagiale (re
marcabil spectacolul o- 
magial Liviu Rebrea
nu de la Teatrul Național), 
spectacole satirice și umo
ristice, spectacole-lectură 
(cu o îndelungată tradiție 
la Teatrul maghiar) sint 
tot atitea activități supli
mentare. altele decit evo
luțiile scenice tradiționale, 
la care spectatorul este in
vitat nu doar să contemple, 
ci să și participe. Expe
riența a dovedit, pe de altă 
parte, că o semnificație a- 
parte o are pătrunderea ar
tei interpretative profesio
niste pe tărîmul marilor e- 
lanuri ale artei de amatori. 
Legătura nu este, poate, 
imediat sesizabilă, dar nu 
este greu de observat că 
prin antrenarea amatorilor 
în exercitarea artei spec
tacolului teatrale obțin vir
tuali adepți și animatori ; 
uneori in structuri ale pu
blicului mai puțin disponi
bile pentru teatru. Este un 
domeniu in care niciodată 
nu putem spune că s-a fă
cut destul : această trecere 
a publicului din starea pa
sivă de spectator in aceea 
activă de receptare a artei 
interpretative prin practi
carea acesteia in cadrele 
atit de largi și variate pe 
care le'oferă Festivalul na
țional „Cintarea României".

premiere 
teatrele cluje- 
progrese in- 
diversificarea 

â

Mircea GHIȚULESCU

VASLUI. — Sub egida Consiliu
lui județean de educație politică și 
cultură socialistă, in localitățile ju
dețului au loc numeroase manifes
tări omagiind împlinirea a 21 de 
ani de la Congresul al IX-lea al 
partidului. La Muzeul „Vasile Pâr- 
van“ din Birlad s-a desfășurat dez
baterea ..21 de ani de la istoricul 
Congres al IX-lea al partidului", iar 
Muzeul județean a găzduit evoca
rea „Pagini de glorioasă istorie 
contemporană". La Casa de cultură

din Huși a fost organizată o seară 
tematică pentru tineret — „Ani de 
tinerețe, ani de mărețe împliniri", 
iar la bibliotecile din Vaslui și 
Birlad au fost deschise ample ex
poziții de carte social-politică, în
soțite de montaje literar-muzicale, 
recitaluri de versuri patriotice și 
revoluționare. (Petru Necula).

PRAHOVA. Complexul muzeal 
Ploiești a redeschis pentru perioada 
estivală punctul muzeistic de la pa
ralela 45 Băicoi, intr-o nouă formă

CARNET CULTURAL

de prezentare. Publicului vizitator 
i se pun la dispoziție informații 
privind flora, fauna, arta și portul 
popular de-a lungul acestei coordo
nate geografice. (Ioan Marinescu).

.TIMIȘ. în centrul muncitoresc 
Nădrag se desfășoară o săptămină

cUltural-educativă, în programul 
căreia figurează dezbateri, expu
neri, spectacole artistice, iar Ia 
întreprinderea textilă Lugoj a fost 
organizată o expoziție de carte șo- 
cial-politică. (Cezar Ioana).

TULCEA. „Filmul în dialog cu

oamenii muncii din Delta Dunării". 
Sub această titulatură, în localită
țile din această zonă a țării se 
desfășoară ample manifestări poli
tico-educative și eultural-artistice. 
La căminele culturale din locali
tățile 1 Mai, Chilia Veche, Parti
zani. Sfintu Gheorghe. Maliuc și 
Cetalghioi s-au desfășurat zilele 
filmului inspirat din viața marina
rilor și din activitatea oamenilor 
muncii din Deltă. întilnirile cu rea-

lizatorii acestor filme au fost ur
mate de spectacole susținule de 
formații laureate ale Festivalu
lui național „Cintarea României". 
(Neculai Amihulesei).

IAȘI. în organizarea comitetului 
județean de cultură și educație so
cialistă și a Filialei Iași a Uniunii 
artiștilor plastici s-a deschis o ex
poziție a . pictorului Ion Neagoe, 
dedicată Anului Internațional al 
Păcii. (Manole Corcaci).

De curind s-a redeschis Biblio
teca Tineretului din Capitală, fi
lială a bibliotecii municipale „Mi
hail Sadoveanu". Instalată in pe
rimetrul central, pe strada Snagov 
nr. 45; intr-un. spațiu care oferă 
cu generozitate posibilități de or
ganizare și desfășurare a unor ac
țiuni cu cartea in cadrul Festiva
lului național al muncii și creației 
„Cintarea României", această insti
tuție'. de cultură a fost gindită să 
răspundă necesităților de studiu și 
lectură ale tinerei generații. Prin 
bogatul și variatul fond de publi
cații și alte materiale grafice și 
audiovizuale pe care ii posedă, ea 
este in măsură să. satisfacă și exi
gențele altor categorii de virstă și 
socio-profesionale. Cele circa 30 000 
volume din rafturile cu acces liber 
ale sălilor „Științe sociale", „Știin
ță și tehnică", „Literatură română", 
„Literatură universală" (fondul to
tal al bibliotecii este de 40 000 de 
volume) constituie o autentică in
vitație pe drumul fără sfirșit al cu
noașterii. Cititorul mai puțin avi
zat in această „lume a lumilor", 
dominată de ilustra galerie a nu
melor celebre, beneficiază de în
drumarea competentă a unui corp 
de bibliotecari cu temeinică pregă
tire profesională.

încăperile destinate împrumutu
lui la domiciliu sint in mod fericit 
completate cu sala de lectură, care 
dispune de un valoros fond de lu
crări de referință, enciclopedii, dic
ționare. tratate și manuale de 
specialitate, literatură română și 
universală. Iubitorii de artă și mu
zică beneficiază de aproximativ
10 000 de albume și lucrări de artă, 
de circa 14 000 discuri (cu posibili
tatea unor audiții individuale la 
cască), de seturi de diapozitive și 
diafilme.

Biblioteca Tineretului completea
ză armonios rețeaua filialelor bi
bliotecii municipale ,.Mihail Sado
veanu". în peisajul cultural al Ca
pitalei, biblioteca municipală are 
numeroase atribuții și funcții in
formaționale. instructive, social- 
politiee, cultural-educative și de în
drumare metodică de specialitate a 
unităților sale de pe raza orașului.

într-un viitor apropiat, această 
rețea de biblioteci publice se va 
intregi cu o nouă filială, in bu
levardul Banu Manta nr. 31, uni
tate care, pe lingă secțiile de adulți 
și copii, va dispune de o sala de 
lectură, o sală de manifestări cu 
cartea și un spațiu destinat pen
tru organizarea de expoziții. De 
asemenea, la începutul anului 
viitor, modernul ansamblu de lo
cuințe Cringași va avea pr.opria 
bibliotecă de cartier, concepută in 
spiritul exigențelor urbanistice și 
civice ale acestui colț nou de 
București, creat în anii de mari 
prefaceri ai „Epocii Ceaușescu".

Iată și cîteva date statistice care
11 pot interesa pe locuitorul Ca
pitalei : biblioteca municipală ..Mi
hail Sadoveanu", laolaltă cu cele 52 
filiale ale sale și cu cele 4 biblio- 
buze, însumează un fond de peste 
1.5 milioane volume și alte mate
riale grafice și audiovizuale. Fond 
care crește anual cu circa 85 000 
unități de bibliotecă. Media citito
rilor înscriși anual este de 130 0*00, 
iar ă cărților difuzate de 3,2 mi
lioane.

B. GABRIELA
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
Vă mulțumesc, in numele poporului american, pentru amabilul mesaj pe 

care l-ați trimis cu ocazia sărbătoririi independenței noastre.
Cu sinceritate,

RONALD REAGAN
- --------------------------------- 1 ................................................................... ..............-..........................

în județul Vîlcea s-a încheiat secerișul griului

DISTINCȚII DECERNATE ÎNTREPRINDERILOR

FRUNTAȘE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

ANGAJARE FERMĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA 
SARCINILOR DE PLAN

Printr-o mobilizare exemplară a 
tuturor forțelor mecanice și umane, 
lucrătorii ogoarelor din județul Vil- 
cea, în frunte cu comuniștii, rapor
tează că au încheiat campania de 
recoltare a cerealelor păioase, succes 
pe care îl dedică împlinirii a 21 de 
ani de la Congresul al IX-lea al 
partidului.

In telegrama adresată cu acest 
prilej ' C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, de Comitetul jude
țean Vilcea al P.C.R. se arată că in

Adunare cu prilejul „Lunii de solidaritate 
cu lupta poporului coreean*1

în cadrul „Lunii de solidaritate 
cu lupta poporului coreean’*, la 
clubul întreprinderii de radiatoare, 
echipamente metalice, obiecte și 
armături sanitare — I.R.E.M.O.A.S. 
din Capitală a avut loc, vineri după- 
amiază, o adunare organizată de Co
mitetul municipal București al 
P.C.R. și Asociația de prietenie ro- 
mâno-coreeană, la care au participat 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, numeroși oameni 
ai muncii.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.P.D. Coreene la București.

în cuvintul rostit cu acest prilej, 
Mihai Marinescu, inginer-șef .al în
treprinderii, a evocat lupta eroică a 
poporului coreean pentru apărarea 
patriei, independenței și ființei na
ționale, pentru reconstrucția țării, 
pentru dezvoltarea economiei, știin
ței și culturii, subliniind succesele 
obținute în edificarea socialismului. 
Referindu-se Ia dezvoltarea raportu
rilor de prietenie și colaborare sta
tornicite între partidele, țările și po
poarele noastre, vorbitorul a re
levat rolul hotăritor al întilnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen în adincirea și amplificarea

Cronica zilei vremea
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Peru, vineri a' avut loc in 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea și 
Asociația de prietenie româno-peru- 
ană, in cadrul căreia au fost prezen
tate impresii de călătorie din aceas
tă țară.

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEll”

SUCEAVA : Planul 
la export — îndeplinit 

în avans
Acțiunile întreprinse pentru di

versificarea producției și îmbună
tățirea caracteristicilor tehnico- 
funcționale ale produselor fabricate 
au permis colectivului muncitoresc 
de la Uzina de construcții și repa
rații utilaje și piese de schimb din 
Vatra Dornei să ofere partenerilor 
externi un volum sporit de utilaje 
tehnologice. Deosebit de solicita!ă 
la export este mașina universală 
pentru prelucrarea lemnului ..Dor- \ 
na"-300. creație a lucrătorilor uni
tății, care poate executa șapte ope
rații specifice. Faptul că toate 
utilajele oferite partenerilor de 
peste hotare se situează, prin con
cepție și calitatea execuției, la ni
velul produselor similare pe plan 
mondial a făcut ca oamenii mun
cii de aici să-și indeplinească 
înainte de termen planul la ex
port. Constructorii de mașini dor- 
neni și-au creat posibilitatea să li
vreze suplimentar partenerilor ex
terni produse in valoare de mai 
multe milioane de lei. (Sava Be- 
jinariu).

MUREȘ : Noi cartiere 
de locuințe

In ultimii ani, in județul Mureș 
au fost construite mii de aparta
mente, precum și importante edifi
cii social-culturale. în orașele mu
reșene au apărut mari și moderne 
cartiere : „1848“, „7 Noiembrie**, 
„Ady", „T III" și „T IV“ in Tirgu 
Mureș, „Tîrnava** in Sighișoara, 
„23 August" în Luduș, „Iernuțeni** 
în Reghin, „1 Decembrie 1918“ in 
Tirnăveni. Totodată, pentru specia
liștii satelor au fost înălțate, in ulti
mele două decenii, peste 2 500 de 
apartamente, localități ca Iernut, 
Sărmașu, Singeorgiu de Pădure, 
Ungheni, Deda, Band și altele de
venind adevărate centre de polari
zare urbană.

Este de remarcat că, în perioada 
care a trecut de la Începutul anului 
și pină acum, constructorii mure
șeni au predat „la cheie** 768 de 
apartamente, mai mult cu 50 față 
de prevederile planului. Alte 876 
de apartamente din cele 2 347 pre
văzute in acest an se află in sta
diul final de execuție, ceea ce va 
face ca planul pe 1986 la construc
ția de locuințe să fie îndeplinit și 
depășit in toate orașele și satele 
județului Mureș. (Gheorghe Giur
giu).

CRAIOVA : Produse noi, 
moderne

..Produse noi. moderne. In ritmul 
cerințelor economiei naționale** — 
iată cuvintul de ordine sub sem
nul căruia se desfășoară activitatea 
și la întreprinderea „Electroputere** 
din Craiova. Astfel, in perioada 
care a trecut din acest an. au fost 
asimilate in fabricație aici 46 pro
duse realizate in premieră. Prin
tre acestea se numără transforma

prezent se desfășoară o susținută 
activitate la eliberarea terenurilor 
de resturile vegetale, la pregătirea 
și semănatul culturilor duble și 
succesive, la stringerea și depozi
tarea furajelor. Este exprimată, tot
odată, hotărirea oamenilor muncii 
din agricultura județului Vîlcea de 
a acționa cu dăruire și răspundere, 
în spiritul indicațiilor și orientărilor 
secretarului general al partidului, 
pentru a-și aduce contribuția la 
transpunerea în viață a mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al 
Xlll-lea al P.C.R., la progresul și 
înflorirea multilaterală a patriei 
noastre socialiste. .

acestor relații. A fost subliniată, de 
asemenea, solidaritatea poporului 
nostru cu lupta dreaptă a poporului 
coreean pentru reunificarea pașnică, 
democratică a patriei.

A luat apoi cuvintul Zo Iang Guk, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, care, după ce a reliefat 
însemnătatea istorică a victoriei ob
ținute împotriva imperialismului, a 
prezentat aspecte ale luptei poporu
lui coreean pentru apărarea dreptu
lui său sacru de a-și construi liber 
și pe deplin suveran propriul viitor, 
pentru făurirea unei Corei unite, 
libere și prospere. Vorbitorul a evi
dențiat însemnătatea deosebită a în
țelegerilor convenite cu prilejul întîl- 
nirilor și convorbirilor dintre tovară
șul Kim Ir Sen și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru adîncirea 
continuă a prieteniei frățești, extin
derea și diversificarea relațiilor de 
colaborare româno-coreene. Tn 
încheiere, ambasadorul Zo Iang Guk 
a exprimat sentimente de gratitudi
ne față de Partidul Comunist 
Român, guvernul și poporul român 
pentru sprijinul activ și consecvent 
acordat poporului coreean în lupta 
sa pentru reunificarea independentă 
și pașnică a patriei.

(Agerpres)

Au luat parte reprezentanți ai 
I.R.R.C.S., Asociației de prietenie 
româno-peruană, Ministerului Afa
cerilor Externe, un numeros public.

A fost prezent Jaime Castro Men- 
drvil, ambasadorul Republicii Peru 
la București.

(Agerpres)

toarele uscate de 1 000 si 1600 
kVA, motoarele electrice sincrone 
si asincrone din een'eratia a treia, 
protejate la intemperii, locomotiva 
de manevră pentru cocserii. aoara- 
tai electric de inaltă tensiune. Ac
țiunea de înnoire și modernizare 
a producției are loc în condițiile 
cind sarcinile de olan la zi au fost 
depășite cu 44.5 milioane lei. iar 
productivitatea muncii cu 11 613 lei 
pe persoană. (Nicolae Băbălău)

BRĂILA : Un nou obiectiv 
de interes social

Ieri s-a inaugurat la Brăila un 
nou obiectiv de interes social. Este 
vorba de extinderea liniei de tram
vai in cartierul 1 Mai cu trecere 
peste calea ferată. De fapt, este o 
dublă premieră : pasajul pesțe ca
lea ferată cu cele două rampe in 
lungime de 570 metri și linia de 
tramvai, dus-intors, de 7 kilometri. 
Executată cu 9 luni mai devreme, 
această poartă principală de intra
re a orașului Brăila dinspre Galați 
și Focșani va face legătura prin 
extinderea liniei de tramvai între 
cartierul 1 Mai și cartierele Viziru. 
Hipodrom-Obor și Progresul. Cei 7 
kilometri se adaugă la rețeaua li
niilor de tramvai existentă care a 
ajuns acum la o lungime de 50 ki
lometri. (Candiano Priceputu).

IAȘI : Volum sporit 
de materiale recuperate
Acțiunea de colectare a materia

lelor recuperabile se desfășoară cu 
bune rezultate in toate întreprin
derile și instituțiile, precum și in 
rindul populației județului Iași. Au 
fost colectate de la începutul a- 
nului și pină in prezent 170 000 
tone metale, cu aproape 9 000 tone 
peste prevederi, din care 130 334 
tone oțel, 13 370 tone fontă, 140 
tone alamă, 250 tone cupru, 230 
tone bronz și altele, toate cu de
pășiri față de planul inițial. Au 
mai fost colectate 2 500 tone hîrtie, 
160 tone textile. 1 520 tone cioburi 
de sticlă și altele. (Manole Corcaci).

TELEORMAN : Se extinde 
mica industrie

în județul Teleorman, prin Înde
plinirea ritmică a programelor 
speciale adoptate în domeniul micii 
industrii, acest sector a cunoscut o 
dezvoltare susținută. Pentru valo
rificarea superioară a materiilor 
prime locale și refolosibile, în pe
rioada care a trecut din acest an, 
în mai multe localități urbane și 
rurale au fost înființate 76 uni
tăți de mică industrie și prestatoa
re de servicii. Măsurile luate în 
vederea extinderii activităților 
existente. înnoirea și modernizarea 
producției, creșterea productivită
ții muncii au condus la depășirea 
prevederilor de plan in acest sec
tor cu aproape 6 milioane lei. Con
form programului județean, m 
actualul cincinal ritmul mediu 
anual de creștere a producției micii 
industrii este de 22 la sută. (Stan 
Ștefan).

în cadrul adunării generale a re
prezentanților oamenilor muncii, In
stitutului de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice de la- Fundulea, 
județul Călărași — distins cu înaltul 
titlu de „Erou al Muncii Socialiste*' 
— i-au fost decernate, vineri, „Stea
gul Roșu** și Diploma de onoare ale 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România 
pentru ocuparea locului I pe țară în 
întrecerea socialistă pe 1985 intre 
institutele de cercetări de profil.

într-o atmosferă entuziastă, parti- 
cipanții la adunare au adresat to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
Secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, o telegramă in 
care se spune :

Acordarea înaltului titlu de „Erou 
al Muncii Socialiste** Institutului de 
cercetări pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea reprezintă 
expresia grijii partidului și statului, 
personal a dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru aplicarea 
în producție a rezultatelor cuceriri
lor științei agricole.

★
Institutului de proiectare județean 

Dolj, distins cu înaltul titlu de 
„Erou al. Muncii Socialiste**, i-au 
fost decernate, vineri, în cadrul adu
nării generale a oamenilor muncii, 
„Steagul Roșu*' și Diploma de onoa
re ale Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România pentru ocuparea locului I 
pe țară în întrecerea socialistă pa 
anul 1985 între unitățile de profil.

într-o atmosferă de angajare 
muncitorească, participanții la 
adunare au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, o telegramă în care 
se spune :

în aceste clipe emoționante, cind 
tn conștiința noastră vibrează adinca 
bucurie și satisfacție datorate pri
mirii pentru a doua oară a înaltului 
titlu de Erou al Muncii Socialiste, 
gîndul nostru se îndreaptă, cu sim
țăminte de fierbinte dragoste, de 
înaltă prețuire și nețărmurită re
cunoștință, către dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 26 iulie, ora 21 — 29 iulie, 
ora 21. în țară : Vremea va fi răcoroa
să și în general instabilă. Cerul va fi 
mai mult noros in nordul și centrul 
țării și variabil In restul teritoriului. 
Vor cădea ploi locale, ce vor avea și 
caracter de aversă, însoțite de descăr
cări electrice, în nord-vestul, nordul șl 
nord-estul țării. în rest, averse izolate,

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulație
Ne aflăm în plin sezon estival. în 

fiecare zi, dar mai ales la sfirșit de 
sâptăminâ, traficul rutier cunoaște 
valori ridicate, prin numărul mare 
de autoturisme, motociclete și bi
ciclete care se deplasează spre sta
țiunile balneoclimaterice și locurile 
de agrement din apropierea marilor 
orașe. In multe situații, intensitatea 
traficului impune circulația in co
loană. De aici, necesitatea menține
rii intre autovehiculele aflate in 
mers a unei distanțe care să per
mită evitarea coliziunilor in cazul in 
care unui dintre partenerii de drum 
este nevoit să oprească brusc. Pen
dulările de pe o bandă de circulație 
pe alta, depășirea succesivă a mai 
multor autovehicule și staționările pe 
partea carosabilă creează — in con
dițiile unui trafic intens — tot atitea 
situații care pun in pericol siguranța 
circulației. Aceste riscuri sporesc și 
mai mult pe drumurile cu o singură 
bandă de circulație pe sens. în loca
litatea Spring, județul Alba, de 
exemplu, conducătorul autoturismu
lui 3—PFI—9842 nu a păstrat o dis
tanță suficientă față de un auto
vehicul cu remorcă pe care inten
ționa să-l depășească. Iii urma im
pactului. autoturismul a fost proiec
tat pe celălalt sens de mers, unde s-a 
tamponat violent cu autoturismul 
4—HD—533. Două persoane au fost 
grav accidentate.

începătorilor și celor care nu au 
efectuat de mai mult timp deplasări 
lungi in afara localităților li se reco
mandă, înainte de toate, să circule 
cu viteză moderată, să efectueze de
pășiri numai atunci cind este abso
lut necesar și numai după o asigu
rare temeinică. în cazul depășirii 
bicicletelor și căruțelor.- conducătorii 
acestora trebuie avertizați de la dis
tanță prin semnale sonore sau lumi

INFORMAȚII SPORTIVE
NATAȚIE. Vineri, in cadrul Cam

pionatelor europene de natație pen
tru juniori, ce se desfășoară in Ber
linul occidental, tinăra sportivă ro
mâncă Stela Pura a obținut medalia 
de argint in proba de 400 m liber, 
cu timpul de 4'10”65/100, precedată 
de Heide Grein (R.D.G.) — 4'10’54/ 
100.

Echipa României (Luminița Dobres- 
cu. Andreea Szigyarto, Ramona Ter- 
șanschi, Stela Pura) a cucerit me
dalia de bronz in proba feminină de 
ștafetă 4X100 m liber, cu timpul de 
3’55”56/100. rezultat ce constituie un 
nou record republican. Pe primul loc 
s-a situat R.D. Germană (3'50’TiV 
100), iar pe locul doi, Olanda (3’54” 
57/100). în proba similară masculină, 
victoria a revenit formației U.R.S.S. 
(3'32”65/100), urmată de echipele R.F. 
Germania (3’33”56/100) și R.D. Ger
mane (3’34’T0/100).

FOTBAL. Turneul internațional de 
fotbal organizat de clubul Sportul 
studențesc cu prilejul a 70 de ani 
de la înființare a continuat pe sta
dionul „Politehnica" din Capitală cu 
meciurile din ultima zi, încheiate cu 
următoarele rezultate : Sportul stu
dențesc — Velez Mostar (Iugoslavia) 
2—2 (0—1), Rapid — F. C. Argeș 
1—0 (0—0). Turneul a fost cîștigat 
de echipa Sportul studențesc Bucu
rești.

CICLISM. • Etapa a 7-a a turu
lui ciclist al Bulgariei, Novi Pazar — 
lambol (140 km), a revenit bulgaru

Aducem calde mulțumiri șl vie 
recunoștință tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, care, 
in conducerea Consiliului Național al 
Științei și învățămîntului, ne-a spri
jinit și îndrumat in obținerea unor 
noi și importante rezultate pe linia 
creșterii aportului științei Ia dezvol
tarea agriculturii.

Așa cum ne-ați indicat dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, vom acțio
na cu și mai multă energie pentru ca 
noile soiuri de griu, hibrizi de po
rumb și floarea-soarelui. cu poten
țial de producție superior, alte crea
ții ale institutului nostru, precum și 
tehnologiile de cultură adecvate la 
acestea să pătrundă cit mai rapid în 
marea cultură, să fie regăsite pe tot 
cuprinsul țării. Vă încredințăm incă 
o dată de hotărirea noastră de a nu 
precupeți nici un efort pentru a ne 
aduce contribuția Ia înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și ex
terne a Partidului Comunist Român, 
a minunatului program de înflorire 
multilaterală a României socialiste.

★
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al poporului, conducătorul 'în
cercat și clarvăzător al partidului și 
statului, al noului destin al României 
socialiste, luptător neobosit pentru 
pace, pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Animați de dorința de a înfăptui 
exemplar sarcinile ce ne revin pe 
acest an și pe întregul cincinal, vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, că specia
liștii, ceilalți oameni ai muncii de la 
Institutul de proiectare județean 
Dolj, asemenea întregului popor, vor 
acționa cu responsabilitate revoluțio
nară pentru înfăptuirea neabătută a 
hotăririlor celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului, pentru traducerea 
în viață a măsurilor stabilite la 
Plenara comună a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii și Consi
liului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale, contribuind, astfel, 
la înfăptuirea Programului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a patriei 
noastre spre comunism.

(Agerpres)

mal ales după-amiaza. Condițiile at
mosferice vor favoriza izolat căderi de 
grindină. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări temporare 
pînă la 40 km pe oră. Temperatura 
aerului, in creștere ușoară, către sfîr- 
șitul intervalului. Minimele din cursul 
nopții vor fi cuprinse între 8 și 18 gra
de. izolat mai scăzute în depresiunile 
intramontane, iar maximele intre 20 și 
28 de grade, local mai ridicate. în 
București : Vremea va fi schimbătoare, 
cu cerul variabil, favorabil aversei de 
ploaie, după-amiaza. Vîntul va sufla 
moderat. Temperatura în creștere. Mi
nimele vor oscila între 16 și 18 grade, 
iar maximele între 26 și 28 de grade.

noase. Totodată, se va reduce viteza 
și se va menține in timpul depășirii 
o distanță laterală corespunzătoare. 
După cum, se recomandă să se circu
le cu viteză redusă prin localitățile 
rurale, in curbe și la intersectarea 
cu drumurile de cimp.

înainte de a se porni la drum tre
buie să se verifice starea in care se 
află pneurile și presiunea din ele. 
O presiune inegală in pneuri accen
tuează instabilitatea mașinii, mai 
ales pe carosabilul umed și in timpul 
efectuării virajelor.

lina din. arterele montane care 
străbat zone de un pitoresc deosebit 
este Transfăgărășanul. Șoseaua are 
numeroase urcușuri și coborișuri, 
frecvente succesiuni de curbe, unele 
din ele strinse, semnalizate cores
punzător cu indicatoare de avertiza
re. Deplasarea pe această cale ru
tieră reclamă conducerea autovehicu
lelor cu maximă prudență și cu 
multă pricepere, in special in abor
darea curbelor și pantelor. Cei aîiați 
la volan trebuie să țină permanent 
seama de specificul șoselei, unde au 
loc dese precipitații ce întrețin 
umezeala pe unele sectoare, prezența 
frecventă a ceții, care reduce vizibi
litatea. temperaturile mai scăzute, 
chiar și în timpul verii. Pe porțiu
nile de drum cuprinse între kilome
trii 117—119, 123—125 și 131—132 sint 
interzise cu desăvîrșire opririle și 
staționările autovehiculelor. De ase
menea. pe Transfăgărâșan nu este re
comandabilă conducerea autovehicu
lelor de către cei care au obținut de 
curînd permis și, in general, depla
sarea pe timp de noapte, cind vizi
bilitatea precară împiedică observa
rea oportună a profilului variat al 
traseului și adaptarea manierei co
respunzătoare de pilotare a mași
nilor.

lui Hristo Zaikov — în 3h 22’41”. Cu 
primul pluton, în același timp cu în
vingătorul, a sosit și ciclistul ro
mân Vasile Buduroi, clasat pe lo
cul 6. In clasamentul general indi
vidual conduce Boiko Anghelov 
(Bulgaria), urmat de E. Zagrebelnii 
(U.R.S.S.) — la 57”. Pe echipe, în 
fruntea clasamentului se află prima 
reprezentativă a Bulgariei, urmată 
de U.R.S.S., Bulgaria II, România, 
Maroc etc. • Cea de-a 20-a etapă 
a „Turului Franței**, disputată con- 
tracronometru individual la St, 
Etienne, pe distanța de 58 km, a fost 
ciștigată de francezul Bernard Hi
nault, înregistrat cu timpul de ih 
15’35” (medie orară 45,779 km), fe 
locul doi, la 25”, s-a clasat ameri
canul Greg Lemond. care continuă 
să poarte tricoul galben. Hinault se 
află pe locul secund în clasamentul 
general, la 2T8”.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 25 IULIE 1986
EXTRAGEREA I : 36 4 12 90 13

21 26 69 45.
EXTRAGEREA A II-A : 2 77 71 70

3 73 84 41 17.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURT :

889 285 lei. din care 131380 lei re
port la categoria 1.

ZIUA INȘURECȚIE[ NAȚIONALE 

A POPORULUI CUBANEZ
Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba 
Președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba

Cu prilejul celei de-a XXXIII-a aniversări a Zilei insu
recției naționale cubaneze, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, 
al poporului român și al nostru personal, vă adresăm cele 
mai calde felicitări dumneavoastră, Partidului Comunist 
din Cuba, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba, poporului cubanez prieten.

Poporul român se bucură sincer de realizările de sea
mă obținute de poporul cubanez, sub conducerea partidu-

HAVANA 
lui comunist, in dezvoltarea social-economică a țării, In 
transformarea revoluționară a societății și îi urează noi și 
importante succese în îndeplinirea hotăririlor Congresu
lui al Ill-lea al Partidului Comunist din Cuba.

Acordăm o deosebită însemnătate relațiilor de prie
tenie și colaborare multilaterală statornicite între parti
dele și țările noastre și ne exprimăm convingerea că a- 
ceste relații sg vor extinde și adinei, spre binele po
poarelor român și cubanez, al cauzei generale a socialis
mului, destinderii, înțelegerii și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-mi nistru al Guvernului
Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 33-a aniver
sări a Zilei insurecției naționale cu
baneze, Nicolae Giosan, președintei» 
Marii Adunări Naționale, a adresat 
o telegramă de felicitare președinte
lui Adunării Naționale a Puterii

Poporul cubanez aniversează azi 
un moment de răscruce al istoriei 
sale. La 26 iulie 1953, un grup de 
tineri revoluționari, in frunte cu 
Fidel Castro, a atacat cazarma 
Moncada din Santiago de Cuba, 
simbol al regimului antipopular 
din acea vreme. Atacul asupra 
Moncadei a marcat începutul re
voluției cubaneze, victorioasă sase 
ani mai tîrziu, cind detașamentele 
armatei revoluționare au intrat în 
Havana, inlăturind regimul gene
ralului Batista.

Victoria revoluției, profundele 
prefaceri înnoitoare petrecute în 
viața politică, economică și socială 
a țării au descătușat forțele crea
toare ale poporului cubanez, care, 
sub conducerea partidului său 
comunist, a obținut realizări de 
seamă in opera de făurire a noii 
orinduiri. Este o peripadă ce a 
marcat transformarea Cubei din- 
tr-o feudă dominată de monopo

LECȚIA DEMNITĂȚII
...De la aeroport, in drum spre 

orașul Holguin, lăsăm în dreapta 
și in stingă șoselei citeva sate, ale 
căror case siht o dovadă concretă 
a ritmului înnoirilor ce au cu
prins intreaga țară. Unul din ar
gumentele noului ? Vechile, pito- 
reștile acoperișuri din frunze de 
palmier au lăsat locul acoperișu
rilor plate de beton. Asta face ca 
multe case din satele prin care 
trecem să semene cu niște vile de 
vacantă.

Intrăm in Holguin pe noua auto
stradă. pe lingă noua fabrică pen
tru combine de recoltat trestia de 
zahăr, pe lingă noua fabrică de 
piese de schimb pentru mașinile 
agricole, pe lingă noua tipografie, 
încă în construcție, a ziarului — 
toate aflate la marginea orașului. 
Și incă o remarcă se cere a fi fă
cută : clădirile impunătoare, ce 
atrag privirile prin culorile esti
vale. găzduiesc mii de elevi și 
studenți. Ne sint prezentate cu 
nedisimulată mindrie : liceul pe 
aptitudini, liceul de arte, liceul de 
educație fizică, institutul pedago
gic.

Așezat intr-un spațiu pitoresc, 
dominind împrejurimile, nu depar
te de Complexul monumental Ca- 
lixto Garcia, din Piața Revoluției, 
hotelul „Pernik" se distinge prin 
arhitectura modernă. Există, evi
dent. o atentă preocupare ca noile 
construcții să se armonizeze cu 
peisajul, să nu-1 „contrazică", ci 
să-l continue firesc.

Complexul monumental tși tn- 
tîmpină vizitatorii cu o memorabi
lă inscripție datorată lui Jose Marți 
și consacrată legendarului general 
Garcia. O rețin pentru pregnanța 
aforistică : „Calixto Garcia nu are 
nevoie de laude. El poartă pe frun- 
tea rănită istoria. Cel care știe să 
nu pună mai presus viata sa decit 
patria va ști totdeauna să o ono
reze". în preajma monumentului, 
demni și maiestuoși, iși înaltă ar
monios staturile către cer șapte- . 
sprezece palmieri regali — echiva
lentul numărului generalilor dati 
țării de Holguin. Pe tîmpla mo
numentului, inmănunchind in ba
soreliefuri momente din istoria 
Cubei, alte inscripții propun me
morabile gînduri pentru țară. 
Monumentul funerar al generalu- 
lui-erou, străjuit de patru săbii de 
bronz, este zidit, simbolic, cu pia
tră adusă din munții Sierra 
Maestra. La citeva sute de metri, 
intr-un cring se înalță, modest și 
solemn, monumentul mamei lui 
Calixto. Am remarcat, de altfel, un 
adevărat cult pentru mamele eroi
lor, pentru cele ce au știut să in
sufle fiilor lor mîndria de a-și 
sluji patria. Un cuit pentru pa
trie, ale cărei provincii etalează 
azi realizări demne de năzuințele 
revoluționarilor, cum avea sâ ne 
spună Almeris Aguilar, membru al 
Biroului Comitetului de Dartid al 
provinciei Holguin : „Holguinul 
este una din noile provincii năs
cute din vestita regiune Oriente — 
leagănul revoluției — divizată in 
5 provincii. Cu cei aproape un mi
lion de locuitori ai săi (cam 100 
locuitori la kmp). cu o agricultură 
dezvoltată (activitatea principală 
fiind cultivarea trestiei de zahăr ; 
cele 10 fabrici de zahăr de aici 
produc o zecime din producția de 
zahăr a tării), cu noile fabrici ce-i 
dau și dimensiune industrială, 
Holguinul este o provincie cu o 
pondere importantă In economia 
Cubei".

Iată, spicuite la intîmplare. citeva 
cifre care pot sugera ritmurile si 
stadiile dezvoltării : 76 la sută din 
trestia de zahăr se recoltează cu 
combine-secerători. Pe porțile fa
bricii specializate din oraș ieși
seră mii de combine-secerători. 
în .școlile provinciei sint cuprinși 
300 000 de elevi (aproape o treime 
din locuitori) și 18 000 studenti (in 
trecut nu erau facultăți în a-

TELEGRAME
Populare a Republicii Cuba, Flavio 
Bravo Pardo.

Cu aceeași ocazie, ministrul afa
cerilor externe, Ilie Văduva, a tri
mis o telegramă de felicitare minis
trului relațiilor externe al Cubei, 
Isidoro Malmierca Peoli.

luri străine, In care masele mun
citoare erau lipsite de drepturi 
esențiale, în republica de astăzi, 
constructoare a socialismului, cu 
o economie dinamică și o cultură 
pusă în slujba maselor populare.

Poporul cubanez intîmpină săr
bătoarea de astăzi angajat în în
făptuirea planului cincinal de dez
voltare social-economică elaborat 
la cel de-al treilea Congres al 
Partidului Comunist din Cuba. Tn 
întreprinderi, pe șantierele de con
strucții sau pe plantațiile de tres
tie de zahăr oamenii muncii ob
țin noi și semnificative succese in 
îndeplinirea sarcinilor de plan.

Poporul român urmărește cu 
sentimente de caldă simpatie efor
turile creatoare ale oamenilor 
muncii din Cuba, se bucură de iz- 
binzile repurtate de primul stat 
socialist din emisfera occidentală 
in edificarea noii orinduiri sociale, 
între România și Cuba, între 

ceastă zonă). Orașul Holguin a ajuns 
la o populație de 200 000. ea 
urmare a dezvoltării saje indus
triale și social-edilitare. Ni s-au 
Înfățișat si alte realizări : dezvol
tarea producției miniere de nichel 
si crom (strins legat de aceasta, a 
unor fabrici de mașini și dispozitive 
miniere), dezvoltarea turismului. 
Toate acestea și-au pus puternic 
amprenta pe viata oarfienilor. oe 
starea lor de spirit. Astfel puteau 
fi înțelese mai bine cuvintele cu 
care și-a încheiat prezentarea Al
meris Aguilar : „Holguinul. numit 
de spanioli, pentru frumusețea sa. 
Valea fericirii si a bucuriei, deve
nise mai tîrziu. pentru viata dură, 
grea pe care erau obligați să o în
dure oamenii, o adevărată Vale a 
durerii. Iar azi. priviți, avem teme
iuri să spunem că Holguinul a de
venit un cintec al izbinzii".

Acest cintec al izbinzii iși poate 
împrumuta numele și orașului nou. 
Moa. in care, in 1985. s-au inăltat 
peste 1 000 de apartamente, iar în 
acest an sint prevăzute să se con
struiască alte 1 200. însuși Holguinul 
poate constitui, nrin conviețuirea 
dintre vechile clădiri si cartierele

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

noi, un expresiv argument al izbin
zii. Ca și pitorescul orășel Gibara, 
cindva un modest sat de pescari, 
care deprinde azi tot mai limpede 
lecția modernizării, a progresului.

Pentru a înțelege mai bine 
Izvoarele bucuriei, ale izbinzii, 
ni s-a propus să vizităm Muzeul de 
istorie al orașului, inaugurat in 
1976, o dată cu noua impărțire ad
ministrativă a țării. Directoarea mu
zeului prezintă cu sobrietate expo
natele ce reconstituie istoria acestor 
meleaguri : de la uneltele din silex 
ale băștinașilor, unelte vechi de 
8 000—9 000 de ani. sau micile figu
rine reprezentina idoli locali, pină 
la obiecte care certifică întemeierea 
orașului — stampe înfățișind ve
chiul oraș, fosta lui stemă, din 1835, 
sculptată in lemn. Clădirea în stil 
maur, ce găzduiește muzeul, ni se 
spune, este vestită și prin faptul că. 
în timpul unei mari ridicări a ma
selor, colonialiștii au silit pe 
o cunoscută militantă, animată 
de idealurile revoluționare, ale in
dependentei. să iasă intr-unui din 
balcoane și i-au cerut să spună răs- 
culatilor să renunțe Ia luntă. să pă
răsească orașul, ti ofereau in
schimbul „actului de lașitate" —
viata. Atunci, din balcon^ spre 
stupefacția celor ce sperau in
tr-o „dezlegare" — printr-un ase
menea șantaj — a situației, eroina 
a adresat mulțimii memorabilele 
cuvinte : „Dacă trebuie să pier sub 
ruinele acestei case pentru ca să 
triumfe cauza noastră, atunci să nu 
înceteze nici o clipă focul tunuri
lor".

Iar oamenii locului n-au uitat, nu 
pot uita asemenea cuvinte, rostite 
din balconul acestei case, vobsită 
pe vremuri în culori țipătoare si 
numită de aceea „La Periquera" 
(Casa papagalilor).

Aflind toate acestea, ne explicăm 
mai bine și solemnitatea cu care 
directoarea muzeului ne atrage 
atentia asupra unor exponate : să
bii folosite in celebra bătălie de la 
San Ulpiano. pînza cu care a fost 
acoperită, in ziua morții. fata Iui 
Jose Marti, bonete însingerate. ma
nifeste așezate lingă instrumente 
de tortură din timpul dictaturii lui 
Batista — pumnale, cătușe, o mă
nușă îmbrăcată in zale oe care o 
folosea, drept „argument", un jan
darm din Holguin, poreclit Mină 
Neagră. Si mai ales sint expuse 
multe, multe portrete de eroi, de ti

De asemenea, instituții centrale și 
organizații de masă și obștești din 
țara noastră au trimis telegrame de 
felicitare instituțiilor și organizați
ilor similare din Cuba.

(Agerpres)

popoarele noastre s-au statornicit 
și se dezvoltă raporturi de cola
borare prietenească în diferite do
menii de activitate — politic, eco
nomic, cultural-științific.

Cursul ascendent al relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-cu- 
baneze își are temelia trainică in 
comunitatea de orînduire. de ideo
logie și de țeluri, ir? preocupările 
economice privind progresul mul
tilateral. Factorul determinant al 
evoluției favorabile a legăturilor 
româno-cubaneze il constituie re
lațiile dintre forțele politice care 
conduc cele două țări — Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist clin Cuba — și. in acest 
cadru, întilnirile de la București 
și Havana dintre t o v a r ă ș i i 
Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro, 
sub al căror impuls colaborarea 
româno-cubaneză s-a extins și di
versificat, in interesul reciproc, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii.

neri căzuti pentru izbinda revolu
ției. Vorbindu-ne despre ei. vocea 
directoarei se schimbă. bțusc. cu
vintele sint rostite mai rar. parcă 
smulse de undeva din adificuri. 
Motivele ? Ar putea fi. de pildă, cu
vintele puține ramase in acOst caiet 
de însemnări, purtind in tremurul 
grafiei emoția care le-a învăluit 
cind au fost scrise, lată-le pe cele 
apartinind lui Dagoberto Sanfield 
Guillen (născut la 9 martie 1939 la 
Gibara ; mort in 1957.) Scria in
tr-un caiet de însemnări, ce i-a su
praviețuit : „E mai bine să mori in 
picioare decit să stai in genunchi". 
Hilda Torres, moartă la 1’7 ani. se 
confesa astfel in ultima scrisoare : 
„Mămică și tăticule, eu plec la Ha
vana. Vreau să stiti că de azi apar
țin mișcării «26 iulie,, și trebuie să 
îndeplinesc o misiune. Poate o să 
mă întorc repede. Poate o să intir- 
zii o lună. Pină nu-mi îndeplinesc 
misiunea, nu mă voi întoarce. Si nu 
spuneți nimănui unde sint. Nu lă
sat) ca frații mai mici (avea 16 am. 
n.n.) să povestească nimic nimănui. 
Nu fiți îngrijorați de mine. Știu să 
mă apăr. Vă las. pe curînd. Hilda".

Și-a îndeplinit misiunea. S-a în
tors in munți mindră că'si-a dus la 
bun sfirșit misiunea încredințată de 
revoluție. Acolo, un partizan își 
curăța arma. Un glonț declanșat din 
greșeală i-a curmat viata. Ce pagină 
de literatură, demnă de gravitatea 
unui Hemmingway. in această clipă 
de paradoxală sentință a destinu
lui ! Ca si jertfele scrise cu singe 
de martirii „Crăciunului singeros". 
cind s-a ordonat să fie uciși toti cei 
bănuiti a avea legături cu revolu
ționarii. Dar un popor întreg nu 
putea fi ucis. Revoluția a învins.

Toate acestea ni le spune emoțio
nată directoarea muzeului. Tereza 
Quasada, atrăgindu-ne atentia asu
pra unor arme rudimentare, artiza
nale. cu care revoluționarii s-au 
împotrivit trupelor supraînarmate 
ale dictatorului Batista.

— Oamenii au fost mai nuternici 
decit armele ! — ne spune. Apoi 
se scuză peritru emotivitatea oe 
care nu si-a putut-o stăpini cind 
ne-a vorbit despre istoria mai apro
piată.

— Știti. si eu am luptat în acei 
ani. Pe multi dintre cei ce sint 
acum portrete in muzeu i-am cu
noscut. Le-am fost alături. Pentru 
mine, ei nu sint morti. Nu pot fi 
morți. Sint vii. Au rămas la virsta 
de-atunci.

...Știu, după harta zonei, cer
cetată îndelung, că undeva, mai 
departe, sint Moa. Ensenada. Ma- 
yari — așezări datind din epoca co
lonială ; că nu departe se află San
ta Lucia. Melones. Alcala, locurile 
unde vestiți generali natrioti au 
purtat, la sfîrsitul secolului trecut, 
istorice bătălii pentru libertate si 
independentă ; că peste aceste co
line și-au purtat pașii si si-au 
jertfit viețile revoluționarii conduși 
de Camilio Cienfuegos. urmiud 
îndemnurile conducătorului revo-r 
luției. Fidel Castro, cel care a fost 
„inima" atacului cazărmii Monca
da, la 26 iulie 1953. O zi care a 
însemnat semnalul de început. 
Care a însemnat un răspuns con
temporan la o prestigioasă tradiție 
In lupta pentru libertate, pentru 
independenta gîndului și a faptei.

...Seara, tîrziu, urcăm pe o colină 
din jurul Holguinului, ce se înfă
țișează privirilor ca un cer de stele 
răsturnat. Mii și mii de lumini dau 
o altfel de măreție peisajului. Pe 
aici, cu aproape trei decenii in 
urmă, au trecut pașii revoluției, 
schimbind destinul locurilor și al 
oamenilor tării. Această splendidă 
feerie de lumini, acest luminos su- 
ris al nopții ’sint. pot fi un omagiu 
pentru toti cei ce. in numele idea
lului revoluționar, sint azi portrete 
in muzee si icoane in inimile celor 
ce le duc mai departe idealurile, 
convingerile, certitudinile.

Nicolae DRAGOS
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Deschiderea unei expoziții economice și comerciale 
a R. P. Chineze

Domnului SAMUEL KANYON DOE
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„Poziția României, 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 

față de strategia păcii11

■

m w La Rfemante ndl’Anno Internaxicmale delte Pace « w

•^GllEUIlla III
șrraMÂWiu s t« kaîwu ir

* * K, u Onmanîa del suo Ftesideftie

’S.'X 2X- ■ ««itr* ± 

: --- ~ i

1

*

*’**=•>• .<■ svXXW

sw

Sub titlul „Poziția României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
față de strategia păcii", săptămi- 
nalul italian „Settegiorni" a publi
cat un amplu articol, in care se 
arată :

In România, Anul Internațional 
al Păcii a fost precedat de nu
meroase acțiuni care au scos in 
evidență o concepție originală, ba
zată pe criterii științifice, pe a- 
precierea realistă a raportului din
tre pace și dezarmare. Președintele 
Nicolae Ceaușescu 
profund ancora
te in realitatea 
istorico-socială a 

și a- lu- 
contempora- 
teze funda-

a elaborat teze

articolul, a fost reafirmat cu preg
nanță de 
Ceaușescu : 
libru între cele două părți 
punct de vedere militar trebuie În
făptuită nu pe calea măririi arse
nalelor militare, ci pe calea redu
cerii la cel mai scăzut nivel a 
înarmărilor. Aceasta trebuie să fie, 
în concepția României, noua stra
tegie a păcii. Acum, pînă nu este 
prea tirziu !

Pace sau război ? — aceasta este 
Întrebarea. Dar răspunsul nu ooate 
aștepta. Condițiile internaționale 
cer ca el să fie dat acum, cînd

președintele 
Realizarea unui echi- 

din

MOSCOVA 25 (Agerpres). — în 
Parcul Sokolniki, din Moscova, s-a 
deschis expoziția economică și co
mercială a R.P. Chineze, transmite 
agenția China Nouă. Pe o suprafață 
de 2 500 mp sint prezentate peste 
4 000 exponate, între care strunguri,

generatoare electrice, echipament 
pentru sateliți, produse feroase și 
neferoase, produse ale industriei e- 
lectronice și chimice, textile ele., la 
care participă .27 de firme și între
prinderi din R.P. Chineză.

Expoziția va fi deschisă pînă la 
10 august.

VARȘOVIA: Plenara CC. al P.M.U.P.
VARȘOVIA 25 (Agerpres) — La 

Varșovia a avut loc plenara C.C. al 
P.M.U.P., care a dezbătut sarcinile 
curente ale partidului pentru înde
plinirea hotăririlor Congresului al 
X-lea al P.M.U.P. — relatează agen
ția P.A.P. în încheierea plenarei a

luat cuvîntul Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al. C.C. al P.M.U.P.

In hotărirea adoptată de plenară se 
adresează un apel tuturor oamenilor 
muncii de a contribui activ la reali
zarea hotăririlor Congresului al 
X-lea al P.M.U.P.

Dezvoltarea economică a R. P. Bulgaria
SOFIA 25 (Agerpres) — La Sofia 

a fost dat publicității comunicatul 
statistic privind îndeplinirea planu
lui de dezvoltare economică și so
cială a Bulgariei pe primul semestru 
al anului 1986. în document se pre
cizează că planul pe perioada res
pectivă a fost îndeplinit la toți in
dicatorii, rezultatele bune în dez
voltarea economiei datorîndu-se, în 
mare măsură, introducerii progresu
lui tehnico-științific în producție. 
S-a înregistrat o creștere de 6 la 
sută a volumului producției indus

triale în comparație cu perioada si
milară a anului trecut. La produc
tivitatea muncii planul a fost depă
șit cu 8,1 la sută.

în comunicat se precizează că 
unele întreprinderi nu și-au realizat 
planul Ia diferite sortimente și că 
există rămineri in urmă în ceea ce 
privește producția anumitor mărfuri 
pentru export. Se subliniază că re
zultatele primului semestru consti
tuie o bază bună pentru îndeplinirea 
cu succes a planului anual, transmi
te agenția B.T.A.

HANOI: Consfătuirea activului de partid
HANOI 25 (Agerpres). — La Hanoi 

a avut loc o consfătuire a activu
lui central și local de partid, care 
a dezbătut proiectele documentelor 
celui de-al VI-lea Congres al P.C. 
din Vietnam. Au fost examinate pro
iectul Raportului Politic al C.C. al

P.C.V. și proiectul Raportului pri
vind modificările și completările la 
statutul partidului.

La consfătuire a participat Truong 
Chinh. secretar general al C.C. al 
P.C. din Vietnam, președintele Con
siliului de Stat al R.S. Vietnam.

MONROVIA

Cu prilejul aniversării proclamării independenței de stat a Republicii 
Liberia, vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de pace, progres și prosperitate pentru poporul liberian.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre vor cunoaște o tot mai largă dezvoltare, în interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii, destinderii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Liberia (suprafața: 
! 111 369 kmp; popu

lația : 2 000 000 locui
tori), prima republică 
inaependentă de pe 
continentul african, în
ființată cu aproape 140 
de ani in urmă, la 26 
iulie 1847. dispune de 
o economie bazată in 
principal pe agricultu
ră. Se cultivă orez, 
manioc, cafea și în
special arborele de
cauciuc. Descoperirile 
din ultimele decenii ale 
unor însemnate bogă
ții in subsolul acestei 
țări de pe coasta de 
vest a Africii, în spe
cial zăcăminte de mi

nereu de fier, au adus 
schimbări adinei în 
structura economiei 
naționale. Alături de 
cauciuc, fierul furni
zează in prezent 80 la 
sută din veniturile ob
ținute din export.

în proiectele elabo
rate de autoritățile de 
la Monrovia se acor
dă o atenție deosebită 
valorificării judicioa
se a resurselor natu
rale, prelucrării lor în 
țară, in cadrul unor 
sectoare industriale 
moderne, crearea unor 
unități agricole model.

în spiritul politicii 
sale generale, de lar

gă deschidere interna
țională, de promovare 
a unor strinse legături 
cu popoarele Africii, 
poporul român mani
festă interes și sim
patie pentru eforturi
le poporului liberian 
consacrate propășirii 
economice și consoli
dării independenței, 
între Republica Socia
listă România și Re
publica Liberia s-au 
statornicit relații de 
prietenie și colabora
re. a căror dezvoltare 
corespunde intereselor 
ambelor țări și po
poare, ale cauzei pă
cii și înțelegerii iri 
lume.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MALDIVELOR

țării 
mii 
ne. 
mentate pe nece
sitatea ’ obiectivă 
a spulberării unul 
mit — mitul „e- 
chilibrului" asi
gurat prin esca
ladarea înarmă
rilor.

în România este 
larg răspindită 
ideea că lumea 
contemporană are 
nevoie de un e- 
chiiibru nou, au
tentic, eficient, 
care se poate în
făptui numai prin 
lor de distrugere 
realizarea dezarmării generale 
totale. Politica externă a României 
recunoaște rolul deosebit de impor
tant ce revine în acest sens sta
telor cu potențiale militare uriașe, 
în același timp, 
pregnanță roluî 
revine tuturor 
mari, mijlocii sau mici — în asi
gurarea păcii, in edificarea unei 
lumi fără arme și fără războaie.

Acțiunile României în vederea 
dezarmării, in special a dezarmă
rii nucleare, s-au intensificat pu
ternic de la începutul anului 1986 
— Anul Internațional al Păcii. 
Firește, se scoate in evidență 'mi- 
nența pericolului nuclear. Se sțib- 
liniază cu tărie necesitatea încetă
rii producției de arme nucleare, 
dar și a reducerii treptate a celor 
existente, pinâ la lichidarea lor 
totală ; prin urmare, pînă la lichi
darea tuturor armelor de distruge
re in masă, a armelor de orice l'el. 
Apar studii, cărți, se organizează 
dezbateri publice, reuniuni cu ca
racter științific, colocvii care por
nesc de la ideea fundamentală po
trivit căreia, la ora actuală, nu 
există altă problemă mai impor
tantă decit realizarea dezarmării, 
în acest spirit, 
Nicolae Ceaușescu 
România susține 
propunerile U.R.S.S. privind redu
cerea cu 50 la sută a armamentelor 
nucleare și preintimpinarea milita
rizării Cosmosului, programul cu 
privire la lichidarea, pînă la sfirși- 
tul acestui secol, a întregului ar
senal de arme nucleare.

..Popoarele așteaptă — a spus 
conducătorul român — ca Statele 
Unite ale Americii și aliații lor din 
N.A.T.O. să adopte o atitudine 
realistă și să se treacă — pe baza 
propunerilor prezentate de ambele 
părți — la realizarea unor acorduri 
corespunzătoare pentru înlăturarea 
pericolului unui război nuclear și 
oprirea militarizării spațiului cos
mic-.

Politica externă a 
subliniază in articol 
la concepția că nu 
mă mai importantă 
păcii și a războiului, pentru că m 
prezent omenirea se află la 
cruce de drumuri. Cum ar 
Hamlet : „Pace sau război — 
ta-i întrebarea".

Război ? Glasul 
tizează omenirea 
cursei înarmărilor 
declanșarea unui război mondial, 
iar poziția românilor este clar ex
primată de președintele Ceaușescu: 
Să facem totul pentru a menține 
planeta noastră așa cum a fost ea 
creată de 
universul 
clearâ !

Scopul 
țiate și organizate in cadrul Anu
lui Internațional al Păcii, continuă

Publicația italiană „Settegiorni” despre 
inițiativele și demersurile constructive 

ale țării noastre, ale președintelui ei 
consacrate înlăturării primejdiei nucleare, 

înfăptuirii dezarmării și asigurării 
unui viitor pașnic al omenirii

lichidarea arme- 
in masă și prin 

și

este reliefat cu 
fundamental ce 

statelor lumii —

dezarmării, 
președintele 

a arătat că 
inițiativele și

României — se 
— pornește de 
există proble- 
decit problema

o răs- 
spune 
aceas-

aver-României 
că escaladarea 
poate duce la

natură, pentru a păstra 
liber de orice armă nu

acțiunilor României, ini-

nu este prea tîrziu. Președintele 
Ceaușescu apreciază mult această 
expresie, care devine un adevărat 
cuvînt de ordine al acțiunilor ro
mânești in cadrul Anului Inter
național al Păcii. Acum, cînd nu 
se încrucișează încă rachetele cu 
încărcătură nucleară, cînd noaptea 
nucleară nu a coborit încă deasu
pra planetei; se impune o acțiune, 
unită a oamenilor de stat, a tutu
ror oamenilor politici, a diferitelor 
mijloace de informare în masă, a 
popoarelor de pretutindeni pentru 
a realiza o pace trainică în lume. 
Președintele României consideră că 
omenirea are nevoie de oameni 
politici, de conducători care iubesc 
viața, care iubesc oamenii. în acest 
spirit, politica externă a Româmei 
propune> ca scop suprem lupta pen
tru o pace reală.

„Să învățăm din lecțiile, isto
riei !" — iată un imbold care poate 
fi auzit adesea în România. Ofi
cialitățile române, oamenii de ști
ință și oamenii de cultură, cetă
țenii au convingerea că. in pofida 
condițiilor in permanentă schim
bare, istoria este, pentru prezent și 
pentru viitor, „o carte de învă
țăminte". Civilizația umană este 
mai „veche", dar istoria numără 
numai 5 000 de ani. Cinci mii de 
ani in care s-au purtat peste 25 000 
de războaie și ai^ murit peste pa
tru miliarde de oameni. Cel mai 
teribil dintre aceste dezastre
dovedit a fi cel de-al doilea' 
război mondial. Președintele 
Ceaușescu a arătat recent că al 
doilea război mondial a izbucnit 
din cauza lipsei de unitate și fer
mitate a forțelor antifasciste și 
antihitleriste.

Acest lucru, subliniază condu
cătorul român, nu trebuie uitat 
niciodată. După cum nu trebuie 
uitat nici faptul că victoria asuora 
hitlerismului a putut fi dobîndită 
grație unei ample Coaliții, anga
jării în luptă a tuturor forțemr 
antifasciste și progresiste. în con
cepția românească;* este deosebit 
de necesar să fie amintite aceste 
adevăruri acum, cînd se ooate 
spune că niciodată de la cel de-al 
doilea război mondial situația 
ternațională nu 
gravă.

în continuare, 
acum, în Anul
Păcii, reafirtnarea voinței Româ
niei de a extinde colaborarea cu 
toate țările socialiste, cu țările in 
curs de dezvoltare, 
pitaliste dezvoltate, 
lumii, indiferent de 
socială, constituie o 
a hotărir.ii sale de a 
la realizarea unei
unei unități care să asigure afir
marea politicii de dezarmare nu
cleară, de independentă, securitate 
și pace in intreaga lume.

Problemele viitorului sint viu 
dezbătute in România. A intrat în 
vigoare un nou plan cincinal, care

■a

a fost atît

articolul arată 
Internațional

in-
de

că, 
al

cu statele ca- 
cu toate țările 
orinduirea lor 
dovadă sigură 
participa activ 
noi unități, a

se va încheia in 1990. La sfîrșitul 
acestei perioade de cinci ani, 
România urmează să pășească in
tr-o nouă etapă, superioară, să figu
reze printre țările cu nivel mediu 
de dezvoltare din punct de vedere 
economic. La sfîrșitul deceniului 
următor, cînd omenirea va intra in 
cel de-al treilea mileniu, România, 
urmează să devină o țară socialistă* 
multilateral dezvoltată. După ce se 
referă la numeroasele programe de 
dezvoltare a României,- articolul 
arată : o țară care îșl propune 
obiective atit de mărețe nu poate 
fi decit o țară dornică de pace. Aici 

insă, in România, 
a devenit domi
nantă concepția 
potrivit căreia 
nu este suficient 
să iubești sau să 
dorești pacea, 
fiindcă pacea nu 
poate fi cîștigață 
decit prin luptă.

România doreș
te să joace un 
rol activ în via
ța internațională. 
Statul român și-a 
asumat noi res
ponsabilități anul 
acesta, an procla
mat de O.N.U. 
drept Anul Inter
național al Păcii. 
Pacea are un ca

racter global. Premisa acestei reali
tăți constă in faptul că o conflagra
ție mondială ar duce la distrugerea 
întregii civilizații umane, a inseși 
vieții pe Terra.

Glasul României s-a făcut auzit 
din nou 
Stockholm, 
Conferinței 
credere și 
dezarmare 
niază, mai 
România 
portanță acestei reuniuni. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că, iri 
nale actuale 
s-a creat in 
uniune poate 
important in 
suri concrete 
înfăptuirea dezarmării, ceea' ce va 
putea exercita o puternică in
fluență asupra evoluției generale.

România figurează printre ini
țiatoarele acestei conferințe și 
este hotărîtă să depună eforturi 
tot mai susținute pentru ca ea să 
se încheie într-un 
tiv și eficient.

Glasul României 
și la Geneva, in 
de primăvară a Conferinței pen
tru dezarmare. Este semnificativ 
faptul că ordinea de zi a acestei 
reuniuni internaționale circumscrie 
practic întreaga tematică a cursei 
înarmărilor și a dezarmării. Alături 
de alte numeroase țâri participan
te la conferință. România consi
deră că este necesar să se treacă 
la finalizarea programului global 
de dezarmare, pentru ca acesta să 
poată fi adoptat cit mai curind cu 
putință de către Adunarea Gene
rală a O.N.U.

România înțelege, Intr-un mod 
realist, că pacea este o problemă 
globală, dar acordă o importanță 
foarte mare raportului dintre ge
neral și particular. Din această 
perspectivă, statul român acțio
nează permanent pentru realiza
rea in Balcani a unei zone lipsite 
de arme nucleare și fără baze mi
litare străine. Desigur, problemele 
sint complexe și in această zonă. 
Există incă divergențe intre unele 
state din Balcani pe marginea unor 
aspecte de interes major. Dar 
România consideră că este in in
teresul tuturor statelor din aceas
tă regiune să se treacă la depăși
rea divergențelor, să se acționeze 
în deplină unitate pentru ca Bal
canii — zonă apreciată cindva 
drept „butoiul cu pulbere al Eu
ropei" — să devină o regiune a 
păcii.

Strategia 
României și 
Nicolae Ceaușescu, 
separată de strategia viitorului. O- 
menirea dorește un viitor al 
prosperității, al dezvoltării inten
sive. Dar acest viitor nu va putea 
fi asigurat decit intr-o lume fără 
arme nucleare, fără arme in ge
neral — se subliniază in, încheie
rea articolului din „Settegiorni". .

primăvara aceasta, la 
în cadrul lucrărilor 

pentru măsuri de in
securitate și pentru 

In Europa, se subli- 
departe, in articol. în 

se acordă o mare im- 
acestei reuniuni.

condițiile interna țio- 
și in situația care 
Europa, această re- 
avea un rol foarte 
adoptarea unor ma
de incredere, pentru

mod construc-

s-a făcut auzit 
cadrul sesiunii

păcii. în concej 
a președintelui 

nu poate

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 25 (Agerpres) — în ulti

mele 24 de ore, de-a lungul liniei de 
demarcație dintre sectoarele de vest 
și de est ale Beirutului s-au produs 
schimburi intermitente de focuri în
tre milițiile rivale, primele după 
două săptămîni de la desfășurarea 
unor forțe de securitate speciale in 
zona vestică a capitalei libaneze. 
După cum informează agenția 
France Presse, o încărcătură explo-y 
zivă a distrus la 24 iulie mașina 
comandantului celei de-a 12-a bri
găzi a armatei libaneze. Nu s-au 
înregistrat victime. Situația a reve
nit vineri Ia normal.

în schimb, în sudul Libanului 
continuă acțiunile luptătorilor din

forțele de Rezistență Națională Li
baneză împotriva trupelor israeliene 
de ocupație și militarilor din așa- 
numita Armată a Libanului de 
Sud (S.L.A.), creată și finanțată de 
către Israel. Agenția Kuna relevă 
că forțele de rezistență libaneze au 
deschis focul cu arme grele asupra 
pozițiilor și amplasamentelor israe
liene în două zone din sudul țării. 
Au fost atacate, de asemenea, și po
ziții ale S.L.A. din apropierea centu
rii de securitate, instituită de israe- 
lieni.

Pe de altă parte, aviația militară 
a Israelului a continuat misiunile 
de observare în zona sudică și în 
regiunea muntoasă a capitalei.

Promovarea cooperării lalino-ainericane
CIUDAD DE MEXICO 25 (Ager

pres). — La solicitarea Mexicului, la 
sfirșitul anului va avea loc în ca
pitala acestei țări o reuniune ex
traordinară a Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.) — a anunțat secretarul 
executiv al C.E.P.A.L., Norberto 
Gonzalez, citat de agenția I.P.S. Re

prezentanți al statelor membre vor 
analiza problema datoriei externe și 
căile de soluționare a ei, coopera
rea regională și internațională, as
pecte legate de politicile interne e- 
conomice și sociale pentru asigura
rea dezvoltării viitoare a țărilor con
tinentului.

In pofida protestelor opiniei publice

S.U.A. au efectuat o nouă experiență nucleară
WASHINGTON 25 (Agerpres) — 

în pofida opoziției ferme a opiniei 
publice, interne și internaționale, 
Statele Unite au efectuat la 24 iu
lie o nouă experiență nucleară sub
terană în deșertul Nevada. După 
cum a anunțat Ministerul Energies 
al S.U.A., citat de Associated Press, 
acesta este cel dd-al 15-lea test de 
la declararea de către U.R.S.S. a 
moratoriului unilateral asupra ex
periențelor nucleare. Ultima detona

re a unei bombe nucleare america
ne a avut loc la 17 iulie a.c.

în localitatea Barklay (California) 
s-a deschis Conferința victimelor 
experiențelor nucleare americane. 
După cum transmite agenția T.A.S.S., 
la conferință participă personalități 
politice americane, activiști pe tă- 
rim social, militanți pentru pace și 
dezarmare. Prima experiență nuclea
ră americană a avut loc in urmă cu 
40 de ani in insulele Marshall.

Reacții de dezaprobare în Japonia
TOKIO 25 (Agerpres). — Primarii 

orașelor japoneze Hiroshima și Na
gasaki — care au fost distruse de 
bombele atomice lansate asupra lor 
la sfirșitul celui de-al doilea război 
mondial — au protestat vineri față 
de ultima experiență nucleară sub
terană americană. După cum trans
mite agenția Associated Press. in 
scrisori adresate de primarii orașe

lor respective ambasadorului ameri
can la Tokio se deplinge faptul că 
S.U.A. au procedat la aceasta expe
riență cu citeva zile înainte de co
memorarea victimelor bombarda
mentului atomic asupra orjfșului Hi
roshima, de la 6 august 1945. De ase
menea. în scrisorile respective se 
cere interzicerea totală a armelor 
nucleare.

Domnului MAUMOON ABDUL GAY OOM
Președintele Republicii Maldivelor

MALE
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Maldivelor, aniversarea procla

mării independenței naționale, vă adresez calde felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, iar poporului țârii dumneavoastră, de 
progres și prosperitate, de noi succese in consolidarea independenței' na
ționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul statului insu
lar Republica Mal
divelor sărbătorește 
la 26 iulie aniver
sarea dobindirii inde
pendenței. . însumind 
1 200 de insule de co
rali, arhipelagul se 
întinde pe o mare su
prafață în imensitatea 
Oceanului Indian — 
dar uscatul propriu- 
zis reprezintă numai 
298 kmp. Cei peste 
180 000 locuitori de
pind în cea mai mare 
parte de exploatarea 
resurselor naturale 
ale oceanului, în pri
mul rînd peștele. în 
fruntea listei produ
selor de export se 
plasează peștele și 
produsele din pește, 
care aduc aproape 90 
la sută din venituri
le în devize ale țării. 
Q altă sursă este co-

cotierul. Din miezul 
nucii de cocos se 
prepară copra, iar din 
învelișul ei fibra atit 
de căutată pentru re
zistența ei.

Pescuitul este încu
rajat de guvern prin 
acordarea de subven
ții pentru repararea 
și modernizarea na
velor, care sint folo
site și în transportul 
de pe o insulă pe 
alta. O mare parte din 
ambarcațiunile tradi
ționale au fost dota
te in ultimii 10 ani 
cu motoare. Mari e- 
forturi au fost desfă
șurate în domeniul 
învățămîntului. 85 la 
sută din locuitorii ar
hipelagului pot in 
prezent să scrie și să 
citească, ceea ce con
stituie cea mai înal
tă rată de alfabetiza
re din zonă.

în domeniul politi
cii externe, guvernul 
Republicii Maldive
lor participă la aso
ciația celor șapte țări 
sud-asiatice pentru 
cooperare regională 
și acționează pentru 
transpunerea în via
ță a Declarației O.N.U. 
privind crearea in 
Oceanul • Indian a 
unei zone a păcii, fără 
arme nucleare.

între România și 
Republica Maldivelor 
s-au stabilit, în 1979, 
relații diplomatice, 
menite să ducă la o 
mai bună cunoaștere 
și apropiere, la dez
voltarea colaborării 
reciproc avantajoase, 
în interesul ambelor 
țări, al cauzei păcii și 
înțelegerii internațio
nale.

O misiune controversată
Critici la adresa poziției Angliei și S.U.A. fată de regimul 

rasist de la Pretoria
LUSAKA 25 (Agerpres). — Minis

trul de externe al Marii Britanii, 
Geoffrey Howe, și-a încheiat vineri 
contactele cu oficialitățile din capi
tala Zambiei, o primă etapă dintr-un 
turneu în Africa australă, în care 
are misiunea din partea țărilor C.E.E. 
de a explora posibilitățile de deblo
care a situației de criză politică din 
R.S.A. Agențiile internaționale de 
presă remarcă faptul că președin

tele Zambiei, Kenneth Kaunda, a 
calificat misiunea ministrului brita
nic drept inutilă atit timp cit 
Marea Britanie, S.U.A. și alte state 
occidentale resping sancțiunile eco
nomice obligatorii împotriva regimu
lui sud-african, atitudine ce echiva
lează cu un sprijin pentru guver
nanții rasiști de la Pretoria.

în continuarea turneului său, 
Geoffrey Howe se va deplasa în Le
sotho, Botswana și Swaziland.

italia-. Spre reluarea
ROMA 25 (Agerpres) — La Roma 

s-a desfășurat, vineri, o reuniune a 
Direcțiunii Partidului Socialist Ita
lian, in cadrul căreia liderul parti
dului, Bettino Craxi, a prezentat un 
raport asupra evoluție) crizei gu
vernamentale, informează agenția 
A.N.S.A.

El a subliniat necesitatea de a se 
evita soluția recurgerii la alegeri

coaliției guvernamentale
generale anticipate, pronunțîndu-se 
în favoarea reluării colaborării cu 
celelalte partide ale coaliției guver
namentale pe baze echilibrate.

Bettino Craxi s-a prezentat vineri 
seară la șeful statului, Francesco 
Cossiga, pentru a-i prezenta rezul
tatele consultărilor sale cu forțele 
politice italiene în vederea formării 
unui nou guvern.

. NEGOCIERI. La 25 iulie, la Ge
neva au început negocierile dintre

I U.R.S.S. și S.U.A. asupra proble
mei interzicerii experiențelor cu 

I armele nucleare. După cum pre
cizează agenția T.A.S.S., tratativele 
se referă la ansamblul aspectelor 

I acestei problematici — controlul
■și stabilirea căilor de renunțare 

' completă la experiențele nucleare.

LA BEIJING a avut loc un
I schifnb de vederi sovieto-chinez în

problema preintimpinării cursei 
| înarmărilor in spațiul cosmic și in

alte probleme ale dezarmării — în- 
1 formează agențiile T.A.S.S. și Chi

na Nouă.

APEL. Partidul Comunist din 
Chile a lansat tuturor forțelor de 

I opoziție chiliene apelul de a ajun-'
ge la un acord care să permită 
reinstaurarea democrației in țară.

MINIȘTRII PETROLULUI DIN 
I ȚĂRILE MEMBRE ALE O.P.E.C,

se vor intilni pentru a patra oară 
I . in acest an la Geneva, incepind de 

luni. 28 iulie. Cele 13 state repre
zentate vor aborda din nou proble- 

I ma nivelului producției de țiței in 
I cadrul organizației. La ultima reu- 
I niune, care a avut loc la Brioni, 

in Iugoslavia — reamintește agen- 
I ția Reuter — statele membre ale
I O.P.E.C. au stabilit un nivel al

producției de 17.6 milioane barili 
I pe zi. dar acest nivel nu a fost res

pectat. producția actuală fiind de 
1 aproximativ 19 milioane barili
. pe, zi.

VIZITA LA PARIS. Președintele 
Franței, Francois Mitterrand, a

I_____________________________

DE

conferit, cu primul ministru al Pa
kistanului, Mohammad Khan Ju- 
nejo, aflat la Paris într-o vizită 
oficială. Convorbirile s-au referit 
la evoluția relațiilor bilaterale și la 
posibilitățile de extindere și diver
sificare a acestora.

RESPINGERE. Tribunalul Su
prem al R.S. Croația a respins, ca 
neîntemeiat, apelul criminalului de 
război Andrija Artukovici împo
triva sentinței de condamnare la 
moarte pronunțate de tribunalul 
districtual din Zagreb, informează 
agenția Taniug. Fost ministru de 
interne In statul marionetă croat. 
Înființat de Germania nazistă și 
Italia fascistă in timpul celui de-al 
doilea război mondial, Artukovici 
a ■ fost găsit vinovat de crime îm
potriva umanității și dreptului in
ternațional.

REPRESALII ANTIDEMOCRA
TICE ÎN COREEA DE SUD. Kim 
Dae Jung. copreședinte al Consi
liului pentru Promovarea Demo
crației — cel mai amplu front al 
opoziției din Coreea de Sud — a 
fost consemnat din nou la domici
liu. in urma unei dispoziții a gu
vernului represiv de la Seul, pen
tru a treia oară în decurs de o săp- 
tămînă — transmite agenția

A.C.T.C. Măsura a fost luată pen
tru a-1 împiedica pe Jung să ia 
parte la o amplă demonstrație, or
ganizată din inițiativa Noului 
Partid Democratic, urmărind ope
rarea unor transformări democra
tice radicale in viața politică și so
cială a țării.

OPERAȚIE DE URGENTA. In
ternat pentru un control medical i 
de rutină, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
fost operat de urgență la un spital 
din New York, efectuîndu-i-se o 
deviere coronariană. între timp 
funcția de secretar general al 
O.N.U. este asumată — cu caracter 
interimar — de directorul general 
al Națiunilor Unite, Jean Rippert 
(Franța).

AMÎNARE. La baza N.A.S.A. de 
la Cape Canaveral s-a anunțat 
amânarea lansării unui ■ satelit de 
telecomunicații navale ce urma să 
fie plasat pe orbită la 28 august 
cu ajutorul unei rachete de tip. 
..Atlas-Centaur". transmit agenți
ile Associated Press și France 
Presse. Defecțiunile constatate la 
aceste sisteme determinaseră o 
amânare incă din luna mai. aceas
tă nouă decizie fiind luată din 
precauție de N.A.S.A., care se arată

foarte atentă cu intreaga aparatură 
a rachetelor, ținind seama de în
vățămintele și concluziile trase 
pînă acum de la exploziile navetei 
Challanger și ale rachetelor „Thor- 
Delta" și „Titan",

MISIUNE, Potrivit surselor ofi
ciale din Maputo, unități ale forțe
lor naționale mozambicane, aflate 
în misiune in zona Inhambane, au 
scos din luptă, in cursul lunii iunie 
și la începutul acestei luni, 111 
elemente antiguvernamentale. Tru
pele mozambicane au distrus patru 
tabere ale contrarevoluționarilor, 
care sint sprijiniți cu arme și mu
niții de către regimul racist al 
Africii de Sud.

POPULAȚIA REPUBLICII IR
LANDA a ajuns la 3 537 000 per-, 
soane, se arată într-o statistică ofi
cială dată publicității la Dublin.

PRIVATIZARE. Senatul — came
ra superioară a parlamentului 
francez — a adoptat un proiect de 
lege, propus de guvernul condus 
de premierul Jacques Chirac, pri
vind așa-numita „reformă'a radio
ului și televiziunii". Una dintre 
prevederile de bază ale acestui pro
iect o constituie trecerea in mî.i- 
nile capitalului privat a celei mai 
vechi companii franceze de televi
ziune proprietate de stat —„TF-I“.

IN UNIUNEA SOVIETICĂ a fost 
lansat satelitul artificial al Pă- 
mintului „Cosmoș-1 765“. Dună cum 
transmite agenția T.A.S.S.. la bor- 
dul satelitului sint instalate apa
rate destinate continuării explorării 
spațiului cosmic.
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