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Combinatul chimic Craiova — imagine grăitoare a modernizării economiei noastre Foto : S. Cristian

Înfăptuind politica partidului.
INDICAȚIILE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘEȘCU

rPROPRIETftRPRODUCATORBENEFiCÎflR
I

AGRICULTURA SOCIALISTA 
se prezintă cu noi și importante 

realizări, cu o experiență înaintată

ipostaze fundamentale ale omului
in societatea noastră, care-i garantează 

libertatea, egalitatea, demnitatea

In repetate rinduri, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, definind obiectivele noii 
revoluții agrare, subliniind răspunderile ce revin or
ganelor și organizațiilor de partid, organelor agrico
le și tuturor oamenilor muncii din agricultură pentru 
înfăptuirea acestor obiective, a situat la un loc de 
frunte cerința ca experiența bună să fie studiată te
meinic, cunoscută cit mai bine și, mai ales, să fie larg 
generalizată.

In ultimul timp a fost pe larg reflectată în pagi
nile ziarului nostru experiența bună și foarte bună 
a multor unități agricole din întreaga țară, experien
ța de înaltă valoare a organelor și organizațiilor de 
partid din județul Olt, a unităților agricole din ocest 
județ in realizarea unor producții mari, atît la ce
reale păioase, cit și la alte culturi. Principalul invă- 
țămint care se desprinde din experiența unităților 
fruntașe este că peste tot acolo unde munca este bine 
gîndită și exemplar organizată, unde lint aplicate teh
nologii adecvate condițiilor specifice, unde disciplina 
în muncă și tehnologiile sînt riguros respectate se 
pot obține constant producții mari și foarte mari. Toa
te acestea vorbesc despre marile rezerve de care dis
pune agricultura noastră socialistă pentru creșterea 
producției de cereale, de legume, pentru creșterea 
producției zootehnice, astfel incit sarcinile mari stabi
lite pentru acest cincinal și în perspectivă să fie reali
zate exemplar, sa se asigure obiectivul stabilit de 
conducerea partidului ca agricultura să contribuie în- 
tr-o măsură tot mai mare la sporirea venitului na
țional, la asigurarea bunei aprovizionări a economiei, 
a populației cu produse agroalimentare.

Cunoașterea și aplicarea experienței înaintate a nu
meroaselor unități agricole din intreaga țară care ob
țin in ultimii ani rezultate constant bune și foarte 
bune in culturo cerealelor, în zootehnie, în legumi
cultura constituie o cerință imperioasă în acest sta
diu al noii revoluții agrare, calea obținerii unor pro
ducții mari și stabile.

Continuînd prezentarea acestor experiențe valo
roase, ÎN PAGINA A III-A sint subliniate succint 
citeva aspecte esențiale din activitatea unor unităti 
agricole, urmind ca in numere viitoare ale ziarului 
să fie relatate alte și alte experiențe dintre cele 
mai bune.

LANUL SPUNE 
CUM SlNT OAMENII

Dunga neagră ce 
se observă la mar
ginea acestui fru
mos și bogat lan de 
porumb, ce aparține 
C.A.P. Colonești, ju
dețul Olt. este o cră
pătură adîncă in pâ- 
mint provocată de 
arșiță și lipsa înde
lungată a apei. Cu 
toate acestea, po
rumbul a crescut vi
guros și are și acum 
culoarea de un ver
de intens, sănătos, 
iar rodul se anunță 
a fi foarte bogat.

Ce demonstrează 
aceasta ? Că arșița, 
alte vitregii ale na
turii pot fi combătu
te atunci cind se a- 
plică tehnologii a- 
decvate și bine gin- 
dite pentru condiții
le de sol și climă 
specifice dintr-un 
loc sau altul. Așa 
au și procedat lucră
torii din agricultura 
județului Olt. Pe te
renurile podzolice și 
smolnițe, care ocu
pă mai bine de o 
treime din suprafața 
arabilă a județului, 
cunoscute ca pă- 
mînturi sărace, pu
ternic compactate și 
cu permeabilitate 
scăzută din cauza

conținutului ridieat 
de argilă, au execu
tat un complex de 
lucrări specifice cu 
scopul de a elimina’ 
sau diminua mult 
din efectele negati
ve asupra producției. 
Mai exact, prin sca- 
fificarea și afinarea 
profundă a intinse 
suprafețe s-au im- 
bunătățit mult însu
șirile fizice și chi
mice ale solului. Dar 
poate cel mai spec
taculos efect al 
acestor lucrări este 
că ele au eliminat 
excesul de umidita
te. determinind acu
mularea apei in 
profunzimea solului. 
Se poate spune că 
astfel, sub rădăcina 
plantelor s-a creat 
un bogat rezervor 
de apă, care ajută 
culturile să traverse
ze fără a suferi pe
rioade îndelungate 
fără precipitații, 
cum se întimplă și 
acum în partea de 
nord a județului, 
unde din 6 iulie n-a 
mai căzut nici o 
ploaie.

Iată deci explica
ția vigorii acestor 
plante și a rodniciei 
lor.

Viața, realitățile au confirmat cu puterea fap
telor că numai pe baza proprietății comune a oame
nilor muncii, a proprietății de stat și cooperatiste se 
poate asigura dezvoltarea puternică a forțelor de 
producție, ridicarea gradului de civilizație, de bună
stare a poporului, înaintarea pe calea socialismului, 
spre comunism.

NICOLAE CEAUȘEȘCU

î

Instalație portuară 
de mare randament
împreună cu inginerul Ștefan Ce- 

chia, șe.ful portului industrial din 
Tulcea. asistăm la o premieră in 
materie, pe care ne-o prezintă :

— Este vorba de punerea în func
țiune. in cinstea zilei de 23 August, 
a- unei noi și moderne instalații de 
încărcare și descărcare a minereu
lui din nave, instalație realizată de 
industria noastră constructoare de 
mașini. Dotată cu mașină rotativă 
și cu benzi transportoare pină la 
liniile de cale ferată din zonă, in
stalația asigură condiții de incărca- 
re a minereului direct in vagoane, 
eliminîndu-se astfel transportul cu 
mijloace auto. Numai prin punerea 
în funcțiune a acestor utilaje s-au 
creat condiții de reducere a timpu
lui de încărcare și descărcare a na
velor cu 15—20 la sută și ne dă 
posibilitatea să derulăm, peste sar
cinile de pian, pină la sfirșitul lu
nii august, circa 100 000 tone de mi
nereu și produse finite realizate de 
Combinatul metalurgic Tulcea. (Ne- 
culai Amihulesei).
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Proprietatea, producția și re
partiția constituie „plăcile turnante" 
ale progresului societății. De fapt, 
relațiile de proprietate, rolul pro
ducătorului în societate și poziția 
lui față de mijloacele de produc
ție, felul în care sînt repartizate 
roadele muncii.. definesc esența 
o'ricărei orinduiri sociale. Dintot- 
deauna, de-a lungul istoriei ome
nirii, acest raport a ilustrat trăsă
turile fundamentale ale oricărei 
societăți. Iar contemporaneitatea, 
prin diversificarea orînduirilor so
ciale, prin existența concomitentă 
a socialismului și a capitalismului, 
□ adus noi probe prin care întă
rește acest adevăr. De fapt, prin 
care subliniază superioritatea so
cialismului față de capitalism.

Sint numeroase aspectele prin 
care noua orinduire, socialistă, se 
dovedește în mod fundamental 
superioară societății ce are la bază 
capitalul. Unul dintre aceste as
pecte, poate cel mai important, îl 
constituie 
Așa cum 
tovarășul 
Adunarea 
cea de-a 
dului Comunist 
mului îi revine 
de a restabili echilibrul in 
formitate cu legile dezvoltării so
cietății omenești, lichidind pentru 
totdeauna societatea împărțită in 
clase, proprietatea capitalistă asu
pra mijloacelor de producție, ex
ploatarea omului de către om și 
realizind un echilibru nou, pe baza 
proprietății comune asupra mij
loacelor de producție, asigurind

relațiile de proprietate, 
pe drept cuvînt preciza 
Nicolae Ceaușescu la 
solemnă prilejuită de 

65-a aniversare a Parti- 
Român, „socialis- 

menirea istorică 
con-

deplina egalitate și echitate socia
listă intre toți oamenii muncii, intre 
toți cetățenii fiecărei țări".

S-a dezvoltat fără încetare so
cietatea socialistă românească, în 
cei 42 de ani care au trecut de Ia 
23 August 1944, dar cu deose
bire in noua epocă istorică des
chisă de Congresul al IX-lea. Țara 
întreagă a devenit un vast șantier. 
Au fost ridicate mii și mii de 
edițicii industriale, repartizate echi
librat in toate județele patriei. 
Transformarea socialistă a agricul
turi^ iar în prezent noua revoluție 
agrară se află la baza schimbării 
modului de a munci și de a gîndi 
al țărănimii. Au înregistrat pro
grese fără precedent in istoria 
poporului român știința, învăță- 
mintul și cultura. S-au înălțat în 
toate orașele, în toate s 
locuințe confortabile, edificii 
.cial-culturale ; 
prinsul patriei, 
creează. Acest 
ces constructiv 
unitară asupra 
tuturor domeniilor activității 
tice, ideologice și sociale, 
tarul general al partidului a fun
damentat, in temeiul unei logici 
dialectice multidimensionale, teze 
de o deosebită valoare teoretică și 
practică referitoare la interdepen
dențele tot mai puternice între 
toate componentele complexului 
economico-social.

Relația proprietar - producător 
- beneficiar, definitorie pentru 
omul muncii din societatea noastră 
socialistă, izvorăște tocmai din 
această realitate. Și are drept

satele 
i so- 

pretutindeni, pe cu- 
se muncește, se 
impresionant pro- 
reflectă o viziune 
întregii economii, a 

poli- 
Secre-

fundament îmbinarea dialectică a 
rolului esențial ce revine proprie
tății socialiste în asigurarea pro
gresului multilateral al patriei cu 
răspunderile întregii societăți și ale 
fiecăruia dintre membrii săi în 
gospodărirea cu maximă chibzu
ință a avuției naționale, în 
apărarea ei, dar mai cu seamă în 
continua dezvoltare a averii țării. 
Proprietatea socialistă constituie 
temeiul identificării proprietarului 
cu producătorul și beneficiarul. 
Nici una dintre societățile bazate 
pe proprietatea privată nu a putut 
și nu poate să asigure o astfel de 
unitate. Pentru că proprietatea 
privată asupra mijloacelor de pro
ducție îi separă pe proprietari și 
pe producători și menține inegali
tatea și nedreptatea în împărțirea 
beneficiului obținut de societate. 
Numai prin revoluționarea rela
țiilor de proprietate, prin întrona
rea proprietății socialiste, proprie
tarul, producătorul și beneficiarul 
se întîlnesc, într-o deplină unitate, 
in persoana făuritorului de bunuri 
materiale și spirituale. Această 
realitate, pe care România 
cialistă a dobîndit-o în cei 42 
ani de după actul istoric de la 
August 1944, dar cu deosebire
1965 încoace, face obiectul dezba
terilor organizate de ziarul „Sein- 
teia", în pragul marii noastre săr
bători naționale. In acest număr 
publicăm prima dintre aceste dez
bateri, despre A fi proprietar, azi, 
în România socialistă.

so-
de
23 

din
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Autodotare de înaltă 
tehnicitate

In afară de cifrele și datele care 
atestă mari depășiri in realizarea 
planului la producția fizică și. la ex
port de către colectivul de la între
prinderea de rulmenți din Birlad, 
am consemnat, ieri, și succese de 
prestigiu intr-un domeniu de mare 
Însemnătate pentru modernizarea in
dustriei rulmenților. Ni le prezintă 
inginerul Diomid Năstase, directorul 
unității :

— Aplicind In viață indicațiile to
varășului Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, pe care ni 
le-a dat cu prilejul vizitei efectuate 
în întreprinderea noastră, puternicul 
colectiv de muncitori, ingineri și 
tehnicieni^ realizează in prezent ma- 
șini-unelte și linii automate moder
ne, specifice fabricației de rulmenți, 
la fnalți parametri tehnico-func- 
ționali.

— Așadar, Întreprinderea lși a- 
sigură tehnica necesară prin auto
dotare.

— Producem mașini și utilaje nu 
numai pentru noi, ci și pentru cele
lalte’ întreprinderi similare din țară. 
Și nu orice fel de utilaje, ci din 
cele de mare productivitate, între 
care mașini de rectificat interior, cu 
comandă electronică, linii automate 
de forjare a inelelor de rulmenți cu 
bile pină la 50 mm, strunguri mo- 
noax cu alimentare automată și al
tele. Cea mai nouă realizare pe 
care colectivul nostru o dedică marii 
sărbători de la 23 August este apa
ratul de control activ al rulmenților, 
prevăzut cu comandă electronică. 
Este realizat după o concepție pro
prie, originală, numai cu componente 
românești, și va fi utilizat cu succes 
la testarea și controlul de calitate 
al rulmenților. (Petru Nectila).

Rodul politicii economice științifice, revoluționare- 
OPTIMIZAREA STRUCTURILOR ECONOMIEI ROMÂNEȘTI

Este un lucru bine cunoscut că. In 
momentul cind, după actul istoric de 
la 23 August 1944, se punea proble
ma trecerii la construirea noii orin- 
duiri, economia tării noastre era 
grav deteriorată. în âfara faptului 
că însăși structura economică an
tebelică era inadecvată, fiind carac
teristică în liniile sale generale unei 
economii înapoiate, cu o predomi
nanță netă a agriculturii — și aceas
ta practicată în măsură covirșitoare 
în condiții și cu mijloace rudimen
tare — exploatarea prădalnică din 
anii războiului in care România fu
sese tîrîtă împotriva voinței tării și 
a poporului, eforturile făcute apoi 
în lupta pentru victoria asupra fas
cismului, ca și, ulterior, plata dato
riilor de război aduseseră România 
intr-o stare de adevărat marasm 
economic.

Sarcina refacerii economice pro- 
priu-zise se împletea deci strins cu 
aceea a reorganizării pe baze socia
liste a economiei. . cea de-a doua 
condiționind-o de fapt pe prima. Și, 
așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul ani
versării a 65 de ani dc Ia făurirea 
Partidului Comunist Român, „dru
mul pe care am pornit la 23 August 
1944 și, o dată cu aceasta, trecerea 
la făurirea socialismului in patria 
noastră au asigurat dezvoltarea pu
ternică a forțelor de producție, ri
dicarea nivelului de civilizație al în
tregului popor, demonstrind, cu pu
terea faptelor de netăgăduit, că nu
mai un popor deplin stăpin pe des
tinele sale își poate făuri viata așa 
cum o dorește, in deplină libertate 
și independentă !“

într-adevăr. in numai patru de
cenii, România s-a transformat

dintr-o țară agrară, cu o industrie 
slab dezvoltată și o agricultură 
înapoiată, intr-o tară industrial- 
agrară, cu o industrie puternică, 
modernă, dotată în cea mai mare 
parte cu tehnica cea mai avansată, 
cu o agricultură socialistă în plin 
progres. De altfel, se poate spune 
că aceasta este și transformarea 
fundamentală, esențială, care a in
tervenit in acest răstimp în struc
tura economiei românești. în acest 
proces complex, în care au fost an
trenate toate resursele țării, Con
gresul al IX-lea al partidului se în
scrie ca un moment de o maximă 
importanță. Definind pentru prima 
dată, sub impulsul gindirii științi
fice, clarvăzătoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o strategie 
realistă a dezvoltării economico-so- 
ciale a patriei noastre întemeiată 
pe principiile generale ale revolu
ției și construcției socialiste, dar pe 
deplin adaptată condițiilor noastre 
specifice și integrind cele mai noi 
tendințe care, la acea dată, se con
turau pe plan mondial, Congresul 
al IX-lea al partidului a pus bazele 
unei adevărate reorganizări struc
turale a întregii economii. Specific 
concepției revoluționare, dialectice, 
a partidului nostru, a secretarului 
său general este că această strate
gie, ca și sistemul structurilor eco
nomice, trebuie să aibă și are un 
caracter dinamic, deschis, că ele 
trebuie să evolueze o dată cu eveni
mentele.

în acest context trebuie mențio
nată in mod deosebit concepția 
profund științifică a secretarului 
general al partidului nostru cu pri
vire Ia necesitatea obiectivă a men
ținerii unei proporționalități judi

cioase intre diferitele sectoare ale 
economiei. Reamintim că, încă din 
anii ’60, secretarul general al parti
dului sublinia, referindu-se la ra
portul industrie-agricultură, că : 
„Orice subapreciere a unuia din 
aceste principale sectoare economi
ce, orice rămînere în urmă a unuia 
sau altuia poate provocă dispropor
ții în dezvoltarea economică gene
rală, poate avea repercusiuni nega
tive asupra întregii vieți sociale". 
De altfel, încă de la Congresul al 
IX-lea al partidului s-a stabilit o 
apropiere .a ritmurilor de creștere, 
între producția mijloacelor de pro
ducție și producția bunurilor de 
consum, iar despre agricultură, to
varășul Nicolae Ceaușescu preciza, 
cu același prilej : „continuînd în 
ritm intens industrializarea socia
listă vom acorda o mai mare aten
ție dezvoltării agriculturii, sporirii 
producției vegetale și animale".

Problema structurilor economice 
privește fiecare țară, care o solu
ționează potrivit propriilor ei condi
ții, spre a le valorifica pe deplin. 
Tocmai de aceea în concepția secre
tarului general al partidului nu exis
tă un model unic de structură eco
nomică, ci metode particulare care, 
ținînd seama de specificitățile națio
nale, răspund cerințelor moderni
zării, participării la diviziunea in
ternațională a muncii. Era toc
mai problema care s-a ridicat și’ că
reia i-a dat răspuns Congresul al 
IX-lea al partidului nostru, care a 
rupt cu o serie de preluări mecani
ce, necritice ale unor teze care nu 
își găseau aplicabilitate. în cazul 
țării noastre, in acea perioadă era 
vorba de anumite discrepanțe care 
se creaseră între dezvoltarea indus

triei și agriculturii, între indus
tria producătoare și cea extrac
tivă, intre industria grea și cea 
a bunurilor de consum, de ne
glijarea dezvoltării unor ramuri și 
subramuri industriale de înaltă teh
nicitate, absolut necesare pentru va
lorificarea superioară a potențialu
lui de resurse naturale și de inteli
gentă tehnică de care dispunem. 
Iată de ce Congresul al IX-lea 
al partidului a constituit un mo
ment de cotitură și în privința opti
mizării structurilor economiei națio
nale, în concordantă cu cerințele con
temporaneității și interesele funda
mentale ale poporului nostru.

Instrumentul decisiv pentru reali
zarea acestui obiectiv de o uriașă 
amploare și complexitate, de dura
tă și — am putea spune — cu ca
racter permanent îl constituie poli
tica de investiții, volumul și modul 
de alocare ale resurselor pentru dez
voltarea diferitelor ramuri și subra
muri ale economiei naționale. Toc
mai prin această opțiune hotărîtoare 
adoptată de Congresul al IX-lea pri
vind stabilirea unei rate optime, 
înalte a acumulării, care a asigurat 
un volum considerabil sporit de re
surse pentru dezvoltarea economiei 
naționale, s-a pus temelia tuturor 
succeselor, intensului dinamism cu
noscute de România în cei 21 de ii 
care s-au scurs de atunci, perioadă 
denumită în mod legitim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Dacă în prima perioadă a indus
trializării socialiste modificările de 
structură s-au referit mai ales la

Nicoară IONESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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PROPRIETAR? PRODUCĂTOR, BENEFICIAR 
-ipostaze fundamentale ale omului în societatea noastră, 

care-i garantează libertatea, egalitatea, demnitatea 

azi, în România

A fi proprietar, azi, in România socialistă înseamnă a fi stăpin al avuției țării, 
dar ți răspunzător direct de gospodărirea, de dezvoltarea ei neincetată. Dreptul de 
proprietate asupra mijloacelor de producție revine întregului nostru popor. Această 
realitate a fost fundamentată în cei 42 de ani de după 23 August 1944. Dar mai cu 
seamă in „Epoca Nicolae Ceaușescu". Proprietatea socialistă, de stat și cooperatistă, 
a asigurat și asigură condiții optime pentru progresul multilateral al patriei.

A fi proprietar, azi, in România socialistă înseamnă a fi participant activ la 
conducerea societății, la dezvoltarea ei economico-socială neîntreruptă. Concepția de 
esență revoluționară a Partidului Comunist Român despre proprietate are la bază 
tezele elaborate de clasicii socialismului științific, cuceririle științei economice, în 
general. Și are la bază experiența construcției socialiste. Este însă bogat în profunde 
semnificații faptul că partidul nostru, secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au pornit de la interpretarea și aplicarea creatoare a tezelor 
fundamentale, a experienței acumulate in procesul edificării socialismului. A fost 
astfel fundamentată o concepție originală, profund științifică, al cărei temei trainic 
îl constituie realitățile patriei noastre, propria experiență a poporului român în edifi
carea noii societăți.

A fi proprietar, azi, în România socialistă înseamnă nu numai un drept funda
mental, ci și o mare răspundere. Pe de o parte, această concepție are la bază ideea 
revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu potrivit căreia este un adevăr axiomatic 
că socialismul și comunismul nu se pot înfăptui fără o puternică temelie materială, 
fără acțiuni ferme pentru continua intărire și dezvoltare a proprietății socialiste. Pe 
de altă parte, ea își integrează plenar adevărul că superioritatea proprietății socia
liste, față de orice altă formă de proprietate, nu se afirmă de la sine, ci numai prin 
munca rodnică a întregului popor.

Societății socialiste — o trainică 
bază economică!

Adriana Jaică — muncitoare îa Com
binatul petrochimic din Pitești : „Fac par
te dintr-o generație care a avut șansa de 
a intra în viață în anii libertății țării. Cei 
din generația mea cunosc faptele petrecute 
la 23 Augușt 1944 și în perioada imediat 
următoare din cartea de istorie. Și din re
latările unor participanți la acele eveni
mente din zorii revoluției și construcției 
socialiste. Noi nu ne născuserăm incă in 
anii aceia. Dar ce s-a intimplat atunci 
ne-a marcat in mod fundamental existen
ța. Pentru că, atunci, tara a trăit momente 
care apar pe ecranul prezentului nu numai 
proiectate de documente, ci și intr-un alt 
mod. mult mai concret. Ca deschizătoare 
ale drumului pe care merge, azi. România 
socialistă. Pe care merge generația mea. 
Un drum de împliniri cum nu a mai cu
noscut niciodată România. S-au dat, atunci, 
aprige bătălii. Pentru democratizarea sta
tului. Pentru cucerirea puterii politice. 
Pentru refacerea țării. O bătălie impor
tantă s-a dat pentru dreptul de proprie
tate. De cite ori privesc inapoi, spre anii 
aceia de mari frămintări, nu pot să nu mă 
gindesc la ce a însemnat, pentru poporul 
român, făurirea proprietății socialiste. 
Privesc în jurul meu. văd acest uriaș com
binat situat pe platforma industrială a Pi- 
teștiului, în care lucrez și eu. cu instala
țiile lui moderne, cu liniile automatizate, 
cu noile calculatoare electronice, văd țara, 
cu marile ei obiective economice ridicate 
în „Epoca Nicolae Ceaușescu", iar toate 
aceste imagini sint o edificatoare dovadă 
că proprietatea socialistă a asigurat con
dițiile absolut necesare- pentru o puternică 
dezvoltare a avuției țării. Poporul și-a fo
losit dreptul de proprietar în scopul dez
voltării neîncetate a propriei lui averi. Și 
se mai desprinde un adevăr din aceste 
impresionante imagini : acela că proprie
tatea socialistă a determinat schimbarea a 
însuși statutului omului in societate. Pen
tru că, pe baza ei, s-a înlăturat exploa
tarea, s-a instaurat dreptatea socială. 
Omului i s-a redat demnitatea la care 
avea dreptul prin condiția lui morală".

...întrerupem, aici, firul gindurilor Adria
nei Jaică, pentru a desprinde, din memoria 
timpului, imagini semnificative pentru acei 
ani de început de nouă istorie. Erau fier

Legitate obiectivă a progresului 
multilateral

...Poporul, sub conducerea-partidului, prin 
actul revoluționar al naționalizării, a luat 
in stăpinire fabricile, minele, pădurile, băn
cile. A luat in stăpinire mijloacele de pro
ducție. Și muncitorii au dovedit că știu să 
le folosească mai bine decit foștii patroni. 
Dovada : faptele istoriei.

Dionisie Munteanu — pensionar, fost 
muncitor la întreprinderea „Victoria" din 
Călan : „Era acum 38 de ani. Lucram la 
Călan, la întreprinderea siderurgică. Eram 
muncitor necalificat, la fel ca mulți alți 
tovarăși ai mei de muncă. Uzina avea fur
nale de mică capacitate și ateliere strimte, 
întunecoase, mereu pline de praf, de fum. 
Acestea erau condițiile de muncă, la Că
lan, în momentul in care s-a înfăptuit na
ționalizarea. Noi, muncitorii, am devenit 
proprietarii fabricii. Dar proprietatea noas
tră era restrinsă. Au trecut însă anii. Azi, 
datorită politicii economice a partidului, 
a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe platforma siderur
gică a Călanului au fost ridicate două fur
nale de cite 1 000 mc, o uzină cocsochimică, 
o fabrică de aglomerare și o modernă tur
nătorie de piese de schimb pentru industria 
siderurgică. Atunci, în 1948, cind noi, mun
citorii, am devenit proprietarii întreprin
derii, nici nu visam minunatele condiții de 
acum. Dispunem, în prezent, de cele mai 
moderne și perfecționate utilaje și instala
ții siderurgice. Așa este la Călan, așa este 
in întreaga țară". 

binți zilele ji nopțile de după 23 August 
1944. Se intensificase lupta pentru demo
cratizarea aparatului de stat, pentru cuce
rirea puterii politice și economice. Istoria 
poporului român nu mai cunoscuse, pină 
atunci, o atit de puternică efervescență re
voluționară. tncă nu erau asigurate condiții 
omenești de muncă. Muncitorii incă nu 
aveau depline drepturi politice, dar învă
țaseră să lupte pentru ele. Sub conducerea 
comuniștilor, ei însuflețeau toate marile de
monstrații populare. Au fost cucerite pre
fecturile și primăriile. A fost adus la cirma 
țării un guvern democratic. S-au asigurat 
condiții pentru trecerea la reforme sociale 
și economice menite să schimbe din temelii 
vechea orinduire. La 30 decembrie 1947, o 
dată cu proclamarea Republicii, clasa mun
citoare, in alianță cu țărănimea și intelec
tualitatea, sub conducerea partidului comu
nist, cucerea pe deplin puterea politică în 
stat. Acum, cei care decideau soarta țării, 
drumul ei către ziua de miine nu mai erau 
capitaliștii și moșierii. Aceștia f useseră 
alungați de pe scena politică. Acum, po
porul era chemat să-și spună cuvintul, să 
hotărască asupra propriului său destin.

Lector univ. dr. Constantin Mitrache, de 
la Facultatea de drept din București : 
„Burghezia și moșierimea nu au cedat cu 
ușurință averile aflate în stăpînirea lor, 
acumulate prin munca poporului. Un lu
cru era clar : că cine deține marea pro
prietate are. de fapt, puterea în cadrul so
cietății. Acest lucru l-au știut întotdeauna 
exploatatorii. De-a lungul istoriei, prin fi
lozofii „specializați" în apologia proprietății 
private, acreditaseră ideea, izvorîtă chipurile 
din dreptul natural, că ei dețineau averile 
cu un titlu de origine divină. Ginditorii ilu
miniști au răsturnat această falsă imagine. 
Ei au arătat că nu există drept în natură, 
ci numai in societate. Au arătat că drep
tul de proprietate este deci un produs so
cial, un fenomen istoric. Clasa muncitoare, 
în vremurile moderne, a atacat acest drept 
pe cale revoluționară. La noi în țară, prin 
actul istoric de la 11 iunie 1948, capitaliștii 
și-au pierdut dreptul de a stăpîni principa
lele mijloace de producție. Ele au revenit 
celor ce muncesc, stăpinii lor de drept și 
de fapt".

Radu Riciu — Erou al Muncii Socialiste, 
președintele cooperativei agricole de pro
ducție Drăgănești-Vlașca : „Revoluția socia
listă în agricultura românească a început, 
s-a desfășurat și a învins în împrejurări 
specifice. La noi se practica o agricultură 
înapoiată. Nu existau mașini agricole, 
domnea neștiința de carte. Acestea erau 
consecințele faptului că marea proprietate 
agrară se afla în mîinile cîtorva moșieri, 
în timp ce țăranii, truditori ai pămintului, 
erau lipsiți de dreptul de proprietate. Lu
crurile s-au schimbat însă in țară. Au fost 
asigurate condiții pentru un nou tip de 
proprietate : proprietatea cooperatistă.
Aceasta a fost o victorie epocală. Insă, in 
condițiile unei agriculturi rudimentare, da
torită faptului că moșierii nu voiau să in
vestească pentru utilări și modernizări, in 
primii ani de după constituirea proprietă
ții cooperatiste nu s-a putut realiza 
o îmbunătățire a muncii in agricul
tură. Dar societatea românească a luat 
un nou curs după 1965, in anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". Poporul român, deți
nător al dreptului de proprietate socialistă, 
a trecut cu forțe unite la înfăptuirea pro
gramelor elaborate de partid, de secretarul 
său general pentru industrializarea țării. A 
apărut astfel posibilitatea de a se trece la 
modernizarea agriculturii. Noua revoluție 
agrară, pornită din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, are drept scop să asi
gure un important salt calitativ în agricul

tura românească. Au sporit masiv investi
țiile pentru agricultură. Au fost alocate im
portante resurse pentru modernizarea teh
nică și tehnologică. S-au intensificat preo
cupările pentru sporirea productivității 
muncii în agricultură, pentru folosirea com
pletă și constantă a forței de muncă. Vor
besc despre ceea ce s-a întîmplat în întrea
ga țară, dar am în minte, cum este și fi
resc de altfel, imaginea cooperativei in care

DINAMICA FONDURILOR FIXE ■
— în miliarde

• Dezvoltarea proprietății socialiste, în anii de după 
23 August 1944, cu deosebire după Congresul al IX-lea, își află 
o edificatoare expresie în dinamica fondurilor fixe. Valoarea 
acestor fonduri a crescut permanent, așa cum o arată graficul 
de mai sus.

• Avuția națională crește fără încetare. Mai mult de 90 
la sută din totalul fondurilor fixe ale economiei naționale s-au 
constituit în anii de dupâ Congresul al IX-lea al partidului. Din 
1965 încoace au fost puse în funcțiune peste 8 500 capacități, 
de producție industriale și agrozootehnice principale. Și vor mai 
fi date în folosință, în cursul actualului cincinal, circa 900 capa
cități de producție importante, industriale și agrozootehnice.

• Politica de investiții a partidului și statului nostru evi
dențiază opțiunea fermă pentru întărirea necontenită a pro
prietății socialiste. Este semnificativ, în acest sens, faptul că 
volumul investițiilor realizate a fost de 62 miliarde lei în cinci
nalul 1951 — 1955, de 331 miliarde lei în cincinalul 1966-1970 
și de 1 150 miliarde lei în cincinalul 1981-1985. In perioada 
1986-1990, investițiile totale din economia națională vor în
suma 1 400 miliarde lei, fiind dimensionate pe baza unui raport 
corespunzător în utilizarea venitului național pentru acumulare 
și consum.

• în prezent, fiecare județ este înzestrat cu fonduri fixe 
în valoare de peste 20 miliarde lei și dispune de capacități pen
tru realizarea unei activități economice de cel puțin 70 000 lei 
pe locuitor. în actualul cincinal, în fiecare județ se va asigura 
realizarea unui volum total de activitate economică de cel puțin 
80 000 lei anual pe locuitor, din care 50 000 lei producție in
dustrială.

lucrez. A comunei în care locuiesc. Coope
rativizarea a așezat viața noastră pe un nou 
făgaș. Avem mașini moderne, avem insta
lații moderne. S-au îmbunătățit radical 
condițiile de muncă. Se diversifică profe
siile satului. Se dezvoltă un mod nou, su
perior de a gîndi și de a munci propriu 
țăranului".

Prof. univ. dr. Gheorghe AI. Cazan, d« 
Ia Facultatea de filozofie-istorie din Bucu
rești : „Partidul nostru, secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acor
dă o atenție deosebită proprietății socia
liste, apărării ei. Dezvoltării el neîncetate. 
Se pornește de la adevărul axiomatic că 
tot ceea ce a înfăptuit poporul român, sub 
conducerea partidului, în anii de după 23 
August 1944, dar cu deosebire după Con
gresul al IX-lea, are ca trainică temelie 
proprietatea socialistă. Și tot pe această, 
temelie se vor împlini marile izbînzi pro
iectate de partid, la Congresul al XIII-
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lea, pentru actualul cincinal și pentru vi
itorul deceniu, pină in anul 2000. Pro
prietatea socialistă constituie baza organi
zării și conducerii planificate a economiei. 
Baza organizării superioare a muncii, a 
perfecționării producției. în condițiile 
existenței proprietății socialiste, întreaga 
noastră societate a devenit un organism 
unitar, atît în privința structurilor eco
nomice, cît și a celor sociale. Un orga-
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nism In al cărui cadru se realizează ar
monizarea intereselor diferitelor clase și 
categorii sociale, întărirea unității dintre 
partid și popor, coordonarea conștientă a 
tuturor proceselor economico-sociale. Avan
tajele proprietății socialiste, dovedite de 
viață, de istorie, infirmă tezele ce se fac 
auzite în literatura social-politică din unele 
țări, ce încearcă să susțină evoluții spon
tane ale proceselor economice, prin di
minuarea rolului proprietății socialiste și 
prin stimularea unor forme de proprietate 
particulară. Poporul nostru, care a cunos
cut din propria sa experiență „avanta
jele" proprietății private, nu va admite 
niciodată — și în nici o împrejurare — 
să se aducă știrbiri dreptului său de 
proprietate, proprietății socialiste".

România, așa cum era la 23 August 1944, 
rămasă in urmă față de multe alte țări 
ale lumii, aduce pe ecranul prezentului o 
imagine concludentă pentru ceea ce în

semnau „avantajele" proprietății private. 
Țara noastră nu era lipsită de resurse 
nici in perioada premergătoare cuceririi 
libertății sale. Istoria dovedește că in acele 
domenii in care s-au făcut eforturi pen
tru^ valorificarea lor, rezultatele bune n-au 
întîrziat să apară. Avuția țării a cres
cut intr-o oarecare măsură. Au fost con
struite căi ferate. A fost durat podul de 
la Cernavodă, care a reprezentat o pre
mieră mondială prin soluțiile constructive 
alese. Au fost ridicate unele fabrici ale 
căror produse au făcut să se afirme pe 
plan mondial geniul tehnic al poporului 
român. Insă toate acestea erau excepții. 
Erau flori ce nu puteau să facă o pri
măvară. Ar fi fost nevoie de investiții 
pentru o mare operă de industrializare a 
țării. Și de orientarea tuturor resurselor 
naționale pentru progresul întregii eco
nomii. Dar cine să fi făcut, atunci, astfel

A acționa in spirit revoluționar 
pentru dezvoltarea avuției țării

Gheorghe Bostan — maistru la uzina cocso
chimică din cadrul Combinatului siderur
gic Galați : „în condițiile constituirii pro
prietății de sțat și a celei cooperatiste au 
fost create posibilități pentru promovarea 
unei noi politici de repartizare a venitului 
național. Rata acumulării, așa cum știm 
cu toții, a fost de 17,5 la sută în primul 
cincinal. De 16 la sută în al doilea cinci
nal. Și de 24,3 la sută în cel de-al treilea 
cincinal. în comparație cu trecutul, al că
rui tablou nu cuprinde nici o creștere a 
ratei acumulării de peste 5 la sută, aceste 
procente erau, desigur, foarte mari. Dar, 
totodată, erau mai mici decît nevoile 
reale ale României, care păstra încă mari 
decalaje față de țările dezvoltate. Calcu
lele arată că dacă s-ar fi mers pe linia 
menținerii unei acumulări de 24 la sută 
din venitul național, ca in cincinalul 
dinaintea Congresului al IX-lea, la nive
lul de azi al economiei noastre naționale 
s-ar fi ajuns abia peste citeva decenii. 
Adică în secdlul viitor. Dar după marele 
congres al comuniștilor români din iulie 
1965, prin acțiunea hotărită a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost revoluționată 
concepția despre acumulare. Pe această 
bază au fost elaborate i..ari programe de 
inytesțiții, care au făcut să sporească ave
rea țării, să se dezvolte continuu proprie
tatea socialistă. Practic, în fiecare județ 
au fost construite importante obiective 
economice care au schimbat din temelii 
înfățișarea patriei noastre. Și la noi, în 
județul Galați, au fost ridicate impună
toare citadele industriale, de o măreție la 
care înaintașii noștri nici măcar nu în
drăzneau să viseze. Eu sint unul dintre 
proprietarii Combinatului siderurgic din 
Galați. Proprietarul face corp comun cu 
producătorul și beneficiarul. Sint trei ipos
taze fundamentale ale omului muncii in 
societatea socialistă românească".

Aurel Zăvoianu — lăcătuș la întreprin
derea de rulmenți din Bîrlad : „Efortul 
inteligent a devenit, azi, factor al noii 
calități a muncii și a vieții. Au fost ani, 
după 23 August 1944 și chiar în primele 
etape de după Congresul al IX-lea al 
partidului, cind bătălia principală s-a dat 
pentru cantitate. Pentru creșterea cantita
tivă a avuției țării, a proprietății so
cialiste. Aceasta a fost o realitate a 
întregii țări. Roadele ei le-am resimțit și 
aici, în întreprinderea noastră. De la o 
producție de două milioane de rulmenți, 
care se realiza într-o gamă restrinsă de 
tipodimensiuni, am ajuns să fabricăm, azi, 
45 milioane de rulmenți, în peste 2 600 de 
tipodimensiuni. întreprinderea noastră, 
parte integrantă a proprietății socialiste a 
poporului român, a crescut an de an, mai 
cu seamă după Congresul al IX-lea. Dar 
etapa creșterilor cantitative a trecut. 
Acum e vremea calității. Colectivul nostru 
se află în fața unui moment de răscruce. 
Se elaborează ample programe de innoire 
a producției. Aici, în această întreprin
dere modernă, au fost fabricate și pină în 
prezent produse ce s-au dovedit a nu fi 
cu nimic mai prejos de înfăptuirile unor 
firme cu vechi renume. Rulmenții de 
Bîrlad sînt cumpărați in peste 70 de țări 
ale lumii. Dar proiectele pentru anii ce 
vin sînt cu mult mai ambițioase. Pregătim, 
pentru întrecerea cu lumea, o gamă largă 
de rulmenți speciali. Pe planșetele din 
atelierele de concepție se conturează noi 
tipuri de rulmenți de mici dimensiuni,

A FI PROPRIETAR, AZI, IN ROMANIA SOCIALISTĂ înseamnă un drept funda
mental al poporului, dar și al fiecărui cetățean al țării. Acest drept stipulat in consti
tuție, dar mai cu seamă garantat in practica edificării socialismului, exprimă in mod 
grăitor condiția de făuritor de istorie a omului muncii în societatea noastră.

A FI PROPRIETAR, AZI, IN ROMANIA SOCIALISTA înseamnă nu numai un drept, 
ci și o obligație. Omul muncii este proprietar al mijloacelor de producție. Și este, 
totodată, beneficiar al roadelor muncii întregului popor. Dar acest drept, de bene
ficiar, decurge din calitatea lui de proprietar și producător.

A FI PROPRIETAR, AZI, IN ROMANIA SOCIALISTA înseamnă, deci, a fi garant 
al avuției naționale ; a fi producător in folosul societății ; și a fi beneficiar al roadelor 
muncii întregului popor.

Pagină realizată de Adrian VASIIESCU

lntr-o viitoare pagină a ziarului, despre 

de investiții ? Statul nu avea fonduri. Și 
nici nu avea cum să aibă fonduri in con
dițiile in care, in perioada interbelică, rata 
acumulării în România nu a depășit in 
nici o împrejurare 4—4.5 la sută din ve
nitul național. Statul nu-și putea depăși 
rolul de protector al unei industrii firave. 
Un protector adeseori el însuși dirijat de 
marii proprietari în scopuri potrivnice 
dezvoltării economiei naționale. Si chiar 
dacă, in cea de-a doua jumătate a dece
niului al patrulea, situația investițiilor a 
cunoscut o ușoară ameliorare, in condițiile 
în care proprietatea era divizată, rezul
tatele nu au putut fi cele dorite. Au fost 
dezvoltate ramurile extractive, s-au con
struit unele întreprinderi prelucrătoare, 
dar acestea, prea puține la număr, au fost 
concentrate in citeva centre mai dezvol
tate. Zone întregi ale țării au rămas in
tr-o cumplită sărăcie.

adevărate bijuterii de oțel. Despre viitorul 
apropiat se gîndește cu luciditate în 
această întreprindere. Noi, toți, ca proprie
tari, ca producători, dar și ca beneficiari 
ai roadelor muncii noastre, înțelegem cit 
de mari sînt răspunderile ce ne revin, 
înțelegem că este important să vrei mult, 
cit mai mult, dar că trebuie să și poți să 
înfăptuiești ceea ce ți-ai propus, să fii 
pregătit pentru a putea atinge nivelul ce
lor mai inalte performanțe".

Ștefan Beudean — țăran cooperator, 
C.A.P. Lechința, județul Bistrița-Năsăud: 
„Cooperativa noastră a luat ființă in 1950. 
Averea el obștească era atunci cu totul 
neînsemnată. Nu depășea 72 000 lei. Cam 
în această situație se aflau aproape toate 
unitățile agricole ce abia trecuseră pe dru
mul transformării socialiste. Problema 
creșterilor cantitative era, deci, fundamen
tală. Au trecut însă anii. Averea noastră 
obștească întrece, azi, 39 milioane lei. Am 
adăugat an de an noi avuții la temelia 
proprietății noastre obștești. Le-am adău
gat prin muncă, prin răspundere de ade- 
vărați proprietari. Acum a sosit și pentru 
noi vremea calității. Trebuie să privim 
înapoi, ca să vedem cum am muncit pină 
acum. Și să privim înainte, ca să vedem 
cum trebuie să muncim in acest an, in 
anii ce vor veni. Un fapt este limpede și 
anume că trebuie să muncim nu cum ii 
„taie capul" pe unul sau pe altul dintre 
noi, ci așa cum ne cere țara, așa cum ne 
cere secretarul general al partidului. Dacă 
industria are îndatorirea de a realiza pro
duse Ia nivel mondial, apoi și recoltele 
noastre trebuie să fie la nivel mondial. 
Putem să dăm astfel de recolte ? Eu spun 
că putem ! Ne îndreptățesc o astfel de 
aspirație acumulările de pină acum făcute 
în contul proprietății noastre socialiste. In 
agricultură am primit mașini moderne, s-a 
trecut la chimizare, la irigații, la tehno
logii dintre cele mai avansate. De aici 
înainte totul depinde de noi. De proprie
tarii pămintului. Desigur, au o mare im
portanță factori cum sint solul, clima, dar 
importanța hotăritoare o are omul".

Gheorghe Oprea — secretarul comitetului 
de partid de la Combinatul siderurgic din 
Reșița : „Tot ce se produce in combinatul 
nostru, ca de altfel tot ce se produce in 
țară, este rodul oamenilor muncii. Al pro
prietarilor. producătorilor și beneficiarilor. 
Fiecare dintre noi. in calitatea sa de pro
prietar, este participant direct la procesul 
de autoconducere. Și la autogestiunea eco- 
nomico-financiară. Autoconducerea Înseam
nă răspundere. înseamnă muncă pentru 
creșterea avuției naționale, pentru sporirea 
forței materiale și spirituale a întregului 
popor. Pentru mai buna gospodărire a păr
ții din proprietatea socialistă incredințată 
fiecărui colectiv de muncă. Fără toate aces
tea. autoconducerea muncitorească și auto
gestiunea rămin la nivelul declarațiilor și 
al bunelor intenții. Pentru că democrația — 
căci autoconducerea este expresia cea mai 
edificatoare a democrației noastre muncito
rești, revoluționare — nu se rezumă numai 
la drepturi. Ea implică și răspunderi. Cere 
competență profesională, pregătire politică. 
Numai în acest fel oamenii muncii. în ca
litatea lor de proprietari, producători și 
beneficiari, pot participa în mod eficient la 
conducerea activității economico-sociale. La 
dezbaterea și soluționarea problemelor de 
producție. De fapt, la mai buna gospodă
rire a averii obștești".

„A FI PRODUCĂTOR, AZI, IN ROMANIA
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ARGUMENTE PENTRU REALISMUL OBIECTIVELOR 
NOI[ REVOLUȚII AGRARE

Din experiența valoroasă a unor unităti agricole in promovarea unor tehnologii de mare randament, in creșterea producției
Tehnică bună, sămință bună, dar in primul rînd 

oameni pricepuți și destoinici
Despre experiența unităților a- 

gricole din JUDEȚUL OLT pri
vind cultura cerealelor păioase, 
dar și despre alte aspecte ale 
activității din agricultura jude
țului, ziarul nostru a relatat pe 
larg in ultimul timp, consacrind 
acestor probleme mai multe 
pagini speciale. Revenind asupra 
culturii de cereale păioase, vom 
prezenta succint cițiva din fac
torii care au determinat obți
nerea unor producții ridicate in 
acest an la griu și la orz.

Față de anul 1965, producția 
de grîu și orz realizată in acest 
an este de 3,5 ori și, respectiv, 
de aproape 4 ori mai mare. 
Dintru început menționăm, așa 
cum am făcut-o și in numerele 
trecute ale ziarului, că ceea ce 
este caracteristic pentru agri
cultura județului Olt, în etapa 
actuală de dezvoltare intensivă 
a acesteia, este progresul, sal
tul valoric, realizat de cele mai 
multe din unitățile agricole 
spre vîrfurile Înalte de produc
ție, plutonul unităților fruntașe 
fiind ajuns din urmă de nume
roase alte Cooperative agricole 
și intreprinderi agricole de stat. 
Faptul că foarte puține unități 
agricole, din totalul de 153 de 
unități cultivatoare, au obținut 
producții de griu cu puțin sub 
4 900 kg la hectar este în acest 
sens cit se poate de convingă
tor. La producția de orz, această 
apropiere intre unităti este și 
mai edificatoare. Această „ni
velare" a producției Ia un nivel 
superior este cea mai elocven
tă dovadă că în județul Olt co
mitetul județean de partid a ac
ționat cu perseverentă pentru 
generalizarea largă a experien
ței înaintate a unităților frun
tașe.

Elementele din tehnologia a- 
cestor culturi care au stat la 
baza acestor recolte au o va
loare ridicată pe un plan mai 
larg, fiind practic posibil de a- 
plicat și generalizat in unități
le agricole din toate județele. 
Iată-le pe scurt :

Plantele premergătoare. Din 

suprafața cu griu cultivată în 
acest an, de 95 300 hectare. 39 la 
sută a avut ca premergătoare 
porumbul, 32 la sută floarea- 
soarelui, 13 la sută leguminoa
sele perene și anuale. 5 la sută 
sfecla de zahăr și doar 11 la

In doi ani, numărul unităților care au obtinut PRODUCȚII MEDII ' 9 9 9
de grîu si orz de peste 8000 kg la hectar a crescut

DE LA 3 LA 90!
In ultimii ani, pe baza reco

mandărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al pa/tidului, organele și orga
nizațiile de partid, organele și uni
tățile agricole au trecut la aplicarea 
cu mai multă decizie a unor măsuri de 
organizare și a unor tehnologii care au 
dus la creșterea puternică a produc
ției, atît la cereale păioase, cit și la 
porumb, legume, sfeclă de zahăr, la alte 
culturi. în urmă cu doi ani, în 1984, prin 
decret prezidențial, se conferea titlul 
de „Erou al Muncii Socialiste" coopera
tivei agricole de producție „Ogorul", din 
comuna Pecica, județul Arad, care reali
zase o producție medie de 8 365 kg

griu la hectas, cooperativei „Steagul 
Roșu", din aceeași comună, care reali
zase 8 264 kg la hectar, precum și coo
perativei agricole de producție „Topo- 
lovățu Mare", din comuna Topolovățu 
Mare, județul Timiș, care realizase 3 253 
kg grîu și 8 819 kg orz la hectar, in 
acest an, cu toate că într-o bună parte 
din zonele țării condițiile nu au fost 
cele mai favorabile pentru cultura ce
realelor păioase, numărul unităților care 
au realizat producții medii de griu și 
orz de peste 8 000 kg la hectar se ri
dică la 90. Un mare număr de unități 
au realizat, de asemenea, producții 
bune de griu și orz -și se estimează 
producții bune și la alte culturi. Această

creștere este semnificativă pentru efi
ciența măsurilor luate, dar ea reflectă 
in primul rînd marile rezerve de spo
rire a producției in toate județele și 
toate unitățile, nu numai la griu și orz, 
ci și la porumb, legume, sfeclă de 
zahăr, practic, la toată' culturile. 
Este și motivul pentru care con
ducerea partidului, secretarul general 
insistă cu deosebire pentru cunoașterea 
și, mai ales, pentru aplicarea fermă a 
experienței bune, pentru întărirea disci
plinei tehnologice, pentru perfecționarea 
tehnologiilor de cultură, pentru genera
lizarea la scara întregii agriculturi a ce
lor mai valoroase experiențe.

sută din suprafață s-a semănat 
cu grîu după griu, dar numai în 
anul întiî. De fapt, acesta este 
elementul ce trebuie reținut. 
S-a căutat ca amplasarea cultu
rii să se facă după cele mai 
bune plante premergătoare, evi- 
tîndu-se pe cit posibil ca 
griul să urmeze tot după griu.

Soiurile cultivate. Pe baza 
observațiilor din cîmpurile de
monstrative din unitățile agri
cole, și e bine de reținut că a- 
ceste cîmpuri și loturi experi
mentale au ocupat în acest an 

peste 25 000 hectare în toate 
unitățile, au fost alese cele mal 
bune soiuri in condițiile speci
fice din fiecare zonă a județu
lui. Ponderea cea mai ridicată 
au deținut-o soiurile Fundulea 
29, Doina, Lovrin 32 și 34, Mal- 

va șl Ceres. Tot pe baza aces
tor rezultate, pentru anul viitor 
se va renunța la soiurile Libe
lula, Partizanka și Topaz, care 
nu corespund condițiilor locale. 
Ca element nou. trebuie adău
gat, cum specificam cu prilejul 
unei pagini speciale publicate 
anterior, că în acest an a fost 
experimentată pe 1 500 hectare 
noua specie cereîalieră triticale, 
cultură care valorifică bine 
condițiile de pe terenurile să
race de tip podzol și smolnită.

Ea va fi extinsă în anul viitor 
pe 10 000 hectare.

Calitatea seminței. Punerea la 
punct a unui sistem riguros 
de producere a semințelor a 
permis ca pentru producția a- 
cestui an să se folosească nu

mai semințe din categorii bio
logice superioare. Din cantita
tea totală de sămință de griu 
folosită, 2 la sută a reprezen
tat-o superelita, 12 la sută — 
elita și 86 la sută sămînța din 
înmulțirea întii. Structura pe 
categorii biologice este și mai 
biînă pentru . anul viitor, cind 
sămința elită va deține o pon
dere de aproape 35 la sută.

Epoca de semănat. Toată su
prafața cultivată cu griu și orz 
a fost semănată numai în li
mitele perioadei optime, care 

variază în funcție de cele trei 
zone de cultură din sudul, cen
trul și partea de nord a jude
țului. Pînă la 25 septembrie s-a 
semănat 48 la sută din supra
față. între 26 și 30 septembrie 
— 19 la sută și între întii și opt 

octombrie — 33 la sută. De re
marcat că față de anul 1981 
griul a fost semănat cu circa o 
săptămînă mai devreme.

Densitatea plantelor. Pornind 
de la experiența ultimilor ani, 
toată suprafața cu cereale pă
ioase a fost semănată în rîn- 
duri dese, asigurîndu-se o den
sitate de 550—600 de boabe pe 
metru pătrat. Aceasta a per
mis ca, in funcție de soi, să se 
obțină o densitate cuprinsă în
tre 600 și 750 de plante recol- 
tabile la metru pătrat.

Fertilizarea culturii. întreaga 
suprafață a fost fertilizată cu 
azot, fosfor și potasiu, insumînd 
la hectar o doză medie de 183 
kg in substanță activă. Dozele 
însă au fost calculate diferen
țiat pe unităti și fiecare solă in 
parte în funcție de cartarea a- 
grochimică a solului, planta 
premergătoare și nivelul pro
ducției planificate.

Irigarea culturii. 19 600 hec
tare cu grîu au fost cultivate 
în sistem irigat. Lipsa precipi
tațiilor din toamna trecută ca 
și din prima parte a primăverii 
acestui an a făcut absolut nece
sar ca pe 18 020 hectare să se 
aplice udarea de răsărire și ca 
în timpuj perioadei de vegeta
ție să se mai administreze încă 
două udări pe aproape întreaga 
suprafață cu griu aflată în 
sistem irigat.

în mod sigur, experiența 
acestui an va fi generalizată și 
mai mult și amplificată în anul 
viitor. Acțiunile pentru pregă
tirea viitoarei recolte de cereale 
păioase sînt in plină desfășu
rare. Cîteva din aceste acțiuni 
rețin in mod deosebit atenția.

Pe întreaga suprafață ce se 
va semăna in toamnă cu griu și 
orz se execută arăturile din 
vreme, pentru a se crea acel 
interval de timp absolut nece
sar pentru „odihna" pămîntului 
și refacerea structurii solului. 
La toate plugurile s-au atașat 
scormonitoare prin care se mă
rește adîncimea de mobilizare a 
solului cu încă 10—12 cm. Pe 
toată suprafața cu floarea-soa- 
relui, unde vine griul, în mod 
obligatoriu se vor aplica amen
damente calcaroase. De ase
menea. au fost pregătite semă- 
nătorile cu dispozitive speciale 
pentru ca semănatul să se facă 
numai în rinduri dese, la 8 cm 
distantă între ele, și pentru ca 
semințele să fie încorporate uni
form, la aceeași adîncime în sol.
Aurel PAPADIUC 
Mlhai GRIGOROȘCUȚA 
corespondentul „Scinteii"

Cu fînarul plin, zootehnia prosperă

O demonstrație convingătoare
I.A.S. Jegălîa, din JUDEȚUL 

CĂLĂRAȘI, pe 1 950 hectare, 
a bbținut o producție medie de 
griu Ia hectar de 8 123 kg.

în discuția pe care am avut-o 
cu tovarășul inginer Aurel Stă- 
nescu, director tehnic al I.A.S. 
Jegălia, am încercat să punctăm 
citeva din măsurile stabilite și 
aplicate care au dus la obți
nerea unei asemenea producții 
bune. „Pe aproape 1 300 hecta
re am obținut o producție de 
peste 8 600 kg Ia hectar, deoarece 
am pornit, în primul rînd, de la 
amplasarea acestei culturi 
după premergătoare foarte bune, 
cum ar fi leguminoasele și 
culturile timpurii. Mai întii am 
aplicat o fertilizare de bază, 
o dată cu arătura, îndeosebi cu 
fosfor și potasiu în cantitățile 
stabilite, in funcție de cartarea 
chimică a fiecărei parcele in 
parte. Pe unele din suprafețe, 
și anume pe aproape 500 hecta
re, terenul fiind foarte uscat, 
udarea de aprovizionare s-a 
făcut înainte de executarea 

arăturilor, asigurîndu-se astfel 
o lucrare foarte bună a so
lului, dind pămîntului peste 
600 mc apă la hectar. Din 
această suprafață, pe 300 hecta
re, pe care cu un an inainte 
am administrat îngrășăminte 
naturale, am obținut aproape 
9 000 kg griu în medie la hectar, 
ceea ce vorbește de la sine 
despre importanța acestei lu
crări. Pină la 20 septembrie, în
treaga suprafață era arată în 
condiții de foarte bună calitate. 
Sămința a fost asigurată numai 
din categoriile elită și înmul
țirea I, din soiuri verificate atit 
in unitatea* noastră, cit și la 
Stațiunea de cercetări pentru 
culturi irigate Mărculești. Spe
cialiștii și mecanizatorii au fost 
temeinic instruiți, teoretic . și 
practic, in unitate, precum și la 
Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice Fun
dulea. întreaga suprafață semă
nată cu griu a fost repartizată 
pe echipe, încă de la eliberarea 

terenului și pregătirea patului 
germinativ și pină la recoltare. 
Pentru griul ’86 am adaptat în 
mod special semănătorile incit 
să semănăm în rinduri dese, la 
6—8 cm, ceea ce a contat foar
te mult la producțiile obținute, 
în toamnă, pe lingă udările de 
aprovizionare, pe unele supra
fețe mai uscate, am aplicat și 
irigări de răsărire cu 200—300 
mc apă la hectar. Toate aceste 
măsuri au asigurat o răsărire 
uniformă și explozivă, plantele 
fiind foarte viguroase și rezis- 
tind. ca atare, foarte bine peste 
iarnă. De altfel, echipe special 
constituite au urmărit perma
nent starea de vegetație a cul
turilor in tot timpul iernii, ne 
această bază făcindu-se fertili
zarea fazială, diferențiat, in 
funcție de starea de dezvoltare 
a culturii. Pot spune că am efec
tuat, de asemenea, erbicidarea 
la timp, pe întreaga suprafață, 
în majoritate cu ajutorul avia
ției utilitare. In primăvară, da

torită lipsei de precipitații, pe 
mâi bine de 1 000 hectare, am 
efectuat trei udări, iar pe restul 
suprafeței, două udări cu 400— 
600 mc apă. Cred că ceea ce 
ne-a ajutat pe noi să obținem 
asemenea producții a foțt și 
faptul că in luna iunie pe în
treaga suprafață s-au aplicat 
tratamente fitosanitare împotri
va atacurilor de boli și dăună
tori. Fără îndoială că am acor
dat o mai mare atenție la re
coltat pentru a nu risipi un bob 
din această producție. Sintem 
conștienți că nu aceasta este tot 
ceea ce putem da și, ca atare, 
sintem hotăriți ca în anul viitor 
să eliminăm, printr-o mai mare 
exigență, prin autocontrol și o 
înaltă competență, deficiențele 
din acest an, pentru a obține 
producții de griu și mai mari. 
Rezultatele anului ’86 ne-au de
monstrat că așa ceva este po
sibil".

Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scinteii”

Ce mai poate oferi o miriște după ce a fost secerat griul, 
și orzul ? Doar, putem spune, ceva resturi vegetale pe care 
să le pască oile. Dar uriașii baloți care se văd in fotografia 
alăturată — fotografie realizată la C.A.P. Valea Mare, ju
dețul Olt — nu sint altceva decit fin de miriște, care fără să 
aibă valoarea finului-fin, este totuși un excelent furaj pen
tru animale.

După seceriș, din inițiativa comitetului județean de partid, 
in unitățile agricole din județul Olt au fost reținute anu
mite suprafețe de miriște, lăsindu-se să crească o vegetație 
bogata. Scopul a fost dublu, atit pentru scoaterea unui mare 
număr de taurine — peste 80 000 capete — la păscut, in 
tabere de cimp, cit și pentru obținerea unor cantități su
plimentare de fin. Pe această cale se vor obține in plus

peste 20 000 tone de fin de miriște, care se administrează in 
hrana animalelor inaintea altor furaje.

De altfel, grija pentru asigurarea unor cantități cit mai 
mari de furaje se observă peste tot in unitățile agricole din 
județul Olt. De exemplu, in acest an unitățile agricole din 
acest județ și-âu asigurat și conservat pentru perioada de 
iarnă peste 100 000 tone de fin de lucernă de cea mai bună 
calitate, și acțiunea nu este incă incheiată. Aceasta înseamnă 
aproape tot atit cit s-a adunat la un loc in ultimii trei ani. 
Este unul din multele exemple care arată că atunci cind te 
zbați, cind munca este bine gindită se pot crea condițiile 
necesare pentru dezvoltarea puternică a zootehniei.

Fotografii : Sandu Cristian

Tehnologia aplicată corect sporește 
mult rodnicia pămîntului

Posibilitatea practică de a 
obține producții mereu mai 
mari, in mod constant și pe su
prafețe cit mai întinse, este pe 
deplin probată și de experien
ța multor unități agricole din 
BIHOR — C.A.P. Salonta, Va
lea lui Mihai, Sintandrei, Țarcea, 
I.A.S. Marghita și Biharia, Sta
țiunea de cercetări agrozooteh
nice Oradea și altele — unde, 
prin aplicarea corectă a fiecă
rei verigi din tehnologia griu
lui și orzului, recoltele s-au si
tuat la un nivel mai bun ca in 
alți ani, depășindu-se prevede
rile de plan. Pentru cooperato
rii din Salonta și Valea lui 
Mihai, bunăoară, faptele — a- 
dică producțiile de 8 073 kg (pe 
800 hectare), respectiv 8 037 kg 
(pe 400 ha) griu realizate în me
die la hectar, dublu față de 
începutul cincinalului trecut — 
reprezintă cele mai convingă
toare argumente. Argumente 
ale muncii spornice, ale răspun
derii de buni gospodari, pen
tru ca pămîntul să rodească me
reu mai bogat. Este si motivul 
pentru care vom înfățișa cite- 
va secvențe din experiența co
operatorilor din Salonta. unita
te care și în anul trecut a de
pășit „baremul" a 8 000 kg grîu 
la hectar.

— Care este secretul unor a- 
semenea producții ?

— Secretul ?— ne-a răspuns 
Teodor Isăilă, inginerul-șef al 
unității. Poate doar faptul că 
nu facem nimic la voia intim- 
plării. Totul este bine chibzuit 
și, mai ales, temeinic verificat.

Un prim element, așadar : și 
la C.A.P. Salonta, ca, de alt
minteri, în oricare unitate a- 
gricolă cu asemenea rezultate, 
tehnologia aplicată direct este 
cea care sporește rodnicia 
pămîntului. Hotărîtoare s-a 
dovedit aici, la Salonta, am
plasarea griului după premer
gătoare cit mai timpurii, ceea 
ce a permis pregătirea din timp 
și in bune condiții a terenului, 
„așezarea" acestuia. Edificator 
este faptul că doar 5 la sută din 
semănături au urmat după pă
ioase anul I, peste 44 Ia sută 
după leguminoase perene și 
anuale, iar 17 la sută după cul
turi cu agrofond intensiv (car
tofi timpurii și sfeclă), culturi 
fertilizate din belșug cu gunoi 
de grajd, griul beneficiind de e- 
fectul remanent al acestui în- 
grășămint. Unde planta pre
mergătoare a fost porumbul 
(23 la sută), s-au cultivat numai 
hibrizi timpurii, care se recol
tează cu prioritate.

Producțiile-răcord nu pot fi 
realist judecate în afara unor 
preocupări stăruitoare pentru 
ridicarea continuă a potenția
lului productiv al solului. „La 
noi — conchidea inginerul-șef 
al unității — s-a pornit de la 
adevărul că ingrășămîntul na
tural constituie singurul factor 
de producție de pe urma căruia 
sporurile de recoltă sînt direct 
proporționale". Dovadă că, anual, 
40—50 la sută din suprafața cul
tivată cu grîu primește intre 
50—60 tone gunoi de grajd la 
hectar. O dată cu lucrările de 

bază ale solului se administrea
ză mai bine de două treimi din 
necesarul de îngrășăminte chi
mice, diferența aplicindu-se 
fazial, de regulă in ultima deca
dă in martie, in funcție de sta
rea culturilor de pe fiecare par
celă.

Executarea lucrărilor de bază 
ale solului la un înalt nivel ca
litativ constituie pentru fiecare 
formație de lucru cuvintul de 
ordine. Efectuînd arăturile de
vreme, pe terenuri curățate de 
resturi vegetale, se asigură un 
pat germinativ ca o „plapumă", 
particulele de pămint avind cel 
mult mărimea alunelor, ceea ce 
face ca încorporarea semințelor 
să se facă uniform și deci să 
se asigure o bună răsărire a 
plantelor. Deviza celor de aici 
este de reținut și de urmat : „Să 
nu intri în ogor dacg nu te pri
mește, dar nici să nu-1 lași să 
te aștepte".

Sub brazdă, numai sămință 
de calitate ! — un imperativ că
ruia specialiștii de la C.A.P. 
Salonta i-au subordonat în
treaga competență. Argumente ? 
Cimpurile experimentale com
parative-, în care numai în acest 
an s-a testat capacitatea pro
ductivă a 14 soiuri inainte de a 
fi luate in cultură. Fiecare în 
aceleași condiții de agrofond pe 
1,5—2 hectare. Mai mult. în 
acest an s-au „multiplicat" 
aceste cîmpuri experimentale în 
diverse parcele, tocmai in ideea 
de a afla potențialul maxim al 
soiurilor pe diverse categorii de 
sol. Rezultatele atestă că in ul

timii ani aici s-au impus, la 
grîu, ca plus variante, soiurile 
Lovrin 32, Lovrin 40, Fundulea 
29 (cu un potențial de peste 
9 000 kg la hectar) și Transil
vania. Este semnificativ faptul 
că unitatea își asigură in bună 
măsură sămința, punind sub 
brazdă doar sămință elită și în
mulțirea I. Experiența le-a de
monstrat cooperatorilor că nu 
e suficient să cultivi soiuri de 
mare productivitate, ci trebuie 
ca și sămința să fie de cea mai 
bună calitate. Nu întimplător, 
dincolo de girul laboratorului, 
aici se fac trei probe de ger
minație, dublu repetate pină la 
semănat.

Realizarea unei densități opti
me de plante s-a urmărit cu 
maximă atenție și răspundere. 
Veghind Ia respectarea normei 
de sămință, conform perioadei 
de semănat, soiului, gradului 
de fertilitate a parcelei, reglind 
corect semănătorile. s-a asigu
rat o densitate inițială de 
650—700 plante pe metru pătrat.

Reluînd o frîntură dintr-un 
dialog purtat la seceriș cu in
ginerul Czege Alexandru, Erou 
al Muncii Socialiste, președin
tele cooperativei — tehnologii
le, elementele lor calitative nu 
pot fi privite nicidecum ca un 
scop în sine, ci drept un mijloc 
esențial de creștere a produc
ției, baza sigură a recoltelor 
înalte.

Ioan LAZA
corespondentul ,;Scînteii“

S-a făcut ceea ce trebuia să
Experiența anului acesta Ia 

cultura cerealelor păioase a 
scos in evidență și în JUDEȚUL 
TELEORMAN că, chiar în con
diții climatice mai deosebite, 
acolo unde se aplică cu conștiin
ciozitate și răspundere cele mai 
bune tehnologii, se pot șbține 
recolte mari. O dovadă în acest 
sens o constituie și producția 
medie de 8 000 kg orz la hectar, 
realizată la C.A.P. „Unirea" 
Islaz, pe terenuri neirigate. 
După cum ne spunea președin
tele unității, Florea Ciovică, re
zultatele obținute la cerealele 
păioase (și la griu planul a fost 
depășit cu 500 kg la hectar) se 
datoresc preocupărilor și efortu
rilor mecanizatorilor, coopera
torilor și specialiștilor pentru a 
aplica cit mai corect tehnologia 
de cultură, pentru a folosi cit 
mai bine baza materială de care 
dispune unitatea, pentru a va

Cu toate că acest an a fost 
socotit pentru lucrătorii ogoa
relor din Dobrogea excesiv de 
secetos, lipsa precipitațiilor fiind 
resimțită acut incă din toamna 
trecută — colectivul I.A.S. To- 
praisar din JUDEȚUL CON
STANȚA a demonstrat cu pro
ducția medie de 7 350 kg de orz 
la hectar pe întreaga suprafață 
cultivată de 600 hectare și re
colta bună de griu realizată pe 
cele 1 500 hectare că, in condi
ții de irigare, se pot obține re
colte mari și stabile, iar inves
tițiile făcute de stat în acest 
scop sînt deosebit de eficiente, 
determinind obținerea de pro
ducții superioare.

Prezentindu-ne această con
cluzie, inginerul loan Binder, 
directorul unității, nu pare nici 
pe departe să fie mulțumit de 
propriile rezultate ale întreprin
derii și nici nu dorește să dea 
lecții de tehnologie a culturilor 
păioase. Se gîndește doar la ex
periența care se desprinde din 
producția anului acesta. Ceea ce 

lorifica la maximum potențialul 
pămintului,

„Nu se poate spune că noi 
folosim alte tehnologii decit 
cele cunoscute, ne-a precizat 
inginerul-șef Nicolae Năbădan. 
Factorul care a asigurat an de 
an creșterea producției de orz 
este consecvența cu care urmă
rim adaptarea normelor agro
tehnice la condițiile specifice. 
Practic, fiecare verigă tehnolo
gică are importanța sa deose
bită în obținerea unor produc
ții sporite".

Interlocutorii noștri s-au re
ferit apoi la citeva elemente 
determinante în acest sens. In 
primul rînd am reținut că în 
ultimii ani nu s-a cultivat nici
odată orz după orz. Cele mai 
bune plante premergătoare s-au 
dovedit a fi leguminoasele. Te
renul a fost arat din vară, 
adîncimea brazdelor fiind de 
28—31 cm. La pregătirea patu

Irigații = recolte mari și stabile
i se pare deosebit de semnifica
tiv este recolta de 8 015 kg orz 
obținută pe 124 hectare, la fer
ma nr. 6, condusă de ing. Con
stanța Burghelea, care consti
tuie hotarul producțiilor mari și 
stabile de la care trebuie să se 
pornească în anul viitor.

— Dacă vorbim de acest re
cord, să știți că, din punct de 
vedere al tehnologiei de lucru, 
pentru această recoltă nu s-a 
făcut, practic, aproape nimic in 
plus față de alte ferme, dar s-a 
făcut totul la timp. Mai precis, 
această solă a fost semănată 
după fasole, premergătoare care 
părăsește terenul devreme și a 
permis executarea arăturii de 
vară la adîncimea de 29—31 
cm, cînd am administrat sub 
brazdă și primele doze de în
grășăminte cu fosfor și pota
siu, după care pămîntul a avut 
timp să se „așeze" o lună de 
zile. La mijlocul lunii septem
brie am efectuat un discuit și 
am administrat 50 kg azotat de 

lui germinativ s-a folosit dis
cul, in agregat cu grapa, iar 
inainte de semănat s-a făcut o 
lucrare cu combinatorul. O 
atenție deosebită s-a acordat 
asigurării semințelor cu valoare 
biologică ridicată. Sămința din 
soiul „Miraj", din Înmulțirea I, 
avind germinația 98 la sută, a 
fost introdusă la 4—6 cm sub 
brazdă, pe terenul pregătit gră- 
dinărește. Pregătirea riguroasă 
a terenului a dus la o răsărire 
explozivă și uniformă. Pe baza 
cartării agrochimice, fertiliza
rea cu îngrășăminte chimice 
s-a efectuat în trei etape. Do
zele stabilite au fost adminis
trate înainte de semănat, în 
timpul iernii și, ultima dată, 
concomitent cu combaterea bu
ruienilor, în amestec cu erbi- 
cidul. Strîngerea recoltei s-a 
făcut numai cind boabele au 
ajuns în faza de pîrgă. pentru 
a se evita orice pierdere. Spe- 

amoniu, după care am efectuat 
o lucrare cu cultivatorul înain
te de semănat. La semănat, in 
rinduri dese, am asigurat o 
densitate maximă de 600 boabe 
pe metru pătrat și, imediat, am 
efectuat o udare de răsărire cu 
600 mc de apă la hectar, intru- 
cit seceta era excesivă. Pe un 
teren bine pregătit și irigat or
zul a răsărit ca la carte. Au 
urmat fertilizările faziale, cu 
doze reduse de azot, in lunile 
februarie și aprilie și erbicida
rea, în primăvară, după care 
s-au efectuat incă două udări 
cu cite 800 mc apă la hectar, în 
lunile aprilie și mai, deoarece 
și în această perioadă n-am be
neficiat de nici un strop de 
ploaie. Repet, aceste lucrări au 
fost făcute pe toată suprafața 
de păioase cultivată de noi. 
Așa se și explică faptul că nu 
există diferență mare intre pro
ducția medie și recordul fermei 
nr. 6. Sporul de producție pe 
sola fermei nr. 6 se datorește,

se facă!
cialiștii unității au controlat 
permanent umiditatea lanurilor, 
stabilind cu exactitate ordinea 
de lucru. Practic, in două zile, 
iptreaga recoltă a fost pusă la 
adăpost.

„Aș vrea să mai notați — ne 
spunea președintele cooperati
vei — că hărnicia și priceperea 
unor mecanizatori ca Floricel 
Ungureanu, Gheorghe Zaval, 
Marin Ungureanu, care au exe
cutat, sub îndrumarea nemijlo
cită a specialiștilor, lucrări de 
cea mai bună calitate, înce- 
pind de la semănat și pînă la 
recoltat, au avut o contribuție 
hotăritoare la obținerea unor 
asemenea rezultate. Pe baza ex
perienței acumulate, ne propu
nem în anul viitor recolte mult 
mai mari, atît la orz, cit și la 
griu".

Stan STEFAN
corespondentul „Scinteii"

In primul rind, culturii premer
gătoare și, în al doilea rind, 
faptului că toate lucrările au 
putut fi făcute la timp. Trăgind 
concluziile de rigoare din a- 
ceastă experiență, în această 
toamnă întreaga suprafață de 
orz și de griu va fi semănată 
după fasole, soia, floarea-soare- 
lui și porumb, avind grijă ca 
recoltarea acestor culturi să se 
efectueze din timp, și imediat 
să se execute arăturile și ferti
lizarea terenului, pregătind ast
fel solul ca producția solei re
cord din acest an să devină o 
recoltă certă pe intreaga supra
față de păioase a anului viitor. 
Cu toate că ne confruntăm in 
continuare cu aceleași condiții 
de secetă din toamna trecută, 
vom compensa această deficien
ță printr-o irigare de aprovi
zionare și de răsărire după 
semănat.

George MIHĂESCU 
corespondentul „Scinteii"

A.
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Grupele de sprijin - acțiune coordonată, Vocația militantă a scriitorului
eficientă pentru un ritm înalt al lucrărilor

Oradea a dobîndit in ultimii ani o personalitate distinctă în produc
ția de energie electrică a României. Argumente ? Centrala electrotermi
că din vestul orașului realizează 7,4 la sută din cantitatea de energie 
electrică obținută în țară pe bază de cărbune. Se cuvine subliniat, tot
odată, că acesta este locul de geneză a unei extrem dg însemnate ini
țiative care are drept rezultat reducerea și, în ultimul timp, la unele 
tipuri de cazane, eliminarea adaosului de păcură la arderea cărbunelui. 
De adăugat și faptul relevant că indicele de utilizare a capacităților se 
află aici Ia una dintre cele mai ridicate cote pe plan național. Buna 
pregătire a întregului personal, spiritul de răspundere, de ordine și dis
ciplină, devotamentul în muncă au făcut ca în ultimii doi ani întreprin

să ocupe locul I în întrecerea socialistă, 
„Ordinul Muncii" clasa I.

derca electrocentrale Oradea 
fiind distinsă de două ori cu

Pornind de la realități
Aceasta constituie, pe scurt, zes

trea, tradiția bună de care dispun 
constructorii și energeticienii ce 
înalță noul obiectiv de mare impor- 

. tanță — Centrala electrotermică 
Oradea II. Despre această tradiție 
de muncă și despre ritmul lucrări
lor pe noul șantier al energeticii 
discutam la Comitetul județean de 
partid Bihor, pornind de la liniile 
directoare trasate in acest domeniu 
de tovarășul. Nicolae Ceaușescu la 
Plenara din iunie a.c. a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
man: „Va trebui ca, pînă în 1990, să 
rezolvăm in linii generale problema 
energiei electrice. Aceasta presu
pune însă măsuri hotărîte in ve

de 
dezvoltare a bazei energetice, de 
punere la timp in producție a cen
tralelor electrice pe cărbune, a hi
drocentralelor. precum și a centra
lelor nucleare".

— Tocmai necesitatea punerii la 
timp în funcțiune a noii noastre 
centrale electrice pe cărbune ne-a 
determinat să luăm in ultima vreme 
măsuri hotărîte pentru mai buna 
coordonare a lucrărilor, pentru în
tărirea ordinii și a disciplinei — 
ne informează tovarășul Andrei 
Sorcoiu, prim-secretar al comitetu
lui județean de partid. Am între
prins o analiză temeinică, multilate
rală pe șantier, am numit un orga
nizator de partid și am constituit 
o puternică grupă de sprijin la 
noul nostru obiectiv 
Centrala electrotermică Oradea II. 
Luînd aceste măsuri, acționăm 
in spiritul hotăririlor adoptate 
de Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., al indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului. Sintem convinși 
că întărind activitatea de partid, or
ganized mai bine munca vom im-

prima un ritm de lucru corespunză
tor, care să asigure intrarea în pro
ducție. Încă în acest an. a primelor 
două turbogeneratoare care totali
zează 100 de megawați. Prin noua 
centrală electrotermică, ca și prin 
salba de noi hidrocentrale de pe 
Crișul Repede va spori considerabil

pînă cu cîtva timp în urmă, lucră
rile să nu fie suficient de bine coor
donate. să se creeze ruperi de ritm 
și „gituiri". să se manifeste chiar 
dezordine și indisciplină. Aceste 
stări de lucruri — cărora li se 
adaugă restantele în livrarea echi
pamentelor de către unii furnizori 
din țară — au dus la decalaje si 
rămineri în urmă in executarea lu
crărilor.

O primă măsură, numirea unui 
organizator de partid, a determinat 
o mai judicioasă coordonare a efor
turilor, o mai bună colaborare a 
unităților constructoare.

Stăm de vorbă cu organizatorul 
de partid al șantierului :

— Ce s-a întreprins, tovarășe Ga- 
vril Lata, pentru îmbunătățirea 
muncii 7

— în primul rind a avut Ioc, 
chiar aici, pe șantier, o temeinică 
analiză efectuată de comitetul ju-

ca-un 
cu sea- 

aceste 
bunul

energiei electrice.' „
pune însă măsuri hotărîte în 
derea realizării programului

energetic.

Acti vita tea de partid 
pe marile șantiere ale energiei

Contribuția Bihorului la dezvoltarea 
bazei energetice a tării.

Operativitate 
la fața locului

Turnuri Înalte, construcții zvelte, 
adevărate armonii în beton și sticlă 
caracteristice marilor zidiri indus
triale ale României socialiste. Din 
forfota șantierului, din hărnicia sa 
creatoare se Înalță noul obiectiv al 
energeticii românești, profilindu-și 
siluetele impunătoare pe întinsul 
cîmpiei ce mărginește marele oraș 
transilvan. Cîteva date pun in evi
dență amploarea lucrării t două 
milioane metri cubl pămint dislocat 
și transportat ; 300 000 metri cubi 
betoane turnate ; 12 milioane kg
confecții metalice ; 1150 km cabluri 
metalice înglobate numai în peri
metrul construcției.

Un perimetru în care acționează 
necontenit oameni de foarte diverse 
meserii și utilaje de tot felul, un 
perimetru în care conlucrează an
treprize de construcții din mai mul
te județe ale țării. Tocmai această 
diversitate, tocmai numărul mare 
de unități constructoare a făcut ca.

detean de partid, cu participarea 
conducerilor unor ministere și a tu
turor unităților colaboratoare. Drept 
urmare, s-a Întocmit un program de 
acțiune cu responsabilități 
și cu termene exacte de 
funcțiune, pe stadii fizice 
xuri tehnologice.

— Și cum e urmărită 
programului 7

— Zi de zi. Dar avem

precise 
punere in 
si pe flu-

realizarea

și progra
me pe care le urmărim oră de oră.

— Chiar oră de oră 7 I
— Da 1 E vorba de programele 

de turnare a betoanelor. de montare 
a armăturilor și prefabricatelor, de 
folosire a macaralelor de mare ca
pacitate... In fiecare oră din zi și 
din noapte, membrii grupei de spri
jin constituită pe șantier urmăresc 
la fata locului stadiul lucrărilor șl 
iau imediat măsurile pe care le im
pun diferitele situații concrete. 
Grupa de sprijin desfășoară o mun
că vie cu oamenii, o activitate ope
rativă, eficientă. Ne bizuim pe pu
ternicele organizații de partid ale 
șantierului, pe priceperea și devo
tamentul tuturor constructorilor a- 
cestui mare obiectiv energetic.

O metodă apreciată
Străbatem șantierul de la 

păt la altul, oprindu-ne mai 
mă la „punctele-cheie". In 
locuri hotăritoare pentru
mers al lucrărilor îi întîlnim, rind 
pe rind, pe Bella Ștefan, secretarul 
organizației de partid nr. 2. pe 
Gheorghe Bogdan, membru în bi
roul organizației de partid nr. 3. pe 
dr. ing. Tudor Victor,' pe maistrul 
termoenergetician Petru Coandă și 
pe multi alti constructori cărora le 
adresăm întrebarea :

— Cum resimțiți in 
neavoastră sprijinul... 
sprijin 7

Răspunsurile sint
— E mult mai bine 

munca, dobîndindu-se rezultate su
perioare. De pildă, datorită măsu
rilor luate de grupa de sprijin, du
rata de execuție a infrastructurii la 
agregatul al doilea este redusă la 
două luni, față de șase luni cît a 
durat aceeași lucrare la 
agregat...

— Coordonarea lucrărilor 
ceasornic...

— Sint rezolvate 
mele dificile care 
cu ție...

— Activitatea de 
ternic impulsionată, ducînd la o 
mobilizare exemplară a comuniști
lor, a întregului colectiv...

...Și exemplele 
demonstrează cum 
cru. indicată de 
dului. personal 
Bjicoiae Ceaușescu — și aplicată co
respunzător pe marele șantier oră- 
dean — dă rezultate dintre cele mai 
bune. Rezultate apreciate in primul 
rind de constructori și care îi în
deamnă la o muncă și mai rodnică.

Analiza temeinică, multilaterală 
la fata locului, activitatea organi
zatorului de partid, a grupei de 
sprijin, a tuturor organizațiilor de 
partid mobilizează capacitățile crea
toare ale constructorilor și montori- 
lor de pe acest șantier, dau un ritm 
viu, dinamic lucrărilor. Cu toții sînt 
hotărîți să desfășoare o activitate 
asiduă, plină de răspundere pentru 
a conecta in curind 
generatoare ale noii 
trotermice la marele 
tic național, sporind 
țial fluxul de putere pe care Ora
dea îl dă tării.

Gh. ATANASIU 
Ioan LA2A 
corespondentul „Scinteii

munca dum- 
grupei de

edificatoare :
> organizată

primul

merge

proble-operativ 
intervin in exe-

partid a fost pu-

pot continua. Ele 
o metodă de lu- 
conducerea parti

de tovarășul

primele turbo- 
centrale elec- 
sistem energe- 
astfel substan-

Rodul politicii economice 
științifice, revoluționare

o
Celebrăm pe Mihai Emi

nescu drept cel mai mare 
scriitor român, fără a avea 
în vedere uneori toate fa
țetele complexei lui opere. 
Opera emblematică de în
ceput a poetului a fost 
„Epigonii", în care cel mai 
strălucit scriitor al limbii 
române din citi am avut 
privește cu nostalgie „zile
le de aur ale scripturilor 
române". Eminescu a înce
put a scrie considerîndu-se 
pe sine și pe scriitorii vre
mii lui drept o generație 
măruntă față de predece
sori, drept o generație de 
epigoni. Este de altfel o 
Operă cheie pentru înțele
gerea concepției eminescie
ne în contextul mai vast 
al culturii vremii. Nu doar 
despre poezie este vorba în 
„Epigonii", ci de mai mult 
decit atît. Prețuim „Epi
gonii" ca pe o poezie de 
mare valoare, dar ea este 
și o construcție intelectua
lă, o atitudine programati
că în planul culturii. Emi
nescu a 'devenit Eminescu 
prestind un omagiu față de 
cei care pentru tînărul in
trat atunci în literatură 
erau seniorii ei. Pentru ur
mași Eminescu a înecat 
în uitare pe acești admi
rați înaintași. Zilele de aur 
ale literaturii române au 
devenit cele ornate de scri
sul eminescian. Fără a 
merge mai departe pentru 
a urmări cum „zilele de 
aur" se mută pentru unii 
ca acele ceasornicului pe 
cadranul solar, cum uneori 
aceste limbi stau chiar pe 
loc între orele mari indi- 
cînd un mecanism parali
zat, este firesc să ne între
băm ce a găsit Mihai Emi
nescu la acești înaintași 7 
Ce l-a făcut să li se închi
ne 7 De ce i-a opus ca pe 
o generație creatoare — ră
celii, adică sterilității pro
priei generații 7 întrebarea 
ne scoate desigur din ca
drele manualului școlar, 
fatalmente limitat de des
tinația lui. Privită dincolo 
de granițele cărții de școa
lă, epoca la care se referă 
Eminescu oferă, desigur, 
altă înfățișare ; scriitorii ei 
dau alt spectacol decit cel 
consemnat atît de succint 
sau deloc în cărțile de stu
diu comune. La viața aces
tui spectacol complex s-a 
referit desigur Eminescu ; 
mai exact spus, Ia viața 
completă a scriitorului și a 
literaturii, la modalitatea 
generoasă de a fi a cărții, 
a rîndului tipărit care-și 
caută cititorii. Se sublinia
ză prea puțin, mai puțin 
decit trebuie, relația lui E- 
minescu cu pașoptiștii, ad
mirația pe care a avut-o 
pentru unii dintre ei. sa- 
crificînd etichetei de juni
mism, care i se aplică cu
rent, latura cea mai vie și 
cea mai ardentă a vieții

(Urmare din pag. I)

schimbarea raporturilor dintre prin
cipalele ramuri ale economiei na
ționale — industrie, agricultură, con
strucții, transporturi etc. — urmă- 
rindu-se ca industria să își capete 
locul firesc de ramură conducătoare 
a economiei naționale, în perioada 
ce a urmat Congresului al IX-lea, 
atenția s-a concentrat mai ales asu
pra optimizării structurilor interne 
de ramură, pe baza orientărilor date 
d,e tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
congresele și conferințele naționale 
ale partidului nostru. Fără a recurge 
la cifre vom menționa, de exemplu, 
că în metalurgie s-a urmărit creș
terea ponderii oțelurilor speciale și 
a diferitelor aliaje cu proprietăți 
superioare ; în industria construc
țiilor de mașini, radical moderni; 
zată, au apărut ramuri și subramuri 
noi de înaltă tehnicitate, accentul 
fiind pus pe realizarea de mașini- 
unelte de cel mai ridicat nivel teh
nic, pe electrotehnică și electroni
că etc. ; în chimie o atenție aparte 
a fost acordată dezvoltării petro
chimiei și chimiei fine, de mic to
naj. Toate aceste orientări vizeaza 
obținerea unor produse cu valoare 
ridicată, competitive pe piața mon
dială, care să materializeze o can
titate superioară de inteligență teh
nică, de muncă superior calificată, 
pe fiecare unitate de materie pri
mă supusă prelucrării. Ulterior, ca 
urmare a problemelor energetice 
apărute pe plan mondial și care, 
inevitabil, s-au repercutat și asu-. 
pra economiei noastre naționale s-a 
pus cu hotărîre problema reducerii 
consumului energetic pe unitatea de 
venit național creat, ceea ce pe plan 
structural s-a reflectat — acțiune 
care, de altfel, continuă — într-un 
proces de reducere la strictul nece
sar al producțiilor in ramurile mari 
consumatoare de energie, concomi
tent cu sporirea ponderii unor in
dustrii care consumă cantităti infe
rioare de energie pe unitatea de va
loare creată.

Concomitent, revoluția tehnico- 
științifică impunea — pentru men
ținerea economiei noastre in circui
tul competitivității — noi și noi mo
dernizări și perfecționări in proce
sele tehnologice și de producție. De 
la mecanizarea proceselor de pro
ducție s-a trecut la automatizare, la 
automatizări complexe, au ciștigat 
teren robotizarea, folosirea sisteme
lor informatice de conducere și ur
mărire a proceselor de producție, 
tehnologiile neconvenționale de pre
lucrare prin plasmă, prin laser etc. 
Este un merit deosebit al secretaru; 
lui general al partidului nostru ca 
încă din 1965, cu deosebita clarvi
ziune ce îl caracterizează, a sesizat 
acest fenomen devenit definitoriu 
pentru lumea contemporană și că a 
militat cu fermitate, de-a lungul 
anilor, pentru dezvoltarea subramu- 
rilor producătoare de astfel de mij
loace și pentru înzestrarea industriei 
noastre naționale cu cele mai mo
derne tehnologii și utilaje de pro
ducție. Desigur, aceasta a cerut 
eforturi considerabile din partea 
cercetării științifice proprii, care in 
ultimele două decenii, stimulată de 
giqdirea creatoare a secretarului ge
neral al partidului, a cunoscut un 
avint considerabil, fiind astăzi ca
pabilă să rezolve cele mai 
probleme atit in
damentală, cit și în cea aplicativă.

Noua etapă de dezvoltare intensivă 
în’ care a intrat patria noastră socia
listă o dată cu trecerea la reali
zarea celui de-al 8-lea plan cincinal 
impune, desigur, aspecte deosebite 
și în ceea ce privește continuarea 
procesului de optimizare a structu
rilor noastre economice. Cu contri-

dificile
cercetarea fun-

butia directă, de neprețuită valoare 
teoretică și practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pe baza analizei 
profund științifice întreprinsă asu
pra proceselor complexe politice, 
economice și sociale din lumea de 
azi au fost stabilite direcțiile care 
asigură solutionarea problemelor 
hotărîtoare ale creșterii economice 
intensive, susținute, echilibrate, a tu
turor sectoarelor din economia tă
rii noastre. Pe planul cel mai ge
neral, al raportului dintre principa
lele două ramuri ale economiei na
ționale, concomitent cu continuarea 
procesului de dezvoltare industrială 
în termenii noii revoluții tehnico- 
științifice, in agricultură, noua re
voluție agrară este menită să dea un 
nou și puternic impuls acestei ra
muri, să asigure producții sigure și 
stabile la niveluri cit mai înalte. 
Pe același plan, pentru o mai bună 
corelare a industriei prelucrătoare cu 
baza de materii prime se vor accen
tua preocupările pentru descoperirea 
și punerea in valoare de noi rezerve 
de materii prime și energetice. In 
același scop se va acționa cu hotă- 
rire pentru reducerea în continuare 
a consumurilor materiale și de ener
gie, pentru crearea tehnologiilor și 
unităților care să asigure punerea cit 
mai largă în valoare a resurselor 
refolosibile, pentru perfectionarea 
structurală, sortimentală, a produc
ției tuturor ramurilor industriale in 
direcția minimizării consumurilor 
energetice și materiale și ridicării 
considerabile a productivității mun
cii, a calității și nivelului tehnic al 
produselor. Ritmuri superioare de 
creștere, care se vor materializa în- 
tr-o nouă configurație structurală a 
industriei noastre, vor cunoaște in 
actualul cincinal electronica și mi
croelectronica. mijloacele de auto
matizare și de conducere a proce
selor de fabricație, producția meca
nicii fine, a echipamentelor hidrau
lice și pneumatice, a mașinilor-unel- 
te de înaltă tehnicitate și competiti
vitate ; se va dubla producția chi
miei de sinteză fină și de mic to
naj etc., toate acestea bazîndu-se 
pe creșterea substanțială a contribu
ției științei și tehnologiei Ia progre
sul societății noastre socialiste, pe 
transformarea științei lntr-o forță 
nemijlocită de producție. Programul 
de cercetare științifică. dezvoltare 
tehnologică și de introducere a 
progresului tehnic are printre obiec
tivele sale crearea de noi materiale 
cu proprietăți superioare, de noi 
produse la nivel tehnic mondial, va
lorificarea superioară, în interes na
țional, a tuturor resurselor de. care 
dispunem.

Noua structură care va caracteri
za economia noastră națională la 
sfirșitul acestui cincinal îi va conferi 
și din acest punct de vedere speci- 
ficitățile unei economii cu nivel me
diu de dezvoltare, va asigura, dar 
va fi și rezultatul înfăptuirii unei 
noi calități a muncii și a vieții în 
toate domeniile de activitate. Acum, 
la aniversarea mărețului act de la 
23 August 1944. uriașele realizări pe 
care le-am dobîndit, cu deosebire 
în perioada deschisă de Congresul 
al IX-lea al partidului, ne dau ga
ranția fermă că, sub conducerea 
științifică, revoluționară a partidu
lui. a secretarului său general, vom 
îndeplini cu succes obiectivele măre
țe stabilite de Congresul al XIII-lea 
al partidului, că România va urca noi 
și noi trepte de civilizație și prospe
ritate, că pină în anul 1990 va trece 
la stadiul superior de țară mediu 
dezvoltată, urmind ca în perspectiva 
sfirșitului de mileniu, să devină o 
țară socialistă multilateral dezvoltată, 
în care să se manifeste cu tot mai 
multă putere principiile comuniste 
de muncă și de viață.

Foto : S. Cristian
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lui spirituale. Spiritul in- 
hibitiv al societății litera
re pe care a frecventat-o 
n-a fost idealul său. Tipul 
de scriitor pe care-1 putem 
reconstitui din toate ac
tele vieții lui. nu este cel 
circumscris la literatură ca 
operație de turn de fildeș. 
Modelul viu și activ al 
scriitorului de la 1848 îi 
este mai aproape decit cel 
care absolutizează și izo
lează actul literar de feno
menul social și cultural. In 
„Curierul de Iași", pe ca
re-1 împărțea sufletește și 
intelectualicește cu Ion 
Creangă, în „Timpul", cerc 
al trinității scriitoricești E- 
minescu — Slavici — 
Creangă, găsim exprimat un 
tip de manifestare scriito
ricească care concepe lite
ratura ca pereche perma
nentă a unei activități di
rectoare de conștiință, 
scriitor nu este pentru 
minescu 1 
poezii, ori 
proze, ori 
teatru. EI 
decit atît.
care vom învăța să-l citim 
pe Eminescu dincolo de 
poezia lui îi vom recepta 
adevărata dimensiune și 
esență. Eminescu îi înțele
sese pe înaintașii săi pen
tru că-i citise dincolo de 
litera poemului sau a dra
mei ; și pentru că găsise și 
în această „expediție a cu
noașterii" aceeași structură 
intelectuală și programati
că. Știm că Eminescu citise 
mai tot ce se scrisese în 
românește, dar nu întot
deauna se acordă toată im
portanța semnificației a- 
cestui interes. Textele asu
mate de Eminescu, din 
care el a scos de altfel „fa
gurele de miere" al pro
priei limbi poetice, nu erau 
doar de literatură, în sen
sul modern al cuvîntului. 
Cel mai artist scriitor al 
limbii române nu acționa 
după criteriile autonomis- 
mului estetic. Iată ce l-a 
apropiat de limba docu
mentelor de cancelarie, de 
textele vechii coresponden
țe, de traduceri azi uitate, 
de tot ce au scris în „zile
le de aur a scripturilor ro
mâne" înaintașii săi. De 
aici, din această zestre 
(pentru prima dată tre
cută în revistă de Ni
colae Iorga, mal ales fn 
Compendiul său de litera
tură română — 1929), și-a 
extras Eminescu sevele 
tari ale limbii române în 
care sînt scrise poeziile 
sale. Mai mult decit atît, 
de aici și ideile literaturii 
lui, fie ea in versuri, fie 
în pagini de gazetă. Emi
nescu n-a fost deloc sin
gur în publicistica lui. Ad
mirația față de poet, fi
rească, explicabilă, l-a sin
gularizat împotriva evi
dențelor, Dar aceste evi
dențe nu sînt desigur la 
îndemînă. Ele au funcțio-

pentru Eminescu a- 
cînd a scris „Epigo-

Un 
E- 
de 
de 
de

numai autor 
l numai autor 

numai autor 
este mai mult 
Și în măsura in

nat 
tunel 
nii" și funcționează uneori 
intermitent ca lumina licu
ricilor, în ediții parcimo
nioase trimise către public, 
selectiv. Prevenția este de 
două ori — atît pentru 
scriitorul retipărit cit și 
pentru public — neinspi
rată.

Un scriitor autentic este 
același in toate manifestă
rile lui. Moștenirea lui ex
primă pe toată 
ei, chiar 
grade 
ceeași 
idei, 
mod 
poeți, 
turgi, critici, deși scrisul lor 
nu s-a desfășurat atit de 
didactic pe cît ne-o arată 
aceste „sumare de gen". A 
citi poeziile poetului, fără 
a-1 cunoaște bagajul de 
idei, ar fi o lectură incom
pletă. A citi povestirile și 
romanele prozatorului fără 
a avea întotdeauna la în- 
demînă articolele care-1 
exprimă dincolo de pagina 
consacrării sale de vîrf — 
la fel. Așa se întîmplă șl 
cu prozatorii și cu criticii 
literari. Acest mod de a e- 
dita creează „autonomis- 
me“ pline de consecințe. A 
citi curent scriitori de cel 
mai mare interes fără a 
bănui că la fel de capti
vant! sînt și în paginile 
care nu-s de poezie sau de 
proză — iată limitele lec
turii. Multe din reeditările 
noastre ne înfățișează scrii
tori români într-o postură 
de păsări cîntătoare, fără 
aparat ideatic însoțitor. O 
specie de....................  “
proiect și : 
xagerăm, 
desenului i 
ne face 
țeleși. Unele tentative ti
mide de a anexa ope
rei șl cîteva articole ale 
scriitorului nu ne infirmă, 
după cum nici apariția ce
lor citeva realizări exis
tente în această direcție. 
Marele public este intere
sat incontestabil de opera 
artistică, de impactul cu 
forța de creație a scriito
rului, pe 
cel mal I 
ficțiune. 
edițiile i 
cele de <.
nu satisfac necesitatea unei 
reprezentări plenare a ex
presiei scriitoricești. Lite
ratura română nu este nu
mai un cor de voci fru
moase, cl și unul de expre
sie intelectuală de cea mal 
demnă ținută. Mai tot
deauna scriitorul român — 
fie ei de linia întii, fie de 
cea de a doua linie, chit că 
uneori posteritatea le mai 
și inversează — a ținut să 
fie prezent nu numai ca 
autor de ficțiune, nu nu
mai ca artist, ci ca om de 
opinie, ca om al cetății. 
Viața literaturii, care este

întinderea 
dacă uneori la 

valorice diferite, a- 
substantă, aceleași 

aceleași opțiuni. In 
curent noi tipărim 

prozatori, drama-

inspirați, fără 
fără program. E- 
evident, liniile 

nostru pentru a 
mai repede in-

! care o exprimă 
bine opera lui de 
Dar nici multe din 
de opere — chiar 
opere complete —

și o viată de idei nu nu
mai de opere, se vădește 
foarte bine în această al
ternare de disponibilități, 
în alternarea uneltelor. 
Modul de a edita literatu
ra română este insă, în u- 
nele cazuri, inferioară aces
tei bogății și complexități. 
Ediției acefale, care face 
tabula rasa din ideile scrii
torului, e vremea să-i facă 
loc ediția din care să nu 
lipsească atitudinea scrii
torului, implicarea lui. Des
chidem o ediție de C.D. A- 
ricescu, figură importantă 
pentru reconstituirea fizio
nomiei literare postpașop- 
tiste, contemporan cu Emi
nescu. Articolele, numeroa
se și revelatorii, sint absen
te din această ediție. Pre
zența lor ar fi fost un cîș- 
tig. Un scriitor de prim plan 
la vremea sa, Cezar Bolliac, 
cel mai mare gazetar ro
mân înainte de Mihai Emi
nescu, un mare democrat, 
se bucură de o ediție al
cătuită pe șablonul timpu
lui, cu totul insuficientă 
pentru anvergura activită
ții de idei a acestuia. Ce
zar Bolliac a fost un gaze
tar militant al marilor 
teme naționale, cu o inte
ligentă și sugestivă mînui- 
re a limbii române. El este 
al nostru, în sensul în care 
vorbim de „contemporanii 
noștri", în mod curent, și 
a-1 lăsa să zacă în reviste 
și ediții uitate este un act 
de injustiție nu numai față 
de el, ci și de noi înșine. 
Constantin Miile, alt scrii
tor care a fost totodată șl 
un mare gazetar, a rămas 
în colecții. Liviu Rebreanu, 
un scriitor de demnă opi
nie, nu-și are încă re
editate paginile cele mai 
caracteristice în acest sens. 
Iar exemplele se pot 
înmulți. Nu e vorba nu
mai de valoarea extra
ordinară a gazetăriei româ
ne în sine, ci de necesita
tea de a ni-i înfățișa pe 
scriitorii români întregi, 
așa cum au fost, și ca oa
meni de idei, oameni de o- 
pinie, de atitudine, de gest 
militant. Un pas mare s-a 
făcut prin ediția gazetăriei 
eminesciene, aproape de 
capătul său, dar este prea 
puțin o floare, oricit de 
rară, atlt timp cit pu
tem avea o grădină. Inte
ligenta scriitorului român 
este structurală, ca și vo
cația sa gazetărească și mi
litantă. Confesiunea scrii
torului luminează din inte
rior literatura, oferă căra
rea cea mai potrivită către 
miezul ei ascuns. înțele- 
gindu-1 pe Eminescu din 
„Epigonii", vom face și pa
șii trebuitori pentru resti
tuirea ideilor care s-au 
constituit în substanță e- 
sențială a literaturii ro
mâne.

Mlhal UNGHEANU

• Stejar — extrem* urgență : PA
TRIA <11 88 23) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15
• Prin cenușa Imperiului : CAPI
TOL <16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Noi, cel din linia tnttl : LUMINA
(14 74 16) — 9; 12; 16: 19, COTRO-
CENI (49 48 48) — 15; 19,30
• Secretul clfrulul : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Ringul: BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 
17,15; 19,15
• Aventuri Ia Marea Neagră : DA
CIA (50 35 94) — 9; 12; 15; 18
• Cu miinile curate: UNION (13 49 04) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Mușchetarul român : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17,15; 19,30
• Valurile Dunării : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17,15; 19,30
• Al 41-lea : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12; 14; 16; 18; 19,30
• Actorul și sălbatici! : PACEA 
(71 30 85) — 15; 18,30
• Riul care urcă muntele : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17,15; 19,30

• Colierul de turcoaze — 14; 
taxi ! — 18; 20 : POPULAR
• Un comisar acuză : 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30
• Conspirația : FLACĂRA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19,30
• Norul alb, Carolina t DOINA — •; 
11; 13
• Furtun* !n Pacific : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, DOINA (16 35 38) — 15; 17,15; 19,15
• Șapte băieți șl o ștrengărlță :
ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20
• Bătălia de pe Neretva : SCALA 
(11 03 72) — 9; 12,15; 16; 19,15
• Detașament cu misiune specială :
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Glasul inimii : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Vraciul: LIRA (317171) — 15; 
18,30
• Salamandra : GRIVIȚA (17
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
RIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 
17,30; 19,30, FLAMURA (85 77 12) 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20
• Adolescenții revoluției : 
GREȘUL (23 94 10) — 15; 17,15;
• Infernul din zgirle-norl ; LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15,45; 19
• Cu prețul vieții : FLORE A SC A 
(33 29 71) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20

ÎS, Allo, 
(35 15 17) 
MUNCA

PRO-
19.30

• Dispariția statuatei da jad : GTU- 
LEȘTI (17 55 48) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20
• Băiatul eu rleța t MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Un comando pentru apa grea : 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 16; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Nu «e știe niciodată — 19; 
(sala Atelier) : Dl. Cebov • Îndră
gostit — 19,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul 
Înstelat deasupra noastră — 19; (la 
rotonda scriitorilor din Clșmlglu) : 
Spectacol de sunet șl lumină „Ce-țl 
doresc eu țle, dulce Românie" — 21
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tăna-
se" (15 56 78, sala Savoy) : Romeo șl 
Julieta la Mizil — 19,30; (grădina
Boema) : Eu vă fac să rldeți... la 
Boema — 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe un picior de 
plai — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Trubaduri și purim-spilerl — 18,30

STIMULAREA CREATIVITĂȚII 
ELEVULUI - criteriu de apreciere

a modernizării învățămîntului
Un adevăr, poate, comun : moder

nizarea unui sistem de invătămint 
nu se oprește la asigurarea cadrului 
nou, întelegind prin aceasta structura 
organizatorică, conținutul programe
lor și manualelor, felul în care se 
asigură continuitatea între ciclurile 
de învătămînt. strinsa legătură a pro
cesului instructiv-educativ cu cerce
tarea si producția. legătura armoni
oasă cu realitatea economică si so
cială. Concepția care stă la baza'ca
drului organizatoric se nune în va
loare numai prin conținutul real (ci
tește modern) al procesului de învă- 
țămint : prin felul, așadar, in care 
formele date se umplu cu un conți
nut actual. Pentru- că e la fel de 
adevărat că ele sînt rezultatul aces
tui conținut, preconizat in mod teo
retic. programatic. De calitatea aces
tei — deloc simple — relații dintre 
forma (structura) adaptată cerințelor 
vieții contemporane si conținutul 
care o susține depinde în mod direct 
eficienta unui întreg proces, gradul 
lui de implicare activă în construirea 
personalității umane.

A personalității omului nou. cu o 
concepție modernă, cu spirit revolu
ționar. a omului cu o formație com
plexă si. in același timp, probind un 
comportament elastic, adaptabil fără 
dificultăți situațiilor noi ne care 
viața i le poate oferi. Dar. pentru 
îndeplinirea acestui deziderat, prio
ritar in etapa actuală de dezvoltare 
economico-socială a tării noastre, 
este absolut necesar ca eforturile tu
turor cadrelor didactice, alături de 
cele ale factorilor de răspundere, să 
se îndrepte spre asigurarea acelui 
conținut modern în afara căruia e de 
neconceput sistemul de invătămint de 
astăzi.

Relevăm in cele ce urmează cîteva 
aspecte, citeva din experiențele care 
atestă preocupări adecvate pentru a 
transforma conceptul de învătămînt 
modern in realitate.

Este cunoscut faptul că trecerea de 
la ciclul primar la cel gimnazial 
creează pentru unii elevi serioase 
probleme de adaptare. Că. mai repe
de sau mai încet, copiii se deprind 
cu activitatea cu profesori diferiți 
pentru fiecare obiect de studiu e la 
fel de adevărat. Dar. tot atit de im
portant este ca școala generală să 
asigure un cadru elastic pentru o cît 
mai adecvată și rapidă acomodare a 
celor mici cu regimul specific claselor 
gimnaziale. Numai o atentă conlu
crare intre învățătorii de la clasele a 
IV-a și profesori (cei de la obiectele 
fundamentale, cel puțin), cunoașterea 
din timp a colectivelor, a nivelului 
elevilor, a particularităților acestora 
pot oferi premisele unui randa
ment pedagogic optim încă de la în
ceputul clasei a V-a. „In acest sens, 
ne spunea prof. Maria Desooiu. di
rectoarea Școlii nr. 11 din Bu
zău, există la noi o strînsă cola
borare între comisia metodică a în
vățătorilor si profesori, mai ales cei 
de matematică si limba română, care 
asistă 
bilesc 
elevii 
ciclul ____________
prag pot fi în bună parte Înlăturate 
prin efortul profesorilor de apropiere 
de elevii mici încă din clasa a IV-a, 
de familiarizare reciprocă în vederea 
unei tratări diferențiate. Invătămîn- 
tul general, de masă, nu exclude in
dividualizarea si diferențierea, dim
potrivă. cred că un sistem de învă
tămînt cu adevărat modern trebuie 
să nomească de la această premisă, 
asigurîndu-se să folosească cele 
mai bune metode pedagogice atît 
pentru a-i aduce, pe cît posibil, oe 
toți elevii la nivelul cerut de pro
grama școlară, cit si pentru a lucra 
cu virfurile".

Aceste deziderate, care nu repre
zintă. cum s-ar crede, idealuri, dar 
pentru îndeplinirea cărora nu e su-

si tin ore la clasa a IV-a. sta- 
si dau teste pentru a cunoaște 
pe care urmează să-i preia în 
gimnazial. Dificultățile acestui

ficient efortul obișnuit, de rutină, al 
cadrelor didactice, ci contribuția lor 
cu adevărat creatoare, aduc in dis
cuție un alt aspect important, de 
neevitat într-un proces instructiv- 
educativ cu adevărat modern : moti
vația învățării. Concepția modernă 
asupra sistemului de invătămint se 
sprijină in primul rind pe o gindire 
modernă, pe formarea acestei gindiri, 
în cadrul căreia rolul important îl 
deține conștientizarea actului Învăță
rii. „Esențială este, spunea într-o 
discuție purtată recent profesorul 
de matematică Svetoslav Crema- 
renco. de la Liceul de matematicâ- 
fizică „B. P. Hasdeu" din Buzău, gă
sirea unui raport de lucru între pro
fesor și elev. Numai acolo unde pro
fesorul a știut să transmită si pasiu
nea. nu numai cunoștințele sale, el 
va avea cu adevărat un rol stimu
lativ. întreaga activitate a acestuia 
în lucrul cu elevii — si mă refer 
aici, in primul rind, la elevii foarte 
dotat! — trebuie să fie în asa fel 
concepută incit să îl determine pe 
elev să continue singur munca pro
fesorului. Apoi el trebuie să-i sti
muleze ne elevii de nivel mediu 
pentru a-i face să lucreze la posibi
litățile lor maxime. Dacă in urma 
unei susținute influente educative, 
elevii nu sint capabili să se solicite 
singuri, randamentul este scăzut. 
Funcția formativă a procesului in- 
structiv-educativ se sprijină in mod 
evident, astăzi, ne necesitatea parti
cipării 
educat 
scoală 
spune
in care reușește să-1 formeze oe elev 
astfel îneît să se desprindă de pro
fesor și să se conecteze singur la 
sursa de informație. Observați, am 
atins o problemă deosebit de impor
tantă. pentru care nu as putea spune 
că am găsit soluția ideală de re
zolvare : problema sursei de infor-

active si conștiente a celui- 
la propria Iui formare. O 

este cu adevărat modernă, 
un pedagog francez. în clipa

matii. la care elevul trebuie învătat 
să ajungă singur. Desigur, va fi o 
alegere dirijată. Elevul trebuie ghi
dat să caute și să știe să găsească 

nu un drum prescris de ceilalți, ci 
drumul propriu. Ideea inoculată de 
profesor să devină pentru el o temă 
de cercetare. Numai în felul acesta 
școala va contribui decisiv la con
turarea personalității tinărului. la 
adaptarea acesteia la cerințele gene
rale ale cunoașterii si la cele parti
culare ale societății. Liceul isi pro
pune in primul rind să formeze. Vă 
mărturisesc că eu mă simt împlinit 
ca profesor numai cînd reusesc să 
formez la elev acel mod de gindire 
care să devină un instrument valabil 
si pentru alte domenii. Atunci în
seamnă. într-adevăr, că ai reușit să 
participi activ la formarea lui. să-i 
transmiți pasiunea ta“.

„Nu poate fi separată așadar nici 
un moment instrucția - de educație, 
adăuga prof. Nicolae Iacob. directo
rul liceului. Elevul care muncește 
foarte serios este un elev care deja 
e si bine educat. Putem vorbi de in
fluență educativă corectă doar atunci 
cînd cel educat ia în serios munca. 
De aceea, cred că e o greșeală să 
spunem că elevul învață si munceș
te. A învăța e o muncă si se cuvine 
ca această muncă să fie o activitate 
creatoare".

Am atins, iarăși, una dintre pro
blemele fundamentale ale unui pro
ces de învătămînt modern : stimula
rea creativității. „E un adevăr con
sacrat. intervenea prof. Mihai Sca- 
faru. director adjunct, că mai ales 
acolo unde există o cultură generală 
solidă apar 
creativității".

..As nuanța 
meu. preciza 
mentionînd că nu cred că există o 
retetă unică pentru a realiza un in- 
vătămînt cu puternice valențe crea
toare. Creativitatea nu poate fi pre
dată ca un obiect, ceea ce noti de
termina — si faptul mi se pare esen
țial — este să-l faci ne elev să se 
comporte ca un individ creator. Și 
sint destule metode la îndemîna 
profesorului de astăzi : învățarea 
prin descoperire, problematizarea, 
munca in echipă etc. Elevul se poa
te comporta creator în măsura in 
care profesorul știe să creeze mo
mente propice în această direcție".

„Educația comunistă pe care o face 
școala de azi. spunea în continuare 
prof. Mihai 'Scafaru. accentuează în 
primul rind motivația pentru creație.

condițiile dezvoltării

cele spuse de colegul 
prof. Nicolae Xacob.

Omul cu o personalitate împlinită se 
comportă în societatea noastră ca un 
«revoluționar romantic-, noțiune a- 
supra căreia insistă, nu o dată, secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Spiritul revolu
ționar este principala trăsătură de 
caracter pe care școala are datoria 
să o formeze. în modul specific în 
care acționează asupra personalității 
tinărului. De aceea, strategia didac
tică a profesorului, stiinta lui de a 
se apropia cu simpatie si căldură de 
elev devin esențiale".

„Profesorul adevărat trebuie să fie 
Si să rămină o personalitate. îmi per
mit acum, la sfîrsitul anilor de liceu, 
ne vorbea eleva Adriana Melnic, 
distinsă cu ------- - ' ‘
națională a __ _____ ____.....
ba engleză, să judec relația din
tre profesor 
unghiuri de

premiul I la faza 
olimpiadei de lim-

si elev din ambele 
_ vedere. De fapt, școala 

oferă adolescentului primele si cele 
mai consistente modele de persona
litate. Fiecare dintre noi poartă cu 
sine toată viata un model uman, por
nind de la personalitatea unuia sau 
altuia dintre profesorii săi". „Se ve
hiculează mu.lt în societatea noastră, 
intervine colega ei, Mirela Iamandl, 
premiantă la olimpiada de filozofie, 
faza republicană, conceptul de om 
nou. Eu cred că omul nou repre
zintă omul conștient că e perfectibil, 
capabil să aibă o viziune cuprinză
toare asupra societății, cu o persona
litate multilaterală, cu o mare des
chidere și putere de creație".

Ce concluzie mai adecvată, dacă 
nu cuvintele, ne care le-am transcris 1 
exact ale elevilor 1 Căci e știut fap
tul că aceia care iudecă cel mai 
bine activitatea maturilor sînt înșiși 
copiii noștri, că primul si cel mai 
competent „judecător" al profesoru
lui este elevul său. Liceul „B. P. 
Hasdeu" din Buzău, scoală cu o 
veche tradiție umanistă. înființată în 
1867. avînd o bihliotecă extrem de 
valoroasă, cu 12 000 de volume, din 
care 3 000 sînt înscrise în patrimoniu, 
cu un serios fond de carte veche, 
reprezintă si astăzi — o confirmă, 
printre altele, si discuția de fată, dar 
si rezultatele deosebite ale elevilor si 
profesorilor de aici — una dintre 
unitătile-model de învătămînt. un 
loc unde concepția modernă asupra 
procesului instructiv-educativ este, 
cu adevărat, realitate.

CosHn TUCHILA. 
Stelian CHIPER 
corespondentul „Scînteli
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în cinstea marii sărbători de la 23 August

MANIFESTĂRI POLITICO-IDEOLOGICE Șl CULTURAL-EDUCATIVE
ale lumii contemporane", la clubu
rile muncitorești și punctele docu
mentare de la Combinatul petro
chimic Borzești, întreprinderea mi
nieră Comănești, întreprinderea de 
postav Buhuși, întreprinderea de 
confecții, întreprinderea metalurgi
că și întreprinderea de avioane din 
Bacău au avut loc simpozioane, ex
puneri și dezbateri urmate de re
citaluri de muzică și poezie patrio
tică. O expoziție documentară oma
gială a fost deschisă la clubul pe
troliștilor din Moinești și tot aici a 
avut loc o dezbatere pe tema „Dra
gostea și devotamentul față de țară. 
P.C.R. — Qxpresie a conștiinței re
voluționare a fiecărui om al mun
cii". Expoziții de carte sqcial-poli- 
tică au fost organizate la bibliote
cile orășenești din Comănești, Moi
nești. Tirgu Ocna, ca și la 50 de 
biblioteci comunale. De asemenea, 
la cinematografele din orașe și sate 
sint prezentate cicluri de filme do-

în orașele și comunele județului 
ALBA continuă suita 
lor politico-ideologice 
educative consacrate 
zilei de 23 August. La 
tură a sindicatelor din municipiul 
Alba Iulia s-a desfășurat simpo
zionul cu tema „23 August 1944 — 
act istoric fundamental cu profun
de semnificații in dezvoltarea pa
triei pe calea progresului și civili
zației, a socialismului și comunis
mului", organizat de comitetul ju
dețean de partid. în cadrul simpo
zionului, la care au luat parte acti
viști de partid și de stat, oameni ai 
muncii de pe platformele industria
le ale municipiului, au fost subli
niate semnificația istorică a eveni
mentului aniversat, profundele pre
faceri politice și economico-sociale 
înfăptuite îndeosebi după Congre
sul al IX-Iea al partidului. Simpo
zioane dedicate zilei de 23 August 
au avut loc Ia clubul muncitoresc 
din Cugir și Ia întreprinderea de 
utilaje din Alba Iulia. în orașele 
Ocna Mureș, Blaj, Sebeș și Cugir 
a fost prezentat in cadrul unor pro
grame speciale filmul „Partidul, 
patria, poporul". Sub genericul 
„Sintem fiii unui popor eroic", în 
orașul Abrud a fost organizată o 
amplă manifestare pionierească. în 
numeroase localități ale județului 
au fost deschise expoziții omagiale 
de artă plastică. (Ștefan Dinică).

manifestări- 
și cultural- 
sărbătoririi 

Casa de cul-

*,

Vizita oficială in țara noastră 
a primului ministru ■«

ZIUA INDEPENDENTEI

al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane
REPUBLICII DEMOCRATICE AFGANISTAN

mate, antifasciste și antiimperia- 
liste" și simpozionul cu tema „Ac
tivitatea eroică a partidului, a to
varășului Nicolae Ceaușescu — ex
presie a slujirii cu inalt devota
ment a intereselor supreme ale po
porului, a idealurilor de libertate, 
independentă și suveranitate ; ale 
patriei noastre socialiste". La Tirgu 
Jiu, precum și în centrele indus- 
trial-agrare Rovinari și Motru se 
desfășoară ample manifestări 
cultural-educative sub genericul 
„Sub flamuri comuniste,- slăvim 
eliberarea", în cadrul cărora au 
avut loc spectacole cultural-artis- 
tice, montaje literar-muzicale, seri 
de poezie, vernisaje de expoziții 
inspirate din epopeea luptei pen
tru libertate și independență na
țională. în cadrul „Decadei cărții 
social-politice", la bibliotecile sin
dicale s-au organizat simpozioane 
avînd ca temă „Literatura «Epocii 
Nicolae Ceaușescu»", precum și ex
poziții de carte cu genericul 
„România — țară a păcii". (Du
mitru Prună).

Primul ministru al Republicii So
cialiste a Uniunii Birmane, Maung 
Maung Kha, care, la invitația tova
rășului Constantin Dâscălescu, prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a efectuat o vi
zită oficială in țara noastră, a pă
răsit duminică Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al gu
vernului. Erau prezenți Ludovic 
Fazekaș și Gheorghe Petrescu, vice- 
prim-miniștri, alți membri ai gu
vernului.

S-au intonat imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste a Uniunii Bir
mane și Republicii Socialiste Româ
nia.

Acțiunile și manifestările politi- 
co-ideologice și cultural-educative 
organizate in cinstea zilei de 23 
August continuă să se desfășoare 
în toate localitățile județului HU
NEDOARA. La Casa de cultură din 
Deva s-a desfășurat simpozionul 
„23 August 1944 — începutul unui 
amplu proces revoluționar de trans
formare a societății românești", 
organizat de comitetul județean de 
partid. în fața numeroșilor partici
pant!, activiști de partid și de stat, 
cadre didactice au prezentat rodni
cele înfăptuiri din județul Hune
doara în cei 42 de ani de la elibe
rarea patriei, viitorul luminos al 
întregului nostru popor, minunat 
prefigurat în documentele partidu
lui nostru. Cu mult interes au fost 
primite comunicările : „P.C.R. — 
organizatorul și conducătorul tutu
ror forțelor democratice, patriotice 
ale întregului popor în lupta pen
tru victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din August 1944“, 
„Concepția P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
dezvoltarea neîntreruptă a forțelor 
de producție, a societății românești 
pe calea progresului economico-so- 
cial", „însemnătatea și prestigiul 
internațional al operei de edificare 
a socialismului în Romania, sub 
conducerea P.C.R., în frunte cu se
cretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu". Participantii la 
simpozion au vizionat o interesantă 
expoziție fotodocumentară organi
zată de muzeul județean pe tema 
„23 August 1944 — strălucită încu
nunare a luptei poporului nostru 
pentru eliberare socială șl națio
nală". (Sabin Cerbu).

AUGUST
cumentare despre lupta poporului 
român pentru independentă și li
bertate, mărețele înfăptuiri din anii 
socialismului, îndeosebi după cel 
de-al IX-lea Congres al partidului. 
(Gheorghe Baltă).

în toate localitățile, rurale si ur
bane din județul BACAU continuă 
manifestările politico-ideo-logice șl 
cultural-educative dedicate apro
piatei aniversări a eliberării pa
triei. Sub generice ca „P.C.R. — 
organizatorul și conducătorul revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialis
tă de Ia 23 August 1944. Contribu
ția activă a României la înfringe- 
rea Germaniei hitleriste", „--Epoca 
Nicolae Ceaușescu» — epocă de 
grandioase împliniri ale poporului 
român", „Contribuția secretarului 
general al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. la solu
ționarea problemelor fundamentale

în toate instituțiile culturale ale 
județului BISTRIȚA-NASAUD, în 
cadrul cluburilor muncitorești, ca 
și in numeroase întreprinderi in
dustriale din Bistrița, Beclean și 
Năsăud s-aii desfășurat și sint in 
curs de desfășurare manifestări 
politico-educative și cultural-artis- 
tice dedicate măreței sărbători de 
Ia 23 August : expuneri, dezbateri 
și mese rotunde, concursuri tema
tice, recitaluri de poezie și muzică 
patriotică și revoluționară, specta
cole omagiale, expoziții și recenzii 
de carte social-politică. In munici
piul Bistrița a avut loc simpozio
nul cu tema : „23 August — stră
lucită încununare a luptei eroice a 
poporului român pentru eliberare 
socială și națională". In orașul- 
stațiune Sîngeorz-Băi a avut loc 
recitalul de poezie patriotică și re
voluționară „Cinstire eroilor nea
mului", iar la Biblioteca munici
pală Bistrița, ca și la cea orășe
nească din Năsăud au fost verni
sate expoziții de carte social-poli- 
tică sub genericul „Ani de glorii,, 
ani de lumină". (Gheorghe Crișan).

în unitățile economice din Tirgu 
Jiu, in centrele miniere, energetice 
și petroliere, la șantierele naționale 
ale tineretului de la Rovinari și 
Motru, în toate localitățile județu
lui GORJ, numeroși oameni ai 
muncii, tineri și vîrstnici, au luat 
parte la ample manifestări politice 
și cultural-educative dedicate 
marii sărbători naționale de la 23 
August. Cu deosebit interes 
au fost audiate expunerile din 
ciclul intitulat „Partidul Comunist 
Român — organizatorul și con
ducătorul insurecției naționale ar-

Casele de cultură, cluburile mun
citorești și căminele culturale din 
localitățile și întreprinderile jude
țului VILCEA găzduiesc in conti
nuare numeroase manifestări politi- 
co-ideologice și cultural-educative 
dedicate sărbătoririi a 42 de ani de 
la actul istoric din August 1944. La 
Casa de cultură a sindicatelor din 
inunicipiul Rimnicu Vilcea ș-a des
fășurat simpozionul „Revoluția de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din 
August 1944 — moment de răscruce 
în istoria poporului român", acțiu
nea fiind urmată de un recital 
poetic sub titlul „ZI luminoasă — 
August 23". Un alt simpozion pe 
tema „Partidul Comunist Român — 
centrul vital al societății noastre, 
forța dinamizatoare a energiilor 
creatoare ale întregului popor pe 
calea socialismului și comunismu
lui" a avut loc la Casa de cultură 
din orașul Drăgășani. Tot aici, pe 
un traseu itinerant, care va cu
prinde toate orașele județului și 
care se va încheia in ziua marii 
sărbători la Rimnicu Vilcea, a fbst 
vernisată o expoziție de carte, do
cumente și fotografii, organizată de 
muzeul județean și biblioteca ju
dețeană, sub genericul „Județul 
Vilcea in anul celei de-a 42-a ani
versări a eliberării patriei". Nu
meroase expuneri, mese rotunde și 
montaje literar-muzicale au avut 
loc pe scenele cluburilor muncito
rești ale forestierilor din Brezoi și 
Băbeni, ale minerilor și petroliști
lor din Berbești, Alunu și Mădu- 
lari, precum și la căminele cultu
rale din comunele Prundeni, Băl* 
cești, Crețeni, Mateești și altele. 
(Ion Stanciu).I

La Casa Armatei din municipiul 
ORADEA a avut loc simpozionul 
intitulat „42 de ani de la declanșarea 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă de la 23 August 1944". în 
incinta Casei Armatei s-a deschis, 
de asemenea, o expoziție de carte 
cu lucrări din opera social-politi- 

. că. a. secretarului general., al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a fost prezentat filmul „Parti
dul. patria, poporul".

Manifestări politico-educative șl 
culturale dedicate zilei de 23 Au
gust sint organizate și în Coman
damentul Marinei Militare. Mențio
năm printre acestea : întîlniri ale 
cadrelor și militarilor în termen cu 
activiști de partid și cu veterani 
ai războiului antihitlerist, spectaco
lul realizat împreună cu Casa Ar
matei din garnizoană, intitulat 
„Laudă patriei", expoziția „Dez
voltarea marinei românești în Epo
ca Nicolae Ceaușescu", prezentarea 
filmului „Cu tricolorul la catarg".

★

La Încheierea vizitei a fost adop
tat următorul comunicat 
presă :

La invitația primului 
Guvernului Republicii 
România, tovarășul 
Dăscălescu, primul ministru al Re
publicii Socialiste a Uniunii Birma
ne, Maung Maung Kha, a efectuat 
o vizită oficială în Republica So
cialistă România. în perioada 14—17 
august 1986. Primul ministru bir
manez a fost însoțit de Ye Goung, 
ministrul afacerilor externe, Than 
Tin, ministrul minelor, și alte per
soane oficiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, l-a primit pe primul ministru 
al Republicii Socialiste a 
Birmane. Cu acest prilej, a avut Ioc 
un cald 
varășul 
general 
Român, 
cialiste 
ședințele Partidului 
cialist Birmanez. și 
ședințele Republicii 
Uniunii Birmane.

Prim-miniștrii român și birmanez 
au avut convorbiri oficiale, desfășu
rate intr-o atmosferă cordială, prie
tenească, de stimă și înțelegere re
ciprocă. în acest cadru au fost sub
liniate satisfacția celor două guver
ne față de relațiile prietenești exis
tente între România și Birmania, 
precum și hotărîrea lor de a le dez
volta în continuare, pe baze reciproc 
avantajoase.

Examinîndu-se stadiul relațiilor

comun de
ministru al

Socialiste 
Constantin

Uniunii
schimb de mesaje între to- 
Nicolae Ceaușescu, secretar 

al _
președintele
România, și Ne Win, pre-

Partidului Comunist
Republicii So-
Programul So- 
San Yu. pre- 

Socialiste a

economice bilaterale, s-a apreciat că 
există posibilități de dezvoltare a 
acestora in viitor, pornindu-se de la 
necesitățile și posibilitățile econo
miilor naționale ale celor două țări. 
Cei doi prim-miniștri au fost de 
acord asupra necesităților de a se 
depune eforturi susținute pentru 
promovarea comerțului bilateral și a 
cooperării economice, subliniind, în 
acest cadru, că se impune intensifi
carea contactelor dintre întreprinde
rile românești și birmaneze de spe
cialitate.

Procedindu-se la un schimb de pă
reri cu privire la situația interna
țională, s-a subliniat necesitatea ca 
toate statele să-și intensifice efortu
rile pentru menținerea păcii și secu
rității în lume, ca relațiile dintre 
ele să fie așezate pe baza princi
piilor respectului independenței și 
suveranității naționale, deplinei ega
lități in drepturi, integrității terito
riale, neamestecului în treburile in
terne. renunțării la forță sau la a- 
menințarea cu" forța și soluționarea 
tuturor disputelor dintre state prin 
mijloace pașnice. S-a subliniat, tot
odată, necesitatea de a se acționa 
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la dezarmare. în primul 
rind la dezarmarea nucleară, pentru 
soluționarea globală a problemelor 
grave cu care sint confruntate ță
rile în curs de dezvoltare pe plan 
economic, inclusiv a problemei da
toriilor externe, pentru lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale.

De ambele părți s-a apreciat că 
vizita primului ministru birmanez în 
România, convorbirile purtate cu 
acest prilej vor contribui la dezvol
tarea raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre Republica Socia
listă România și Republica Socia
listă a Uniunii Birmane.

Primul ministru al Republicii So
cialiste a Uniunii Birmane a adresat 
sincere mulțumiri pentru 
caldă și 
bucurat 
care l-au 
România 
Constantin 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, invitația de a e- 
fectua o vizită oficială în Birmania. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere.

primirea 
ospitalitatea de care s-a 
împreună cu persoanele 
însoțit în timpul vizitei în 
și a adresat tovarășului 

Dăscălescu, prim-mi-

(Agerpres)

regiunea 
la intre- 

impor- 
comuni-

Poporul afgan săr
bătorește astăzi împli
nirea a 67 de ani de la 
proclamarea indepen
denței de stat a Afga
nistanului.

Situat in 
Asiei de sud, 
tăierea unor 
tante căi de
cație, Afganistanul este 
cunoscut ca o țară cu 
un relief predominant 
muntos, 75 la sută din 
suprafața sa de 655 000 
kmp fiind teren ne
productiv. Principala 
activitate economică o 
constituie agricultura 
și creșterea animale
lor. în , decursul înde
lungatei sale istorii, 
poporul de la poalele 
Hindukușilor și-a do
vedit în repetate rin- 
duri voința fermă de 
libertate, 
cu hotărîre 
dominației 
Ca rezultat 
aspirații, în 
aproape șapte decenii 
a avut loc proclamarea 
independenței Afga
nistanului. O etapă 
calitativ nouă în evo
luția statului afgan a 
constituit-o Revoluția 
din aprilie 1978, care 
a pus capăt stăpinirii 
cercurilor feudale și a

ridicindu-se 
împotriva 
coloniale, 

al acestor 
urmă cu

deschis 
prefaceri 
sociale _ ___ .
progresist. în acest ca
dru a fost înfăptuită 
reforma agrară, s-a 
trecut la crearea de 
cooperative și s-au 
intensificat eforturile 
pentru valorificarea 
resurselor naturale in 
folosul poporului af
gan. Numai în cursul 
anului 1985 in diferite 
colțuri ale tării au fost 
construite circa 60 de 
obiective economice 
importante. Planul de 
dezvoltare economico- 
socială 
rioada 
vede o 
nitului 
la sută, a 
industriale cu 
sută și a celei agricole 
cu 14—16 la sută.

Poporul român ur
mărește cu interes și 
simpatie eforturile pe 
care le desfășoară po
porul afgan, sub con
ducerea Partidului De
mocratic al Ponoru
lui din Afganistan, 
pentru făurirea unei 
vieți noi. între Repu
blica Socialistă Româ
nia și Republica De
mocratică Afganistan

calea unor 
economico- 

cu caracter

a tării pe pe- 
1986—1991 pre- 
creștere a ve- 
national cu 26 

producției 
38 la

se dezvoltă relații de 
prietenie și colabora
re. intemeiate pe prin
cipiile respectării in
dependenței și suvera
nității naționale, ega
lității in drepturi, 
neamestecului în tre
burile interne și avan
tajului reciproc. Con
secventă poziției sale 
principiale, țara noas
tră s-a pronunțat și se 
pronunță pentru o re
glementare politică, pe 
calea tratativelor, a 
problemelor legate de 
Afganistan, pentru o 
soluție care să asigure 
independența și suve
ranitatea Afganistanu
lui, să pună capăt ori
cărui amestec din afa
ră. să creeze posibili
tatea ca poporul afgan 
să-și rezolve singur 
problemele dezvoltării 
economico-sociale, pe 
calea progresului, așa- 
cum dorește.

Animat de sentimen
te prietenești față de 
poporul afgan, poporul 
român nutrește con
vingerea că adîncirea 
raporturilor româno- 
ăfgane corespunde in
tereselor celor două 
țări și popoare, cau
zei păcii și înțelegerii 
internaționale.

R.P. CHINEZA : Proiecte industriale în valea
riului Jinsha

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu, a trans
mis primului ministru al Malayeziei, 
Dato Seri dr. Mahathir Mohamad, o 
telegramă cu ocazia reinvestirii 
acestuia In funcție, In care ii 
adresează calde felicitări Împreună 
cu urări de sănătate și fericire per
sonală, de succes deplin in activita
te. Se exprimă, totodată, convingerea 
că, prin eforturi comune, colaborarea 
dintre guvernele român și malaye- 
zian va cunoaște o dezvoltare conti
nuă, in interesul celor două popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Indonezia, ambasadorul a- 
cestei țări la București, R. Heman 
Benny Mochtan, a oferit, luni, o re
cepție.

Au luat parte Gheorghe Petrescu, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
niștri, membri ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, oa
meni de știință, reprezentanți ai vie
ții cultural-artistice. (

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noas
tră. (Agerpres)

REZULTATE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Întregul nostru popor intimpină cu noi și mărețe fapte de muncă 

marea sărbătoare națională de la 23 August. Colectivele de oameni ai 
muncii din industrie, construcții, transporturi, agricultură, unități din 
domeniul circulației mărfurilor și prestărilor de servicii, din celelalte 
sectoare de activitate, antrenați in ampla întrecere socialistă, raportează 
importante realizări in îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe 
anul 1986.

Pe baza rezultatelor obținute pe șapte luni care au trecut din acest 
an și a punctajului general stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți 
in criteriile de organizare a întrecerii, la 31 iulie, pe primele locuri 
se situează : .

Sibiu,„11 Iunie"-Cisnădîe, județul 
cu 707,1 puncte.

Locul II : întreprinderea 
Pitești, cu 629,7 puncte.

Locul III : întreprinderea Fila' 
tura de bumbac Urlați, județul Pra
hova, cu 625,2 puncte.

textilă
IN DOMENIUL ȚRANSPORTURI- 
LOR FEROVIARE - REGIONALE 

DE CAI FERATE

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI

Locul 
Voivozi, 
puncte.

Locul

I : întreprinderea minieră 
județul Bihor, cu 1178,5

Locul II : întreprinderea de fri
gidere Găești, județul Dîmbovița, 
cu 632,3 puncte.

Locul III : întreprinderea „Elec- 
tromureș“-Țirgu Mureș, cu 501 
puncte.

tv
20,00 Telejurnal • In lntlmpinarea 

marii sărbători naționale
20,20 Teatru TV (color). „Jurămlnt 

pentru ziua de mîine" de Ion Bu- 
cheru. Premieră TV. în distribu
ție : Mircea Albulescu, Gheorghe 
Cozorlci, Corado Negreanu, Ion 
Marinescu, ștefan Mihăilescu- 
Brăila, Matei Alexandru, Costel 
Constantin, Aurora Leonte, Emil > 
Hossu, Constantin Guriță, Mihal 
Dobre, Mircea Dascaliuc, Papii 
Panduru, Radu Panamarenco, Flo
rin Tănase, Constantin Răschitor, 
Aurelian Napu. Regia artistică: 
Constantin Dinlschiotu

21,50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

, In R. P. Chineză se proiectează 
înființarea unui important centru 
al industriilor energetică și chimi
că in valea riului Jinsha, afluent 
important al fluviului Yangtze, in 
zona provinciilor Sichuan. Yunnan 
și Guizho.

în șirul celor 25 de obiective ce 
urmează a fi ridicate aici se în
scriu două mine de cărbune cu o 
capacitate anuală de producție de 
5 milioane tone, două termocen
trale de cel puțin 600 000 kW fie
care, o hidrocentrală de 4,6 mili
oane kW și unități ale industriei

chimice. De asemenea, vor fi rea
lizate lucrări portuare, iar o sec
țiune de 266 kilometri a riului va 
fi amenajată pentru primirea unor 
vase de 1 000 
Yangtze, vor 
Shanghai.

Rezervele de 
sint estimate la 
iar. în ce privește evaluările refe
ritoare la alte surse de materii 
prime, agenția China Nouă relevă 
că cele de sulf sint cele mai mari 
din China.

tone, care, prin 
putea ajunge la

cărbune de aici
25,8 miliarde tone,

R.P. BULGARIA : Electronica în serviciul
raționalizării proceselor de producție

vremea

Introducerea electronicii în eco
nomia națională a devenit o tră
sătură caracteristică a actualei 
etape de dezvoltare economică a 
Bulgariei. în prezent, in numeroa
se intreprinderi industriale, robo
ții și calculatoarele electronice 
sint „participanți" activi la pro
cesele de producție.

Microprocesoarele tși găsesc o 
tot .mai frecventă aplicare in 
transporturi, la prelucrarea infor
mațiilor primite de la diverse 
centre de cercetare. Electronica a

pătruns și in școli, în instituțiile 
de învățămint superior, în ma
gazine, farmacii și spitale. De ase
menea, a început să fie prezentă 
și în agricultură. Fiecare model 
de tractor nou, de combină este 
dotat cu sisteme electronice, care 
le permit sporirea calității lucră
rilor, precum și ușurarea muncii 
mecanizatorilor. Sistemele automa
tizate de conducere pot fi întîlnite 
în prezent și în marile complexe 
de creștere a animalelor din Bul
garia.

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 
SUBRAMURA MORARIT, 

PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE 
FĂINOASE

Locul I : Regionala de căi 
rate Brașov, cu 447,7 puncte.

Locul TI : Regionala de căi 
rate Cluj, cu 425 puncte.

Locul III : Regionala de căi 
rate Galati, cu 420,6 puncte.
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te-
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Locul I : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Dîmbovița, cu 
719,5 puncte.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Bacău, cu 659,9 
puncte.

IN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
COMERCIALE CU AMĂNUNTUL

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 19 august, ora 21 — 22 august, 
ora 21. în țară : Vremea va fi căl
duroasă, în prima zi, mai ales în sudul 
țării, apoi se va răci, începind din re
giunile nordice. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros în a doua parte a in
tervalului. Vor cădea ploi locale, care 
vor avea și caracter de aversă. însoțite 
de descărcări electrice și izolat de 
grindină, mai ales în regiunile din 
nordul țării. îndeosebi în a doua parte 
a intervalului. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu intensificări locale, 
mai ales în vestul țării și la munte, cu 
viteze între 40' și 70 km pe oră. Izolat, 
condiții de producere a vijeliei. Tem
peraturile minime vor oscila între 12 
și 22 grade, mai scăzute in nord-vestul 
țării și în depresiuni, iar cele maxime, 
în general, între 22 și 32 grade, mai 
ridicate în prima zi în sudul țării, 
pînă la 35 grade. în București : Vre
mea va fi călduroasă în prima zi. apoi 
se va răci. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în a doua 
parte a intervalului. Vor cădea averse 
de ploaie însoțite de descărcări elec
trice și izolat de grindină în ultimele 
două zile. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat, cu intensificări temporare 
în a doua parte a intervalului, ce pot 
avea trecător aspect de vijelie. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
15 și 18 grade, iar cele maxime între 
28 și 32 grade, mai ridicate în prima 
zi pînă la 34 grade.

R.S. VIETNAM : Un obiectiv energetic
în fază de finalizare

Localitatea Philay, situată la est 
de capitala Republicii Socialiste 
Vietnam, a devenit in ultimii ani 
un important șantier al tării. Aici 
se va dezvolta o puternică 
industrială vietnameză.

Se află deja in faza finală 
strucția unui gigant energetic 
namez — o termocentrală

bază
con- 
viet- 
cu o

putere de 440 000 kilowați. Au fost 
date în exploatare primele trei 
blocuri energetice ale termocen
tralei, obținîndu-se in ultimii doi 
ani de activitate peste trei miliar
de kilowați/oră energie electrică. 
In toamna acestui an urmează să 
intre in funcțiune cea . de-a patra 
turbină a termocentralei.

R.P.S. ALBANIA : Noi tehnologii în construcția
de mașini

în industria constructoare de ma
șini a districtului Korea, Albania, 
se desfășoară o activitate rodnică 
pentru găsirea de noi căi de înlo
cuire a oțelului importat cu otel 
produs în țară. Astfel, pe baza 
bunei experiențe acumulate in 
aplicarea de noi tehnologii, la fa
brica de aparate „Petro Papi" se 
acționează în direcția lărgirii ga
mei de producție a diverselor echi
pamente folosindu-se otel din tară, 
în acest an, otelurile carbon de im-

port destinate producției de cali- 
bratoare au fost inlocuite cu metal 
produs la Elbasan. Aceste oteluri 
vor fi înlocuite cu material produs 
în tară și in producția unor piese 
de schimb pentru mașini agricole.

Prin perfecționarea turnătoriei,, 
aplicarea de noi procese de muncă, 
inovatorii uzinei de mecanică agri
colă s-au angajat să înlocuiască 
cantități considerabile de otel im
portat prin metal realizat la fata 
locului. Acțiuni similare se anunță 
și în alte unități economice.

II: întreprinderea minieră 
Paroșeni, județul Hunedoara, 
992,1 puncte.

Locul III : Mina Filipeștil 
Pădure, județul Prahova, cu 738,6 
puncte.

cu

de Panoul fruntașilor pe 7 luni ale anului

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat Slatina, cu 305 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri metalo-chi- 
mice Pitești, cu 291,8 puncte.

Locul III : întreprinderea co
mercială de stat mixtă Huși, jude
țul Vaslui, cu 287,6 puncte.

0
ti

ÎN DOMENIUL TURISMULUI 
OFICII JUDEȚENE

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE CĂRBUNE

I : întreprinderea electro- 
Oradea, cu 388,6 puncte.
II : întreprinderea electro-

Locul
centrale

Locul 
centrale Craiova, cu 173,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA 
— SUBRAMURA 

CHIMIA ANORGANICA — 
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Locul III întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Satu Mare, cu 
658,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
METALURGIEI FEROASE

Locul I : întreprinderea „Lami
norul de tablă" — Galați, cu 577,4 
puncte.

Locul II : întreprinderea de fier 
Vlăhița, județul Harghita, cu 220,2 
puncte.

Locul I : întreprindere* 
Turda, 
puncte.

Locul II : întreprinderea 
Dudești-București, cu 885,7

Locul III : Combinatul de produ
se sodice Ocna Mureș, județul 
Alba, cu 438,5 puncte.

județul Cluj, cu
chimică

1151,8

chimică 
puncte.

ÎN INDUSTRIA PETROCHIMICA 
— SUBRAMURA RAFINĂRII 

ȘI PETROCHIMIE

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA

Locul I : întreprinderea poligra- 
fieă Sibiu, cu 910,1 puncte.

Locul II : întreprinderea 
grafică „Filaret"-București, 
769,2 puncte.

Locul III : întreprinderea 
grafică „Banat“-Timișoara, cu 
puncte, i

poli- 
cu

poli-
619,2

Locul I : Oficiul județean 
turism Brașov, cu 430,8 puncte.

Locul II : 
turism Gorj,

Locul III : 
turism Alba,

Oficiul județean 
cu 330,6 puncte. 
Oficiul județean 
cu 329,1 puncte.

de

de
de

ÎN COOPERAȚIA DE PRODUC
ȚIE, ACHIZIȚII ȘI DESFACERE 

A MĂRFURILOR

ÎN INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR 

DE TRACTOARE 
ȘI MAȘINI AGRICOLE, 

AUTOCAMIOANE ȘI TURISME, 
RULMENȚI ȘI ORGANE 

DE ASAMBLARE

de bio-
cu 784

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRAȘ AREA PORCILOR

Locul I : Uniunea 
Neamț, cu 995,5 puncte.

Locul II : Uniunea 
Gorj, cu 773,6 puncte.

Locul III : Uniunea 
Bihor, cu 651,9 puncte.

județeană

județeană
județeană

Locul I : întreprinderea 
proteine Curtea de Argeș, 
puncte.

Locul II : întreprinderea 
ria „Crișana" — Suplacu de Bar-
cău, județul Bihor, cu 679,9 puncte.

Locul III : întreprinderea Rafi
năria Brașov, cu 556 puncte.

Rafină-

l ocul I : Combinatul agroindus
trial Timișoara, cu 583,4 puncte.
IN DOMENIUL SILVICULTURII

ÎN DOMENIUL 
APROVIZIONĂRII TEHNICO 

MATERIALE

FOTBAL • în prima etapă a nou
lui campionat de fotbal, echipele 
noastre fruntașe, calificate în cupele 
europene, au obținut următoarele re
zultate : F.C. Argeș — Steaua 0—1, 
Sportul studențesc — „U“ Cluj-Na- 
poca' 3—0, Gloria — Universitatea 
Craiova 2—0 și F.C.M. Brașov — Di
namo 0—1. Au ciștigat ambele punc
te echipele care au jucat pe terenu
rile proprii : Rapid — F.C. Olt 1—0, 
Corvinul — Petrolul 1—0, Oțelul — 
Victoria 2—0, Flacăra Moreni — Chi
mia 2—1. La Petroșani, Jiul — F 
Bacău 1—1 • Hagi și Pițurcă 
marcat cite un gol, inscriindu-se 
la inceput pe lista golgheterilor. Să 
observăm că printre marcatorii 
pretenții au reapărut Cămătaru, dar 
și „veteranii" Dudu Georgescu (36 
ani) și Mircea Sandu (34) • Meciu
rile etapei viitoare, la 24 august 
• Miercuri, în meci amical, la Oslo, 
Norvegia — România,

S.C. 
i au 

de
cu

toarea româncă Noemi Lung a cîști
gat medalia de bronz in proba femi
nină de 400 m mixt, realizind timpul 
de 4'45”44/100. Pe primele două locuri 
s-au situat Kathleen Nord (R.D. Ger
mană) — 4’43”75/100 și Michelle Grin- 
glione (S.U.A.) — 4’44”07/100. Cursa 
a fost palpitantă, tinăra băimăreancă 
dovedind o creștere deosebită a for
ței sale competiționale.

în proba de 100 m liber, cîștigâtă 
de Kristin Otto (R. D. Germană) — 
55”05/100, Tamara Costache (Româ
nia) s-a clasat pe locul cinci, cu tim
pul de 56”03/100. Aceasta va concura 
simbăta viitoare in proba de 50 m 
liber, probă la care deține recordul 
mondial.

vingătorul a pilotat o mașină „Nis
san 300 ZX“.

CICLISM. După opt etape, în 
cursa internațională ciclistă ce se 
desfășoară în S.U.A., conduce rutie
rul american Jeff Pierce, urmat de 
francezul Bernard Hinault — la 
cinci secunde, și italianul Moreno 
Argentin — la 12”.

Locul I : întreprinderea mecani
că Băilești, județul Dolj, cu 684,1 
puncte.

Locul II : întreprinderea mecani
că Tirgu Secuiesc, județul Covas- 
na, cu 559,1 puncte.

Locul III : întreprinderea meca
nică Bacău, cu 487,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI

Locul I : Inspectoratul silvic Ju
dețean Vaslui, eu 847,6 puncte.

Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Timiș, cu 815,7 puncte.

Locul III : Inspectoratul silvic ju
dețean Suceava, cu 788,6 puncte.

Locul I : Baza județeană de a- 
provizionare tehnico-materială Satu 
Mare, cu 820,5 puncte.

Locul II : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Constanța, cu 763,2 puncte.

Locul III : Baza județeană de a- 
provizionare tehnico-materială Bis- 
trița-Năsăud, cu 756,5 puncte.

BOX. La Balcaniada juniorilor, 
' desfășurată la Brăila, reprezentanții 

noștri au cucerit șase medalii de aur, 
prin Nicolae Aliufă (48 kg). Ion Du- 
dău (57 kg), Gigi Moise (60 kg), Vas- 
tag Francisc (63,5 kg), Petre Buliga 
(67 kg) și Vicențiu Anghel (90 kg).

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE. 
MOTOARE ȘI MATERIALE 

ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Rim- 
nicu Vilcea, cu 1107,9 puncte.

Locul II : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Pia
tra Neamț, cu 962 puncte.

Locul III : Unitatea forestieră de 
exploatare și transport Bacău, cu 
947 puncte.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
COMUNALE

Locul I : întreprinderea „Electro- 
timiș"-Timișoara, cu 679,5 puncte.

IN INDUSTRIA BUMBACULUI

Locul I : întreprinderea textilă

Locul I : Trustul antrepriză 
nerală de construcții industriale 
Craiova, cu 580,9 puncte.

Locul II : Centrala antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
București, cu 515,7 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
Pitești, cu 449,5 puncte.

gf

Locu! I : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală 
cativă Caraș-Severin, cu puncte.

Locul II : întreprinderea 
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Maramureș, cu 1419,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Vaslui, cu 1342,9 puncte.

și lo-
1 444,4

jude'

CANOTAJ. Campionatele mondia
le de canotaj academic au început 
la Nottingham (Anglia) cu întreceri
le din seriile eliminatorii.

în concursul feminin, echipajele 
României in probele de dublu vîsle, 
dublu rame, 4 plus 1 rame și 4 visle 
au terminat învingătoare în seriile 
respective, obținînd calificarea pentru 
finalele programate simbătă.

în proba de schif simplu, sportiva 
româncă Marioara Popescu, o demnă 
urmașă a Sandei Toma și a Valeriei 
Racilă, una dintre marile favorite 
ale acestei probe, a cîștigat seria I, 
cu timpul de 7’50”69/100, calificin- 
du-se în semifinale.

BASCHET. — Campionatul mon
dial feminin de baschet a fost ciș- 
tigat la actuala ediție de selecțio
nata S.U.A., urmată în clasamentul 
final de echipele U.R.S.S., Canadei, 
Cehoslovaciei, R.P. Chineze. Cubei, 
Bulgariei, Ungariei etc.

în finala competiției, disputată la 
Moscova, formația S.U.A. a intrecut 
cu scorul de 108—88 “ " 
mația U.R.S.S..

ȘAH. — Cea de-a 
meciului pentru titlul 
dintre marii maeștri sovietici Anatoli 
Karpov și Garry Kasparov a fost 
aminată la cererea lui Karpov și se 
va juca probabil miercuri, 
după cum se știe este de 
puncte în favoarea lui

TIR. La campionatele republicane 
de tir, ce se desfășoară la poligo
nul Tunari din Capitală, Corneliu 
Ion (Steaua) a cîștigat proba de 
pistol viteză cu un total de 695 
puncte, urmat de Gabriel Cristache 
(Dinamo) — 688 puncte și Marin 
Stan (Steaua) — 687 puncte. în proba 
de pușcă liberă 60 f.c., 
revenit lui Mircea 
Arad).

victoria a
Ilea (C.F.R.

(56—43) for-

9-a partidă a 
mondial de șah

Scorul
4,5—3,5 

Kasparov.

TENIS. • în finala 
minin de tenis de la 
Martina Navratilova a 
7—6, 6—3 pe Chris __________.
• în finala turneului de tenis de la 
Toronto, contind pentru „Marele 
Premiu", jucătorul vest-german Bo
ris Becker l-a întrecut cu 6—4. 3—6, 
6—3 pe suedezul Stefan Edberg. 
Proba de dublu a fost cîștigâtă de 
perechea americană Chip Hooper— 
Mike Leach, învingătoare cu 6—7, 
6—3, 6—3 în finala disputată in 
compania cuplului Boris Becker 
(R. F. Germania)—Slobodan Zivoji- 
novici (Iugoslavia).

turneului fe- 
Los Angeles, 
invins-o cu 
Evert-LIoyd.

NATAȚIE. La campionatele mon
diale de natație de la Madrid, înotă-

AUTOMOBILISM. • 
tarea a 12 probe, în 
general al campionatului mondial 
de automobilism — formula 1 conti
nuă să conducă englezul Nigel 
Mansell, cu 55 puncte, urmat de 
francezul Alain Prost — 53 puncte 
și brazilianul Ayrton Senna — 48 
puncte. • Cursa automobilistică 
desfășurată pe circuitul de la La
keville (S.U.A.) a fost cîștigâtă de 
cunoscutul actor Paul ‘ Newman (62 
ani), care a acoperit 66 de ture 
cu o medie orară de 146,5 km. în-

După dispu- 
clasamentul ADMINISTRAȚIA DE STAT 

LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ :

Numerele extrase la tragerea LOTO 
2 din 17 august 1986

Extragerea I : 74 4 26 40
Extragerea a Il-a : 49 24
Extragerea a IlI-a : 23 72
Fond de ciștiguri < 623 847

59 73 
71 63 
lei.

)



CONTRIBUȚIA REMARCABILA A POPORULUI ROMAN }
LA INFRINGEREA GERMANICI HITLERISTE, 
LA VICTORIA FORȚELOR ANTIFASCISTE

UN AMPLU ARTICOL ÎN REVISTA FRANCEZA „LA REVUE PARLEMENTAIRE”
Intr-un amplu articol, intitulat „CONTRIBUȚIA ROMÂNIEI LA INFRIN

GEREA GERMANIEI HITLERISTE", publicația franceză „La Revue Parlemen- 
taire", evocînd condițiile în care a avut loc, în țara noastră, revoluția de 
elibercfre socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 Au
gust 1'Ș44, subliniază : „Prin acest act, coaliția națională antifascistă — 
al cărei nucleu catalizator a fost Partidul Comunist Român - a răsturnat 
regimul dictaturii militare, i-a arestat pe conducătorii acesteia și a con
stituit im guvern de unitate națională. în aceeași zi, ca un singur om, 
armata română a întors armele împotriva Germaniei naziste și România 
s-a alăturat coaliției antihitleriste".

„în decurs de numai opt zile — 
de la 23 la 31 august — capi
tala țării si întinse zone din Mol
dova, Dobrogea și Oltenia, Banat, 
CriSana și Transilvania de sud — 
două treimi din teritoriul național 
— au fost eliberate de forțele ro
mâne, care au provocat Wehrmacht- 
ului pierderi grele : efective echi- 
valînd cu 6 divizii de război scoa
se din luptă, peste 56 000 prizonieri 
și o cantitate considerabilă de 
arme șî tehnică de luptă captura
te", scrie publicația franceză.

Relevîtid, apoi, semnificațiile is
toricului act de Ia 23 August 1944, 
„La Revue Parlementaire" citează 
opinia cotidianului american „New 
York Times", care, în numărul său 
din 25 august 1944, afirma că re
tragerea României din războiul hi- 
tlerist va intra, probabil, în isto
rie ca „unul dintre evenimentele 
decisive pentru cursul războiului". 
La 24 august. Radio Londra' apre
cia. la rindul său : „România a 
făcut un act de mare curaj, și a- 
cest act va grăbi sfîrșitul războ
iului. Situația Germaniei în Bal
cani este în pragul unei teribile 
catastrofe". La 28 august 1944, zia
rul sovietic „Pravda" nota : „Im
portanța retragerii României din 
Axă depășește cadrul României", 
intrucît ea va antrena „căderea sis
temului german de apărare din 
Balcani".

Evenimentele din România — se 
■rată, în continuare — au provo
cat derută în cercurile politice și 
militare ale celui de-al treilea 
Reich. în raportul adresat lui 
Hitler, generalii W. Keitel și 
H. Guderian apreciau că acțiunea 
României, „prin consecințele ime
diate de ordin militar, a provocat 
o răsturnare extrem de periculoa
să pe front, care ne va face să 
pierdem nu numai teritoriul Româ
niei, ci și al Bulgariei, al Iugosla
viei și Greciei, amenințînd întrea
ga armată germană din Balcani". 
In afară de pierderea poziției în 
Carpațl — continuă ei — „pier
derea griului și petrolului româ
nesc este o altă lovitură dură, care 
în cîteva săptămîni va duce ar
matele rusești la porțile Budapes
tei".

într-adevăr, la sfîrșitul anului 
1944, Germania nazistă a pierdut nu 
numai România, ci și Balcanii, în- 
trucit insurecția română a con- 
strîns-o să evacueze de urgență ță
rile ocupate din sudul Dunării. 
Criza regimurilor prohitleriste din 
Bulgaria, Ungaria. Croația și Fin
landa s-a agravat. în afară de a- 
ceasta — mai arată publicația — 
acțiunea României a privat mași
na de război germană de una din
tre cele mai importante resurse de 
petrol, materii prime și alimente.

Referindu-se apoi la faptul că 
acțiunea României a deschis pe 
principalul front răsăritean — pe 
o porțiune de circa 700 km — 
„breșa cea mai largă făcută vreo
dată într-un disp.ozitiv militar în 
războiul modern", cum afirma is-

LA REVUEa
:______ i)(parlementaire
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toricul britanic B. P. Liddell-Hart, 
publicația citează și aprecierea ge
neralului H. Kissel, care, în cartea 
sa „Die Katastrophe in Rumănien, 
1944", apărută în 1964, a con
chis că „amploarea și consecin
țele militare și politice ale acestei 
înfrîngeri germane nu au fost mai 
puțin grave decît cele ale bătă
liei de la Stalingrad".

Numai în opt zile, aripa de sud 
a frontului german a fost deplasa
tă cu 400—800 km, dispozitivul 
strategic german din Balcani s-a 

văzut amenințat cu dezintegrarea 
imediată, iar Valea Dunării — ca
lea directă de acces militar spre 
Sofia, Budapesta, Praga și Viena 
— a putut fi folosită pentru ur
mărirea inamicului.

începînd din luna septembrie 
1944, armata română, în strînsâ 
colaborare cu armata sovietică, a 
luptat pentru eliberarea părții de 
nord-vest a României, alipită la

1

%

Ungaria de către Horthy pe baza 
Dictatului fascist de la Viena din 
30 august 1940. Punînd capăt re
zistenței horthyste și hitleriste, 
forțele românești și sovietice au 
alungat inamicul de pe întregul 
teritoriu român invadat (25 octom
brie 1944).

Publicația franceză arată că, 
după ce a eliberat întregul terito
riu național, „armata română a 
adus o contribuție substanțială la 
eliberarea Ungariei, a Cehoslova
ciei și a unei părți din Austria. 

Alături de armatele sovietice, ea a 
avut de înfruntat un inamic te
nace, experimentat, bine echipat, 
în cele 263 de zile de participare 
la războiul antihitlerist (august 
1944 — mai 1945), România a avut 
pe front puternice efective, totali- 
zind 538 536 oameni. Armata ro
mână a parcurs, luptind, aproxi
mativ 1 700 km de la Marea Nea
gră pînă în Boemia, a trecut 20 
de masive muntoase, a forțat 12 
mari cursuri de apă și a eliberat
8 717 localități, dintre care 138 
orașe importante. Ea a provocat 
inamicului pierderi considerabile : 
aproximativ 136 000 morți și pri
zonieri. echivalind cu efectivele a 
14 divizii ale Wehrmachtului. A- 
cește lupte au costat armata ro
mână circa 170 000 oameni (morți, 
răniți și dispăruți), adică peste 30 
la sută din efectivele angajate pe 
front".

La eforturile militare — se arată 
in articol — s-au adăugat eforturi
le economice, la fel de substanțiale 
pentru o țară epuizată după 5 ani 
de dominație a Germaniei naziste 
și de război. Contribuția economică 
a României la înfrîngerea nazismu
lui s-a ridicat la suma enormă de 
1,12 miliarde dolari (la cursul anu
lui 1938), adică de patru ori bu
getul țării și mai mult decît venitul 
național al României (880 milioane 
dolari) în același an. România a 
pus la dispoziția frontului antihitle
rist întregul potențial industrial și 
agricol, aproape întreaga producție 
de. petrol și totalitatea mijloacelor 
de transport : căi ferate, șosele, căi 
aeriene și navale, telecomunicații. 
România a respectat riguros obli
gațiile ce-i reveneau pe baza con
venției de armistițiu, acoperind din 
septembrie 1944 pînă la sfîrșitul 
războiului cheltuielile în bani și 
mărfuri necesare aprovizionării 
trupelor sovietice care luptau pe 
front, asigurind în același timp din 
propriile resurse și posibilități în
treținerea unităților sale militare.

W. Churchill — scrie „La Revue 
Parlementaire" — a remarcat in 
mai multe rînduri importanța ală
turării României la Puterile Aliate, 
valoarea acțiunii militare românești 
In lupta împotriva Germaniei na
ziste. La rindul său, Anthony Eden 
a evocat în fața Camerei Comune
lor „ajutorul substanțial" pe care 
România l-a acordat „cauzei alia- 
ților". în iunie 1945, I.V. Stalin 
vorbea despre participarea remar
cabilă a României Ia înfrîngerea 
Germaniei lui Hitler. Radio New 
York sublinia, într-o emisiune din
9 februarie 1945 : „Cind se va scrie 
istoria actului de la 23 August, el 
va fi menționat ca un factor im
portant pentru cursul războiului". 
La Radio Paris, Pierre Durant ex
prima, la 12 iănuafie 1946, opinia 
Franței : „Prin contribuția sa, 
România a scurtat războiul cu cel 
puțin șase luni".

în încheiere, revista citează apre
cierea contribuției României la în- 
fringerea Germaniei hitleriste — 
prin forțele materiale și umane an
gajate în luptă — a deputatului la
burist britanic Ivor Thomas, care 
declara, în ianuarie 1945, în fața 
Camerei Comunelor : „România 
este a patra țară ca efective pe 
frontul antihitlerist, ceea ce îi dă 
dreptul să primească statutul de 
cobeligerant la Conferința de pace".

U.R.S.S. a hotărit să prelungească moratoriul 
unilateral asupra exploziilor nucleare

O declarație a secretarului general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov

MOSCOVA 18 (Agerpres). — Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., a luat cuvîntul la Televi
ziunea sovietică, în seara de 18 au
gust, în legătură cu încheierea la 6 
august a termenului moratoriului 
unilateral instituit de U.R.S.S. asupra 
experiențelor nucleare.

în declarația făcută — relatează a- 
genția T.A.S.S. — M. Gorbaciov a 
anunțat că Uniunea Sovietică a ho
tărit să prelungească pînă la 1 ianua
rie 1987 moratoriul unilateral asupra 
exploziilor nucleare. El a declarat, 
totodată, că face apel „la rațiunea ș> 
demnitatea americanilor, chemindu-i 
să nu piardă incă o dată șansa isto
rică pe calea spre încetarea cursei 
înarmărilor".

Relevînd că se înregistrează nu o 
slăbire, ci o accelerare a ritmului 
cursei înarmărilor, Mihail Gorbaciov

Reuniunea ministerială a tarilor in curs de dezvoltare
«

în problemele cooperării economice
CAIRO 13 (Agerpres). — La Cairo 

s-a deschis reuniunea ministerială a 
„Grupului celor 77“ privind coope
rarea economică dintre țările în curs 
de dezvoltare. Participă reprezen
tanți ai statelor membre, între care 
și România. Reuniunea are drept 
scop examinarea aplicării progra
melor de acțiune convenite anterior, 
vizînd promovarea acestei cooperări 
și elaborarea strategiei dezvoltării în 
perioada următoare.

Lucrările au fost deschise de pri
mul ministru al Egiptului, Aii Loutfi,

S.U.A. au procedat la desfășurarea noilor rachete 
balistice intercontinentale

NEW YORK 18 (Agerpres). — După 
cum informează revista „Newsweek", 
citind date difuzate de un reprezen
tant al forțelor aeriene americane. 
Statele Unite au procedat la desfășu
rarea noilor rachete balistice inter
continentale MX. Două dintre cele 
patru trepte ale primei rachete de 
acest tip au fost livrate unei baze 
aeriene din vestul statului Wyoming. 
Pină la sfîrșitul anului curent, in a- 
ceastă zonă vor fi amplasate zece ra
chete MX.

ÎNTREVEDERE. Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al P.C.B., 
s-a intilnit, la Varna,, cu Georges 
Marchais, secretar general al P.C. 
Francez, aflat în Bulgaria la invi
tația C.C. al P.C.B. S-a procedat la 
o informare reciprocă privind acti
vitatea celor două partide și la un 
schimb de păreri asupra unui larg 
cerc de probleme actuale ale vieții 
internaționale.

COMUNICAT COMUN. Uniunea 
Sovietică și Sudanul își exprimă 
satisfacția pentru pașii întreprinși 
în ultimul timp în vederea resta
bilirii caracterului prietenesc al 
relațiilor dintre cele două țâri — 
se spune în comunicatul comun 
dat publicității, la Moscova, la în
cheierea vizitei în U.R.S.S. a pri- 
mtilui ministru și ministrul apă

a subliniat necesitatea unor ample 
măsuri practice capabile să frineze 
militarismul și să determine, o coti
tură spre mai bine în evoluția eve
nimentelor.

Sintem convinși și în prezent — a 
spus el — că încetarea experiențelor 
nucleare, nu numai de către Uniunea 
Sovietică, ci și de Statele Unite ale 
Americii ar constitui un progres real 
spre încetarea cursei înarmărilor, 
spre accelerarea lichidării lor.

Uniunea Sovietică — a declarat M. 
Gorbaciov — este convinsă că. un 
acord privind încetarea experiențelor 
nucleare poate fi realizat rapid și 
semnat incă in acest an cu prilejul 
intîlnirii sovieto-americane la nivel 
înalt. Acest eveniment ar deveni, fără 
îndoială, principalul rezultat real al 
întilnirii — un pas important pe ca
lea încetării cursei înarmărilor.

care a prezentat un mesaj adresat 
reuniunii de președintele Hosni 
Mubarak. în document se arată că 
dezvoltarea cooperării economice in
tre țările in curs de dezvoltare este 
de natură să limiteze efectele deo
sebit de grave ale crizei economice 
mondiale asupra acestor țări, să con
stituie un mijloc eficace de a îm
bunătăți situația economică a țări
lor în curs de dezvoltare și de a 
întări forța lor colectivă de nego
ciere cu țările dezvoltate.

în pofida cererilor exprimate de 
ampla mișcare pentru pace, de fac
tori politici din lume privind adop
tarea unor măsuri concrete de dezar
mare și reducerea arsenalelor mili
tare, a apelurilor la renunțarea la 
dezvoltarea unor noi sisteme de 
arme, administrația americană in
tenționează să desfășoare în total o 
sută de rachete de acest tip, iar pen
tru anul financiar 1987 a solicitat 
fonduri în vederea construirii a 21 
rachete MX.

rării din Sudan, Sadik El-Mahdi. 
Referitor, la situația din Orientul 
Mijlociu, comunicatul evidențiază 
importanța convocării unei confe
rințe internaționale, cu participa
rea tuturor părților interesate, in
clusiv a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei.

VIZITA. Delegația guvernului 
popular (municipalității) al orașu
lui Beijing, condusă de primarul 
Chen Xitong, aflată în capitala 
Uniunii Sovietice, a avut luni con
vorbiri la Sovietul Orășenesc Mos
cova cu președintele Comitetului 
Executiv al acestuia, Valeri Saikin. 
Părțile au exprimat dorința de a 
efectua un schimb fructuos de ex
periență. Au fost evidențiate bunele 
sentimente pe care locuitorii celor 
două orașe și le nutresc reciproc.

Apel în favoarea 
soluționării politice 

a conflictelor 
din America Centrală

SANTO DOMINGO 18 (Ager
pres). — Președintele Republicii 
Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, 
a reafirmat apelul adresat guvernu
lui S.U.A. în vederea inițierii de tra
tative pentru examinarea probleme
lor ce privesc relațiile dintre cele 
două țări. „Dorim relații prietenești 
cu Statele Unite, iar pentru aceasta 
sintem dispuși la un dialog imediat 
și necondiționat cu guvernul ameri
can, pentru că este unica soluție re-, 
zonabilă pe care o poate avea’ con
flictul centroamerican" — a spus 
șeful statului nicaraguan. Totodată, 
el a confirmat că Nicaragua este gafa 
să semneze, la 15 septembrie. Actul 
păcii, elaborat de țările membre ale 
„Grupului de la Contadora".

Gravele consecințe 
economice și sociale ale 

ocupării ilegale a Namibiei 
Un raport al O.N.U.'

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres).
— „Namibia : perspectivele recon
strucției naționale și dezvoltarea sa“
— acesta este titlul studiului publicat 
de Institutul O.N.U. pentru Namibia, 
realizat din însărcinarea Adunării 
Generale. El oferă o analiză a situa
ției economice și sociale în acest te
ritoriu, ocupat ilegal de către "R.S.A., 
propune o serie de recomandări în 
domeniul dezvoltării Namibiei după 
obținerea independenței.

în prezent — arată lucrarea — 
minoritatea albă deține 60 Ia sută 
din suprafețele agricole și, in mod 
indirect, controlează și terenurile ce 
aparțin populației autohtone. Doar 
30 la sută din locuitorii acestui .te
ritoriu beneficiază de 81,7 la sută din 
venitul național. în localitățile rura
le, veniturile albilor sînt de 25 ori 
mai mari decit ale locuitorilor afri
cani, în timp ce în orașe acest ra
port este „doar" de 12 la 1. Tn Na
mibia. învățămîntul este gratuit doar 
pentru locuitorii albi.

Industria minieră, care asigură 85 
la sută din totalul exporturilor, este 
controlată în întregime de trei cor
porații transnaționale — capitalul do
minant fiind cel din S.U.A., Mare, 
Britanie și R.S.A.

REPREZENTANȚA PERMANEN
TA A ANGOLEI LA O.N.U. a trans
mis. președintelui Consiliului de I 
Securitate o scrisoare în care, în 
numele guvernului angolez, sînt 
condamnate actele de agresiune și 
de destabilizare pe care regimul 
rasist din R.S.A. continuă să le co- . 
mită împotriva R. P. Angole.

MEMORANDUM. Secretariatul 
Comitetului pentru reunificarea I 
pașnică a patriei a dat publicității | 
un memorandum in legătură cu 
frecventele provocări militare să- i 
virșite la Panmunjon și in veci
nătatea acestuia, la linia militară 1 
de demarcație, de forțele ameri- . 
cane și sud-coreene, reievind că 
acestea constituie un factor al în- I 
cordării în Coreea. în memoran
dumul citat de agenția A.C.T.C. 
sint menționate o serie de ase- | 
menea acțiuni, subliniindu-se ne
cesitatea ca Statele Unite și auto- | 
ritățile sud-coreene să accepte ne- 
întîrziat propunerile R.P.D. Core
ene referitoare la perfecționarea 
securității în zona menționată și 
la organizarea de convorbiri la | 
nivelul autorităților militare.

j JȘ ROMÂNIA ÎN ANUL J 
i INTERNAȚIONAL AL PĂCII i

io. FINALIZAREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI DE LA STOCKHOLM
- în interesul cauzei destinderii, securității și colaborării în Europa

„Este necesar să facem în așa fel încît Conferința 
de la Stockholm să se încheie în acest an cu rezultate 
cit mai bune. Noi considerăm că, pe baza propunerilor 
prezentate pînă acum, este posibil și trebuie sa se rea
lizeze un acord general care să asigure întărirea secu
rității și cooperării în Europa".

NICOLAE CEAUȘESCU
Astăzi urmează să se reia la 

Stockholm lucrările Conferinței pen
tru măsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare în Europa 
— eveniment de primă mărime in 
viața politică a continentului, mo
ment deosebit de important pe ca
lea transformării Europei într-o 
zonă a păcii, securității și colaboră
rii. începută la 17 ianuarie 1984, 
conferința din capitala Suediei își 
va încheia lucrările la 19 septembrie 
după 1>2 runde de negocieri, echiva
lind cu circa un an și jumătate de 
activitate neîntreruptă.

Un for de negocieri im
portant pentru soarta păcii. 
Emanație directă a reuniunii gene- 
ral-europene de la Madrid, Confe
rința de la Stockholm are drept 
obiectiv esențial negocierea și adop
tarea unui ansamblu de măsuri de 
creștere a încrederii și securității 
destinate să reducă riscul confrun
tării militare în Europa și să deschi
dă, astfel, calea trecerii la măsuri 
concrete, efective de dezarmare, in 
primul rînd nucleară. Poțrivit man
datului stabilit la Madrid, aceste 
măsuri trebuie să se extindă Ia în
treg teritoriul Europei, de la Atlan
tic la Ural, să fie obligatorii, verifi
cabile și semnificative din punct de 
vedere militar.

Interesul deosebit cu care po
poarele continentului urmăresc lu
crările primului forum general-eu- 
ropean pentru încredere și dezar

mare șî mai ales această ultimă 
etapă finală de negocieri este pe de
plin justificată. încheierea unui 
acord conținind măsuri de creștere 
a încrederii și întărire a securității 
între statele europene ar avea o 
mare semnificație internațională. 
Ar fi prin el însuși o măsură de în
credere, de natură a opri cursul 
spre confruntare, de a stimula sem
nele de speranțe care se fac simțite 
în viața internațională, ca și relua
rea și consolidarea procesului de 
destindere.

Dar nu e vorba numai despre 
aceasta. Adoptarea la Conferința de 
la Stockholm a unui acord privind 
măsuri de încredere creează premi
sele pentru ca la viitoarea reuniune 
gcneral-europeană de la Viena să se 
poată extinde mandatul conferinței 
la ceea ce reprezintă problema de 
fond, fără rezolvarea căreia nu poa
te fi concepută nici un fel de secu
ritate reală pe continent, și anume 
dezarmarea, în primul rînd cea nu
cleară. Or, o asemenea lărgire a 
mandatului conferinței nu va fi po
sibilă decît în condițiile în care lu
crările acestei ultime sesiuni vor fi 
finalizate cu succes.

Un acord pozitiv realizat la Stock
holm ar avea în același timp efecte 
benefice pentru întreaga desfășu
rare a apropiatei reuniuni general- 
europene de la Viena, care, pornind 
de la situația actuală existentă pe 
continent, nu va putea să nu aibă 
în centrul lucrărilor sale tocmai as
pectele militare ale securității euro

pene, problemele legate de întărirea 
încrederii și înfăptuirea dezarmării 
pe continent.

în sfirșit, în acest an, proclamat de 
Organizația Națiunilor Unite drept 
An Internațional al Păcii, realizarea 
unui acord la Conferința de la 
Stockholm ar însemna un prim pas 
serios, concret, în direcția organiză
rii păcii, ar fi o dovadă a voinței 
statelor europene de a opri cursul 
periculos al evenimentelor spre es
caladarea confruntării și tensiunii.

O concepție originală și 
realistă privind dezvoltarea 
încrederii între statele con
tinentului. Este ?i motivul P^- 
tru care România, președintele 
Nicolae Ceaușescu au acordat și 
acordă o atenție de prim-ordin con
ferinței din capitala Suediei. După 
cum este cunoscut, țara noastră s-a 
numărat printre inițiatorii capitolu
lui referitor la măsurile de creștere 
a încrederii și anumite aspecte ale 
securității din Actul final de la Hel
sinki, propunerile sale, ca și ale al
tor țări mici și mijlocii, aflîndu-se 
la baza măsurilor convenite în ca
drul conferinței. Prin consens au 
fost stabilite o serie de măsuri ca 
notificarea prealabilă a manevrelor 
și mișcărilor militare de anvergură, 
schimbul de observatori Ia manevre, 
vizite de delegații militare etc.

Avînd insă in vedere faptul că 
măsurile de încredere stabilite prin 

Actul final nu reprezintă decît un 
început, că nu se poate vorbi de o 
reală securitate pe continent și in 
lume atita timp cit continuă cursa 
înarmărilor, România a depus 
eforturi susținute pentru continua
rea procesului început la Helsinki, 
pentru adîncirea, lărgirea și comple
tarea măsurilor stabilite in vederea 
realizării obiectivului esențial — 
dezarmarea generală șl totală, sub 
un control internațional strict și 
eficace. în acest spirit, țara noastră 
a acționat . cu consecvență și per
severență în vederea realizării, 
în cadrul reuniunii general-euro- 
pene de la Madrid, a consensului 
pentru convocarea Conferinței pen
tru măsuri de incredere și secu
ritate și pentru dezarmare în Eu
ropa.

în cadrul strategiei de la simplu 
la complex prezentate de secretarul 
general al partidului in legătură cu 
soluționarea problemei fundamen
tale a contemporaneității — dezar
marea, și în primul rînd dezarmarea 
nucleară — a programului general de 
măsuri preconizat, România acordă 
un rol important punerii în practică 
a unor măsuri de creștere a încre
derii și intărire a securității intre 
state. în viziunea țării noastre, ase
menea măsuri sint deosebit de im
portante, întrucît pot aduce o con
tribuție efectivă la promovarea unor 
relații normale între națiuni, la 
menținerea și consolidarea păcii, 
fiind, totodată, de natură să des
chidă calea, spre realizarea unor pași 
pe calea dezangajării militare și 
dezarmării. Măsurile de încredere 
au menirea de a contribui la redu
cerea pericolului confruntărilor mi
litare, la diminuarea tensiunilor și a 
suspiciunilor dintre state și de a fa
cilita prin aceasta debutul procesu
lui de oprire a cursei înarmărilor și 
de realizare a dezarmării. Cu alte 
cuvinte, măsurile de încredere re
prezintă o etapă inițială care, înca
drată într-o strategie corespunză
toare, poate impulsiona eficient 
eforturile pentru înfăptuirea dezar
mării, pentru transformarea Europei 
într-un continent al păcii și înțele
gerii între toate popoarele.

O asemenea viziune clară despre 
măsurile de încredere și securitate 
a fost prezentată incă de la început 
de țara noastră în cadrul foru
mului de la Stockholm. Tocmai 
de aceea, documentul „POZIȚIA 
ROMÂNIEI, CONCEPȚIA ȘI CON
SIDERENTELE PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU PRIVIND 
MASURI DE ÎNCREDERE ȘI 
SECURITATE ȘI PENTRU DEZAR
MARE ÎN EUROPA" s-a bucurat de 
un larg interes și ample aprecieri 
pozitive, reprezentanții a numeroa
se state evidențiind caracterul rea
list și constructiv al propunerilor 
prezentate, faptul că ele alcătuiesc 
un program complex și unitar pen
tru dezvoltarea încrederii între sta
te, pentru întărirea securității pe 
continent.

De-a lungul celor 11 sesiuni ale 
conferinței, țara noastră a desfășu
rat o intensă activitate practică, a 
depus eforturi susținute și a prezen
tat numeroase propuneri și formule 
constructive, în scopul apropierii 
pozițiilor, ajungerii la acord în per
spectiva deschiderii lucrărilor re
uniunii general-europene de la 
Viena.

Voința politică — cheia 
realizării unui acord. După 
cum este cunoscut, pentru o lungă 
perioadă de timp lucrările Conferin
ței de la Stockholm au fost afectate 
de neîncrederea existentă în rela
țiile dintre state, de rețineri și sus
piciuni. Din acest motiv, locul ne
gocierilor constructive a fost luat în 
foarte multe din sesiuni de dezba
teri sterile, pe teme colaterale, care 
nu formau obiectul discuțiilor din 
conferință. în ultimul timp, în 
schimb, la Stockholm s-au înregis
trat o serie de evoluții pozitive, s-a 
început un dialog concret, în ideea 
de a se apropia pozițiile, de a se 
găsi și identifica zone de contact și 
înțelegere. în acest fel, a fost posi
bil să se facă o serie de pași nota
bili, chiar dacă, într-o anumită mă
sură, apropierea s-a realizat prin 
decizia de a amîna temporar abor
darea unor chestiuni importante.

Una din problemele principale 

care au dominat și domină lucră
rile conferinței este cea legată de 
reafirmarea principiului nerecurge- 
rii Ia forță in relațiile dintre sta
tele participante, precum și in ra
porturile cu celelalte state. Manda
tul negocierilor de la Stockholm 
prevede, se știe, că obiectivul con
ferinței este de a întreprinde pe 
etape, cu participarea tuturor state
lor semnatare ale Actului final, noi 
acțiuni de natură să facă să progre
seze opera de intărire a încrederii și 
a securității și de dezarmare, astfel 
incit să se dea efect și expresie da
toriei pe care o au statele de a se 
abține să recurgă la amenințarea cu 
forța sau la folosirea forței în re
lațiile lor reciproce. Negocierile de 
pînă acum au permis convenirea, cu 
titlu preliminar, a unor texte de 
acord, care reafirmă sau întăresc 
angajamentul statelor participante 
de a întreprinde noi acțiuni concrete 
menite să permită obținerea de, 
progrese în direcția abolirii politicii 
de forță.

O serie de pași înainte au fost 
realizați și în domeniul notificării 
activităților militare terestre, acum 
urmind să se stabilească și para
metrii numerici ai unor asemenea 
activități, pe baza cărora se va de
termina obligația de notificare. De 
asemenea, s-a ajuns la o înțelegere 
privind schimbul anual de calendare 
asupra activităților militare notifi- 
cabile și s-au convenit unele texte 
legate de observarea activităților 
militare, rămînînd de soluționat di
ferite probleme referitoare la mo
dalități concrete de observare, pre
cum și la stabilirea activităților mi
litare notificabile ce urmează să fie 
supuse observării.

Prin toat^ aceste înțelegeri se vor 
da garanții statelor participante că 
activitățile militare supuse notifică
rii au un caracter de rutină, de pre
gătire și nu urmăresc in nici un fel 
scopuri agresive. Desigur, așa cum 
a arătat în permanență România, 
acest lucru nu este suficient ; im
portant este ca aceste activități să 
fie cit mai reduse, să fie continuu 
limitate, deoarece orice activitate 
cu caracter militar nu poate decît 
să creeze suspiciuni, să dea naștere 

la tensiune și încordare. Iată și mo
tivul pentru care nu puține din pro
punerile prezentate de țara noastră 
la Conferința de la Stockholm au 
vizat tocmai limitarea sau chiar re
nunțarea la activități militare în 
zone sensibile cum ar fi frontierele 
dintre state.

înțelegerile realizate pînă acum 
sînt, fără îndoială, importante. Nu
meroase probleme trebuie să-și mal 
găsească insă rezolvarea pentru ca 
acordul să poată fi convenit. Tocmai 
de aceea, în acest moment hotărîto? 
al negocierilor este nevoie de ma
nifestarea voinței politice din partea 
tuturor statelor participante pentru 
stabilirea unor soluții de compro
mis. Timpul pentru aplicarea tacti
cii „pașilor mărunți" este depășit, 
jumătățile de măsură nemaiputînd 
asigura dinamica de care negocierile 
de la Stockholm au nevoie pentru a 
se ajunge la un acord pină la 
19 septembrie. Această ultimă sesi
une are un rol esențial in căutarea 
soluțiilor , general-acceptabiie, care 
să se bazeze pe ceea ce este comun 
și posibil de realizat în condițiile 
internaționale actuale. Se impun, 
astfel, inițiative șl măsuri hotărite 
care să deblocheze calea spre un 
acord și să facă în acest fel posibilă 
începerea unui proces de creștere a 
încrederii și a securității pe conti
nent, așa cum prevede mandatul 
conferinței.

Acționînd în continuare pentru 
apropierea pozițiilor, pentru găsirea 
unor formule de compromis, Româ
nia socialistă, așa cum a afirmat 
președintele Nicolae Ceaușescu, este 
hotârită să depună și în continuare 
toate eforturile pentru încheierea 
cu succes a Conferinței de la Stock
holm, pentru realizarea unui acord 
substanțial de măsuri de încredere 
și de securitate, cu convingerea că 
aceasta se va repercuta in mod po
zitiv asupra actualei situații interna
ționale, va stimula negocierile în 
celelalte foruri internaționale consa
crate dezarmării, va contribui la 
avansarea procesului întăririi secu
rității și dezvoltării colaborării în 
Europa și în general in lume.

Radu BOGDAN
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