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In cadrul unui nou și profund dialog de lucru cu cadre de conducere

și specialiști din domeniul mecanizării agriculturii

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a examinat o serie de mașini agricole, agregate si echipamente moderne 

destinate aplicării celnr mai eficiente tehnologii de cultură

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, a exami
nat, vineri, împreună cu cadre de conducere și specialiști din dome
niul mecanizării agriculturii, o serie de mașini agricole, agregate și 
echipamente moderne, cu productivitate sporită, menite să asigure 
aplicarea cu succes a celor mai eficiente tehnologii de cultură și, pe 
această bază, obținerea unor recolte tot mai bogate, sigure și stabile. 
Îndeplinirea exemplară a obiectivelor noii revoluții agrare.

Analiza a evidențiat din nou grija 
permanentă a secretarului general al 
partidului pentru dotarea unităților 
agrioole cu mașini si utilaje dintre 
cele mai perfecționate, corespunză
tor programului de dezvoltare si mo
dernizare continuă a agriculturii 
noastre socialiste.

La acest dialog de lucru, oare a 
avut loc pe un teren de pe raza co
munei Snagov din sectorul agricol 
Ilfov, au participat tovarășii Con
stantin Olteanu. Vasile Bărbulescu, 
Cornel Pacoste. Silviu Curticeanu, 
Gheorghe David, ministrul agricul
turii. Serban Teodorescu. ministrul 
industriei construcțiilor de mașini.

Secretarului general al partidului 
l-au fost prezentate, de către Costică 
Leu. secretar de stat la Ministerul 
Agriculturii, utilaje folosite in agre
gat cu tractoare de diferite puteri la 
efectuarea lucrărilor pe terenurile 
existente în tara noastră. Au fost e- 
videntiate îmbunătățirile constructi
ve aduse in ultima perioadă, ca ur
mare a indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la mo
dernizarea utilajelor, reducerea greu
tății acestora si. implicit, reducerea 
oonsumului de metal. La mărirea du
ratei de exploatare si a calității lu
crărilor efectuate.

Au fost urmărite tn stare de func
ționare noile pluguri cu geometrie 
variabilă ou enteoormane. care lu
crează in agregat cu tractoarele de 
100 CP și 180 CP, cu ajutorul cărora 
se efectuează o arătură de calitate 
superioară, asigurindu-se incorpora
rea totală in sol a resturilor vegetale 
și o mărunțire bună a terenului. Tn 
urma indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la precedentele 
întilniri cu reprezentanții din agri
cultură. aceste soluții constructive 
au fost adoptate și la tipurile de 
pluguri existente în exploatare, ur- 
mind ca. In cel mai scurt timp, 
această operație să fie generalizată.

S-au analizat, in continuare, uti
laje pentru scarificarea solului. Din
tre acestea, a reținut atenția scarifi- 
catorul purtat, cu două lame vi
bratoare de lucru, acționat de 
tractorul de 100 CP, cu care se 
execută lucrări de subsolaj in 
vederea afinării terenului și asi
gurării unei mal bune rețineri a 
apei in sol. De asemenea, a fost pre
zentată o mașină de afinat solul — 
MAS 60 —, cu o singură lamă, oe 
poate lucra în agregat atlt cu trac
torul de 100 CP, cit și cu cel de 
65 CP. S-au examinat Îndeaproape 
parametrii de lucru ai noilor mașini 
agricole, calitatea operațiilor efec
tuate. In dialogul purtat cu specia
liștii din domeniul mecanizării, cu 
cadrele de conduoere din Ministerul 
Agriculturii, precum și în timpul 
probelor efectuate cu noile utilaje 
agricole, tovarășul Nioolae Ceaușescu 
a cerut ca. in continuare, să se 
aducă îmbunătățiri utilajelor in ve
derea sporirii productivității acestora, 
măririi duratei lor în exploatare, 
reducerii consumului de materiale,

încărcării la capacitatea stabilită * 
■tractoarelor.

O atenție deosebită a fost acordată 
examinării diverselor variante de 
mașini și organe de lucru pentru se
mănat, la o distanță de 6 cm între 
rinduri, concomitent cu administra
rea îngrășămintelor minerale la o 
adîncime de 10 cm, respectiv la 3—4 
cm sub nivelul de încorporare în 
sol a semințelor, și tasanea rindu- 
rilor semănate. în acest sens, a fost 
urmărită funcționarea efectivă a 
cîtorva semănători dotate cu diferite 
tipuri de brăzdare modernizate, în 
vederea .asigurării Incorporării uni
forme In sol a seminței o dată cu 
administrarea îngrășămintelor mine
rale. A fost urmărită semănătoarea 
universală de cereale modulată — 
SCU-3, realizată de Institutul de cer
cetare științifică și inginerie tehno
logică pentru mașini și utilaje agri-

cole-Băneasa. In cadrul dialogului 
s-a relevat că acest utilaj,, dotat cu 
brăzdar combinat de tip patină și 
cu brăzdare dublu disc, asigură efec
tuarea de bună calitate a lucrărilor, 
avînd o productivitate sporită, pu- 
tindu-se lucra in agregat cu două 
sau trei module.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut ca aceste utilaje să fie reali
zate la un nivel de calitate ridicat, 
astfel incit ele să funcționeze irepro
șabil, să contribuie la sporirea po
tențialului productiv al pămintului, 
la creșterea, și pe această bază, a 
producțiilor agricole.

Secretarul general al partidului a 
apreciat eforturile depuse de specia
liști în direcția îmbunătățirii siste
mei de mașini utilizate, rezultatele 
obținute de aceștia în modernizarea 
utilajelor pentru pregătirea și afîna- 
rea adincă a terenului, pentru se
mănat.

Subliniind necesitatea ca noile ma
șini și utilaje agricole să corespundă 
cit mai deplin cerințelor impuse 
de aplicarea tehnologiilor moder
ne la fiecare cultură, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să se 
adopte soluții constructiva care să 
conducă la modernizarea tuturor 
utilajelor existente, astfel îneît aces

tea să poată fi utilizate încă în cam
pania agricolă de toamnă.

Secretarul general al partidului 
s-a interesat. totodată, de situația 
culturilor în sectorul agricol Ilfov, 
de mersul lucrărilor din campania 
de vară. Primul secretar al comite
tului de partid al sectorului, Viorel 
Vizureanu, â informat că starea de 
vegetație a culturilor este bună, lu
crările de sezon fiind efectuate Ja 
timp. In prezent, eforturile oameni
lor muncii din unitățile agricole de 
stat și cooperatiste din sector sînt 
angajate la recoltarea griului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că, în acest an, sint condiții 
ca, in sectorul agricol Ilfov, să se 
obțină o producție ridicată de grîu 
și trebuie luate toate măsurile pen
tru strîngerea și depozitarea în cele 
mai bune condiții a întregii recolte.

La încheierea vizitei de lucru, ca
drele de conducere, specialiștii pre- 
zenți au asigurat pe secretarul gene
ral al partidului că vor acționa 
neabătut pentru aplicarea Indicații
lor primite, pentru continua perfec
ționare și modernizare a sistemei de 
mașini și utilaje agricole în vederea 
înfăptuirii obiectivelor stabilite în 
domeniul agriculturii pentru actualul 
cincinal.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, vineri, 10 iulie, a 
avut loc ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat MODUL IN CARE 
S-A ACȚIONAT PENTRU RECUPERAREA RESTANȚELOR 
DIN LUNA IUNIE IN DOMENIUL EXPORTULUI, PRECUM 
SI MASURILE PENTRU REALIZAREA INTEGRALA A PLA
NULUI DE EXPORT PE LUNA IULIE Șl PE ÎNTREGUL 
AN DE PERFECȚIONARE ÎN CONTINUARE A ACTIVI
TĂȚII DE COMERȚ EXTERIOR.

In cadrul ședinței, pe baza rapoartelor prezentate de 
miniștri și viceprim-miniștri care răspund de diferite sec
toare economice, s-a făcut o analiză exigentă a activi
tății desfășurate pentru recuperarea, în prima decadă a 
lunii iulie — așa cum s-a stabilit la precedenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv — a restanțelor din luna 
iunie la producția de export. S-a apreciat că, deși au 
fost obținute o serie de rezultate bune, în unele minis
tere și sectoare economice s-a făcut destul de puțin în 
această direcție, progresele înregistrate in recuperarea 
restanțelor nefiind pe măsura posibilităților, a capacită
ților de care dispune economia națională.

Criticind această situație, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cerut să se acțio
neze cu toată hotărîrea pentru recuperarea integrală, în 
următoarele zile, a producției de export nerealizate, cla- 
rificindu-se toate problemele privind lichidarea acestor 
restanțe și îndeplinirea în bune condiții a planului de 
export pe luna iulie, pentru onorarea exemplară a con
tractelor încheiate cu partenerii de peste hotare. S-a 
apreciat că sint create toate condițiile necesare îndepli
nirii planului la export pe următoarele luni, pe întregul 
an, atît pe relația țări socialiste, cit și pe devize con
vertibile.

Secretarul general al partidului a arătat că se impune 
ca ministerele, centralele industriale, întreprinderile pro
ducătoare să acorde o atenție de prim ordin lansării, 
din timp, in fabricație a producției de export, realizării 
acesteia la un înalt nivel calitativ, precum și livrării ei 
la termenele stabilite.

S-a cerut Comitetului de Stat al Planificării șl Minis
terului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe să asigure cu prioritate, în în
tregime, baza de materii prime și materiale necesară rea
lizării producției de export, să urmărească sistematic, săp- 
tâminal, cum se realizează practic, în întreprinderi și 
centrale, această bază, cum se respectă hotărîrile pri
vind obligația unităților economice de a o folosi numai 
pentru producția destinată exportului și a nu-i da altă 
destinație. In toate întreprinderile și centralele industria
le, pe prim plan trebuie să se situeze producția de ex
port I In cursul săptăminii viitoare trebuie să se clarifi
ce toate problemele privind producția de export pe luno 
august și să se treacă la lansarea in fabricație a co
menzilor pentru luna viitoare I Practic, planul de export 
trebuie realizat pină in ziua de 20 a fiecărei luni, iar 
in ultima decadă să se lucreze pentru buna pregătire o 
producției de export pentru luna următoare. Ministerele 
producătoare, consiliile de conducere pe ramuri, precum 
și Comitetul de Stat al Planificării — ca organ de sin
teză și stat major al Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale — trebuie să aibă un rol mult mai 
mare și să aducă o contribuție sporită la îmbunătățirea 
activității din domeniul comerțului exterior, atît în ce 
privește asigurarea bazei tehnico-materiale, cit și reali
zarea producției de export.

Tot in legătură cu îmbunătățirea activității In dome
niul exportului, Comitetul Politic Executiv, la propunerea 
secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a examinat și aprobat, in continua
re, unele măsuri de natură să crească cointeresarea ma
terială a oamenilor muncii, a întreprinderilor in realizarea 
producției de export. Aceste măsuri, ce urmează să com
pleteze reglementările actuale .privind stimularea realiză
rii producției de export, sint de natură să asigure o co
interesare sporită, directă, a celor care realizează aceas
tă producție. Colectivele întreprinderilor care îndeplinesc 
planul de export, respectind cerințele de calitate și ce
lelalte prevederi stabilite, urmează să primească un adaos 
lunar la retribuție. Astfel, pentru realizarea producției de 
export pe devize convertibile urmează să se acorde un 
adaos lunar la retribuție de 10 la sută, iar pentru reali
zarea producției de export pe relația țări socialiste un 
adaos lunar de 5 la sută.

Secretarul general al partidului a arătat că, o dată cu 
perfecționarea sistemului de cointeresare, trebuie să se 
stabilească, in continuare, măsuri ferme pentru întărirea 
ordinii și disciplinei in realizarea producției de export, 
pentru îmbunătățirea radicală a activității din acest 
sector. Este necesar să se acționeze mai hotărit in di
recția realizării de acorduri de lungă durată, care să 
dea stabilitate și perspectivă atît in ce privește asigurarea 
bazei tehnico-materiale a producției de export, cit și in 
domeniul exportului.

Subliniind că exportul, comerțul exterior, colaborarea 
internațională constituie o necesitate pentru buna desfă
șurare a intregii activități de înfăptuire a programelor 
de dezvoltare economico-socială a țării, secretarul ge
neral al partidului a cerut tuturor cadrelor din economie, 
întreprinderilor, centralelor industriale, consiliilor oameni
lor muncii, organelor și organizațiilor de partid să acorde 
cea mai mare atenție producției de export, realizării cu 
prioritate și in cele mai bune condiții a acesteia, în
deplinirii intocmai a planului pe luna iulie și pe întregul 
an la acest important indicator.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu a pre
zentat O INFORMARE CU PRIVIRE LA VIZITA PRIETE
NEASCĂ DE LUCRU PE CARE A EFECTUAT-O, IN 
ZIUA DE 9 JULIE, IN REPUBLICA POPULARA. POLONA. 
LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI WOJCIECH JARUZELSKI, 
PRIM-SECRETAR AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI MUNCITORESC UNIT POLONEZ, PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT AL R. P. POLONE.

Comitetul Politic Executiv a aprobat întru totul re
zultatele vizitei, ale convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Wojciech Jaruzelski - desfășurate 
intr-o atmosferă dă prietenie, înțelegere și stimă re
ciprocă - apreciind că ele vor da un nou și puternic 
impuls întăririi pe mai departe a colaborării multilaterale 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, dintre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă. A fost subliniată însemnăta
tea deosebită a înțelegerilor la care s-a ajuns cu acest 
prilej privind Înfăptuirea cu consecvență a sarcinilor 
cuprinse in programul de lungă durată de dezvoltare a 
colaborării economice, reciproc avantajoase, dintre cele 
două țări, sporirea volumului și diversificarea schimburi
lor comerciale și creșterea, in acest cadru, a ponderii 
produselor realizate prin cooperare și specializare. S-a 
relevat, de asemenea, importanța îndeplinirii Programu
lui de colaborare In domeniul științei și tehnologiei pe 
perioada 1986-1990 și a identificării de noi posibilități 
care să ducă la sporirea contribuției conlucrării tehnico- 
științifice bilaterale in soluționarea unor probleme impor
tante ale economiilor naționale ale celor două țări.

Comitetul Politic Executiv a relevat profunda sem
nificație a schimbului de păreri pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Wojciech Jaruzelski l-au 
avut in legătură cu unele aspecte majore ale vieții in
ternaționale, care a pus tn evidență concordanța și 
identitatea de păreri in problemele abordate. A fost 
apreciat in mod deosebit faptul că in cursul convorbi
rilor cei doi conducători de partid și de stat au reafirmat 
hotărirea României și Poloniei de a dezvolta conlucrarea 
pe plan internațional, de a contribui tot mai activ la 
soluționarea constructivă, In interesul popoarelor, a ma
rilor probleme complexe ce confruntă omenirea, de a 
acționa, împreună cu celelalte țări socialiste, cu forțele 
progresiste și iubitoare de pace de pretutindeni, pentru 
realizarea dezarmării, In primul rind a celei nuctoare, 
pentru instaurarea in Europa și in lume a unul climat de 
pace, securitate, încredere și largă colaborare intre toa
te națiunile.

Aprobind rezultatele vizitei, Comitetul Politic Executiv 
a cerut guvernului, ministerelor, organelor economice 
centrale să ia toate măsurile pentru realizarea in cele 
mai bune condiții a înțelegerilor convenite, pentru în
făptuirea exemplară a acțiunilor de colaborare și coope
rare prevăzute, care asigură întărirea in continuare a 
conlucrării dintre România și Polonia — pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și în alte domenii de interes 
comun — in folosul și spre binele celor două popoare, 
al cauzei generale a socialismului și păcii.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de asemenea, 
și alte probleme ale activității curente de partid și de 
stat

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ambasadorul Republicii Singapore, 

cu iprilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Republicii Socialis
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(Continuare în pagina a V-a).
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Spirit de muncă revoluționar, eficient în activitatea de partid
■f

REZULTATELE-ÎN PERMANENTĂ CONFRUNTATE
CU POSIBILITĂȚILE

Cititorii noștri, corespondenții noștri
Pasiune pentru lucrul de calitate Pădurea

Comuniștii teleormăneni, confrun- 
tlnd rezultatele obținute cu posibili
tățile existente, au desprins conclu
zia că potențialul agriculturii jude
țului nu este pe deplin pus In va
loare și că sînt absolut necesare 
strădanii susținute pentru a întări 
capacitatea politică si organizatorică 
a organelor și organizațiilor de partid 
In mobilizarea tuturor lucrătorilor 
ogoarelor la înfăptuirea exemplară 
a obiectivelor noii revoluții agrare. 
,.în agricultură — arăta tovarășul 
NICOLAE (EAUȘESCU, secretarul 
general al partidului — a acționa ca 
revoluționar înseamnă a acționa pen
tru recolte mari, a acționa pentru o 
agricultură de mare randament". 
Este ideea-forță care străbate de 
altfel și multe din acțiunile, inter
vențiile și inițiativele comitetului 
județean de partid, ale organelor și 
organizațiilor de partid din unitățile 
agricole din Teleorman.

ÎN CENTRUL ACTIVITĂȚII — ÎN
DEPLINIREA PROGRAMELOR DE 
CREȘTERE A PRODUCȚIEI AGRI
COLE. în mod obiectiv și necesar, 
comitetul județean de partid situ
ează în centrul activității desfășu
rate în domeniul agriculturii înfăp
tuirea exemplară a programelor spe
ciale privind creșterea producției 
agricole vegetale și animale. în ul
timă instanță însă interesează prin 1 
ce rezultate practice se materiali
zează această activitate, doar ele 
fiind in măsură să exprime efi
ciența muncii de partid desfășurate. 
Privite prin această prismă, pro
ducțiile realizate anul trecut in sec
torul vegetal prezintă, comparativ cu 
anul 1985, creșteri substanțiale.

Recoltele sporite obținute într-un 
an nu tocmai favorabil din punct de 
vedere agricol nu pot fi concepute 
In afara acestor programe, ci, dim
potrivă, ca un rezultat al aplicării 
lor. în mod special se cuvine releva
tă eficienta deosebită a măsurilor 
agropedoamellorative aplicate pen
tru creșterea fertilității solurilor.

Analiza In detaliu evidențiază însă 
că în materializarea programelor 
speciale există șl neimpliniri, unele 
chiar foarte serioase. Fără Îndoială, 
eficiența muncii de partid în acest 
domeniu, a măsurilor și acțiunilor 
preconizate este condiționată in 
bună parte de asigurarea condițiilor 
tehnice și materiale, care nu în toate 
cazurile s-au situat la nivelul obiec
tivelor stabilite. în afară de aceste 
cauze de natură obiectivă, pentru a 
căror soluționare se impune o im
plicare mai puternică a tuturor fac
torilor de pe plan central oare au 
răspunderi In realizarea acestor 
programe, o seamă de neîmplinirl 
sînt generate de minusurile existente 
In activitatea proprie a organelor șl 
organizațiilor de partid, In modul 
de organizare fi urmărire a diferite
lor acțiuni.

județean de partid. Dar atît moda
litățile de abordare, cel mai adesea 
constatativ șl retroactiv, cit și mă
surile preconizate, nu întotdeauna 
fundamentate pe cunoașterea exactă 
a cauzelor, nu au dat acestei preo
cupări eficiență și finalitate. Abia 
începind cu acest an se poate vorbi 
de o cotitură radicală în ce privește 
utilizarea forței de muncă de la sate. 
Și aceasta tocmai datorită unui spi
rit nou imprimat de comitetul jude
țean de partid în abordarea și solu
ționarea acestei probleme — nu retro
activ, ci cu mult înaintea începerii 
anului agricol.

Din discuțiile cu mai mulți comu
niști, lucrători din zootehnie, dar și 
cu activiști ai comitetului județean 
de partid, a rezultat că in cursul anu
lui 1986 activitatea din zootehnie a 
fost reconsiderată total și așezată pe 
baze noi. Pentru a înțelege despre 
ce este vorba, se impune să întoar
cem, filele activității din acest sec
tor cu un an înainte.

în iarna 1985—1986, zootehnia ju
dețului a traversat o perioadă deo
sebit de dificilă provocată de lipsa 
acută a furajelor. Aceasta nu a apă
rut însă peste noapte. O anumită 
subapreciere a problemei era evi
dentă de mai mult timp, atît în pre
ocupările organelor și organizațiilor 
de partid din comune și unități, cit 
și în cele ale comitetului județean de 
partid și organelor agricole de spe
cialitate. Concentrind forțele la re-

dublu caracter, de instruire șl de 
schimb de experiență, care, pe baza 
programului adoptat de comitetul 
județean de partid pentru asigura
rea furajelor, a avut ca temă „Mo
dalități concrete de recoltare și de
pozitare a furajelor", constituie un 
exemplu concludent în acest sens. 
Momentul a fost judicios ales, cu 
puțin timp înaintea declanșării pri
mei etape de recoltare a furajelor. 
Au fost chemați să participe toți pre
ședinții cooperativelor agricole de 
producție, directorii stațiunilor pen
tru mecanizarea agriculturii, ingine- 
rii-șefi cu zootehnia din consiliile 
agroindustriale, șefii fermelor zoo- 
tehnioe din unități. Nici locul n-a 
fost ales întîmplător : asociația eco
nomică intercooperatistă de creștere 
a vacilor cu lapte din consiliul agro
industrial Piatra. O unitate care de
ține o bună experiență în domeniul 
recoltării și depozitării furajelor 
(formațiile sale au făcut demonstra
ții practice) și, în același timp, con
stituie un exemplu extrem de instruc
tiv. Cu un an în urmă, asociația se 
afla intr-o situație dificilă. Prin re
organizarea întregii activități, prin 
măsurile radicale luate, unitatea a 
dovedit prin fapte că ceea ce este 
necesar este și pe deplin posibil de 
realizat, că prin muncă tenace, per
severentă posibilitatea devine re
alitate. Și de această realitate 
s-au convins și unii participanți 
predispuși la invocarea unor justi

ANALIZA CRITICA DEZVĂLUIE 
MODALITĂȚILE DE PERFECȚIO
NARE A MUNCIL Anumite realizări, 
cit și metodele la care a apelat co
mitetul județean da partid, cu deo
sebire în acest an, pentru soluțio
narea diferitelor aspecte legate de 
participarea la muncă a întregii forțe 
de muncă de la sate, sînt de reliefat 
cu atît mai mult cu cît pînă de cu- 
rînd această problemă era conside
rată în județul Teleorman greu de 
soluționat. Și aceasta nu ca efect al 
lipsei forței de muncă, ci mai cu sea
mă datorită lipsei de preocupare ce 
s-a manifestat la nivelul organelor și 
organizațiilor de partid din comune 
și din multe unități agricole, inclu
siv la nivelul comitetului județean 
de partid, privind atit desfășurarea 
unei susținute activități politico-edu
cative pentru atragerea la muncă a 
cetățenilor de la sate, cit și apli
carea cu fermitate a reglementărilor 
legale în vigoare referitoare la or
ganizarea muncii și a producției în 
unitățile agricole. în acest context, 
menționăm că, numai în anul tre
cut, 25 000 hectare cu porumb și 
8 000 hectare cu alte plante prăsi
toare nu au fost angajate pentru a 
fi lucrate în acord global, ceea ce a 
avut repercusiuni directe asupra ni
velului producției obținute pe aceste 
suprafețe. La toate acestea, dacă 
adăugăm că un număr mare din to
talul cooperatorilor apți de muncă 
— în anul trecut peste 40 000 — nu 
și-au realizat minimul de nor
me de muncă stabilit de adună
rile generale rezultă că aspectele 
legate de necuprinderea la muncă a 
întregii forțe existente se împleteau 
cu o anumită stare de indisciplină 
in ce privește respectarea de către 
membrii cooperatori a obligațiilor 
statutare ce le revin, ceea ce a ac
centuat, în mod artificial, deficitul 
de forță de muncă în multe unități 
agricole.

Desigur, folosirea deplină a în
tregii forțe de muncă de la sate s-a 
aflat permanent în atenția comitetu
lui județean de partid. Dovadă sint 
numeroasele analize, unele cu un 
pronunțat caracter critic, efectuate 
de biroul șl secretariatul comitetului

zolvarea sarcinilor din campaniile 
agricole, recoltarea și depozitarea 
furajelor scăpau atenției, asigurarea 
lor punîndu-se doar toamna tîrziu, 
cind cimpul oferea puține resurse și 
nu de calitate. Consecințele acestui 
mod greșit de a gindi, de a ignora 
necesitățile zilei de miine, de a nu 
privi și in perspectivă au fost mult 
amplificate de perioadele prelungite 
de seoetă, ele culminind cu deficitul 
mare de furaje cu oare s-a intrat 
în iarna 1985—1986. Tocmai pornind 
de la această stare de lucruri neco
respunzătoare, care a format obiec
tul unei critici severe din partea 
conducerii partidului, comitetul ju
dețean de partid a elaborat cu exi
gență un program amplu d>e măsuri 
subordonate îmbunătățirii radicale 
a activității din toate fermele zoo
tehnice. , „

Despre eficiența măsurilor între
prinse, sublinia tovarășul Gheorghe 
Predilă, secretar al comitetului ju
dețean de partid, este edificator fap
tul că, dacă numai cu un an în urmă 
au fost aduse furaje din alte județe, 
în iarna 1986—1987 unitățile din Te
leorman au vindut altor județe pes
te 30 000 tone de nutrețuri. Toate 
acestea sînt rezultatul unul mod nou 
de a gindi și acționa în oe privește 
recoltarea și depozitarea furajelor, 
acestora lmprimindu-li-se un carac
ter permanent, din primăvară pină 
toamna tîrziu, întreaga acțiune fiind 
organizată, condusă și urmărită cu 
fermitate, riguros, de la nivelul fer
melor pină la comitetul județean de 
partid, pentru a se putea interveni 
operativ acolo unde nu se îndepli
nesc sarcinile stabilite.

PRETUTINDENI SA RODEASCĂ 
EXPERIENȚA ÎNAINTATA. Gene
ralizarea experienței pozitive do- 
bindite de numeroase unități agri
cole a devenit în județul Teleorman 
una din laturile permanente ale ac
tivității comitetului județean de 
partid. Se conturează treptat o anu
me metodică, o anume structură, 
incă nu ideală, dar in curs de con
tinuă perfecționare. în prim plan se 
situează utilizarea formelor de' ex
plicare și informare asupra unor ex
periențe, metode și inițiative. în a- 
cest sens, ne preciza tovarășa Vero
nica Cornea, secretar al comitetului 
județean de partid, secția de pro
pagandă editează cu regularitate 
broșuri documentare, planșe, afișe, 
fotoexpoziții, foi volante legate de 
principalele campanii. De asemenea, 
direcția agricolă județeană, cu spri
jinul secției de propagandă, a tipă
rit citeva seturi dedicate populariză
rii tehnologiilor avansate în cultiva
rea cerealelor și creșterea produc
țiilor în zootehnie.

Un rol tot mai important acordă 
comitetul județean de partid forme
lor de implicare directă a lucrători
lor din agricultură in preluarea și 
aplicarea în unități a ceea ce este 
mai bun la alții și, in mod deosebit, 
organizării schimburilor de expe
riență. O interesantă acțiune, cu un

••

DIN JUDEȚELE ȚĂRII

In anul reorganiză
rii administrativ-teri- 
toriale a țării, orașul 
Gheorgheni, din jude
țul Harghita, nu dis
punea decit de o uni
tate forestieră de ex
ploatare și transport 
și de o unitate de in
dustrie locală. Dato
rită politicii partidu
lui și statului de re
partizare rațională a 
forțelor de 
pe întreg 
țării și de 
armonioasă 
localităților, 
gheni s-au 
in ultimele două dece
nii, cinci mari între
prinderi de interes re
publican. Dar nu la 
marea industrie dorim 
si ne referim in rin- 
durile ce urmează, ci 
la acea industrie pe 
care n-am putea s-o 
remarcăm dacă nu am

producție 
teritoriul 

dezvoltare 
a tuturor 
la Gheor- 
construit,

cerceta cu suficientă 
atenție aspectele de 
amănunt ale orașului, 
fie in planul gospodă
ririi și înfrumusețării, 
fie in cel al asigurării 
locuitorilor cu obiecte 
și unelte de uz casnic 
și gospodăresc. Este 
vorba de industria 
mică, a cărei denumi
re se menține astfel 
numai pentru a o deo
sebi de marea indus
trie și nu pentru că 
producția ei ar fi de 
mai mică importanță.

— La noi, la Gheor
gheni, există o pre
ocupare statornică in 
vederea dezvoltării ac
tivităților de mică in
dustrie, pentru care se 
investește efort crea
tor, se cere spirit de 
inițiativă și largă re
ceptivitate la cerințele 
orașului — ne spune 
tovarășul Tinka Colo-

se

licări, in loc să găsească remediile 
cele mai potrivite la greutățile cu 
care se mai confruntă.

Se cuvine relevat totuși că 
constată o anumită stereotipie in te
matica schimburilor de experiență, 
multe dintre ele — organizate la ni
velul consiliilor agroindustriale — 
copiindu-le de regulă pe cele iniția
te de comitetul județean de partid. 
Apoi, la schimburile de experiență 
participă cu precădere cadrele cu 
funcții de răspundere din unitățile 
de pe raza consiliilor agroindustriale 
și extrem de rar iau parte lucrătorii 
agricoli și cooperatorii, deși ponde
rea aoestora ar trebui să fie mereu 
mai mare. Bineînțeles, criteriul e- 
sențial de apreciere a schimburilor 
de experiență îl constituie rezultate
le concrete, îmbunătățirile determi
nate de preluarea și aplicarea acelor 
metode cărora viața le-a confirmat 
viabilitatea. Aceasta presupune ca 
organele și organizațiile de partid 
să urmărească perseverent eficiența, 
finalitatea acestor acțiuni. Subliniem 
aceasta deoarece într-o plenară a 
comitetului județean de partid s-a 
arătat că din controalele efectuate 
a rezultat că nu în toate unitățile 
s-a aplicat ceea ce s-a prezentat cu 
prilejul schimburilor de experiență 
organizate Ia asociația economică in
tercooperatistă din Furculești și la 
cooperativa agricolă Frăsinet, in le
gătură cu prepararea și administra
rea furajelor. Este limpede că nu
mai participarea, fără un efort pro
priu de a aplica grabnic cele văzute 
la unitățile fruntașe, reprezintă doar 
o nedorită risipă de timp. De aici se 
desprinde necesitatea ca organele și 
organizațiile de partid din unități să 
combată orice tendințe de formalism, 
să urmărească cu perseverență gene
ralizarea experienței înaintate.

ționat pentru asigurarea bazei fura
jere a județului, la care ne-am re
ferit mai înainte.

De bună seamă, un potențial deo
sebit de important și hotărîtor în 
cuprinderea tuturor sectoarelor de 
activitate îl reprezintă activul de 
partid. în această privință comitetul 
județean de partid deține o expe
riență pozitivă. Nu cu mulți ani in 
urmă, unitățile agricole erau uneori 
copleșite de numărul mare de „tri
miși de la județ". De aceea a fost 
reconsiderată munca cu activul, fiind 
repartizați în unități numai activiști 
de partid și de stat care, prin pre
gătirea și funcțiile ce le dețin, cu
nosc problemele agriculturii și pot 
interveni eficient ia fața locului 
pentru soluționarea lor. De aseme
nea, a fost nu numai combătută, ci 
și înlăturată tendința unor cadre cu 
funcții de răspundere care cereau 
să se ocupe de unitățile agricole cu 
activitate mai bună, oele „cu proble
me" revenind în multe cazuri unor 
activiști de partid și de stat cu mai 
puțină experiență și putere de de
cizie.

Evident, unul din obiectivele ma
jore ale activității organelor și orga
nizațiilor de partid, subliniat cu 
pregnanță de secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, constă in înfăp
tuirea unor mutații radicale in mo
dul de a gindi al lucrătorilor ogoa
relor, al celor chemați să realizeze 
producții înalte și stabile in orice 
condiții, să creeze cadrul pentru 
transformări tot mai profunde in 
viața satului românesc. „în această 
privință — ne spunea la un moment 
dat tovarășul Gheorghe Matei, prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid — nu este de ajuns doar să 
reamintim, ci să situăm cu mai mul
tă vigoare in prim-planul preocupă
rilor comitetului județean de partid, 
ale organelor și organizațiilor de 
partid de la sate, ale consiliilor popu
lare, răspunderile și îndatoririle oe 
ne revin privind ridicarea nivelului 
muncii politico-organizatorice, în
tărirea capacității lor de mobilizare 
a tuturor lucrătorilor din agricultura 
județului — cooperatori, mecaniza
tori, specialiști — pentru sporirea 
producției agricole, in lupta împo
triva a tot ceea ce este vechi și pe
rimat, a metodelor de lucru anacro
nice, comodității, lipsei de ordine 
și disciplină. Primul și cel mai con
vingător exemplu trebuie să-! oferim 
noi, comuniștii, toate cadrele de 
conducere de partid și de stat din 
județ. Nu putem să le cerem altora 
mai mult decit am dovedit că am fă
cut noi înșine. Dar nici mai puțin".

în încheiere adăugăm doar con
vingerea că tot ceea oe s-a între
prins și se va întreprinde in conti
nuare in acest an agricol în județul 
Teleorman se va concretiza in rezul
tate efective superioare, pe măsyra 
exigențelor noii .revoluții agrare.

Aurel PAPADIUC 
Constantin VARVARA 
Stan STEFAN

Colectivele de muncă ale atelie
relor de proiectare și autoutilare 
din cadrul întreprinderii „Romlux"- 
Tțrgoviște au proiectat si realizat, 
pentru prima dată în țară, lam
pa si dispozitivul de oont.ro! ne
distructiv cu lumină în spectru ul
traviolet. Noul produs, oare elimi
nă importul acestui gen de lămpi, 
cit și a instalațiilor aferente. îsi 
dovedește deosebita utilitate în do
menii dintre cele mai variate. Ast
fel. în metalurgie si construcția de 
mașini, el permite vizualizarea fi
surilor din materiale ; în industria 
texțilă pune in evidentă, in cadrul 
amestecurilor, proporțiile de fire 
naturale si fire sintetice, iar in 
geologie ajută la cunoașterea struc
turilor rocilor minerale. După cum 
ne asigură Cristian Zaharia. ingi- 
ner-șef cu fabricația, primele co
menzi au si fost expediate pe a- 
dresa întreprinderilor „Trainica"- 
Pucioasa, de mașini grele-Bucu- 
rești, cit și a unor unități din ca
drul industriei aeronautice.

După cum am aflat de la 
maistrul Nicolae Negoescu. în sec-

ția ..lămpi electrice cu incandes
cență" îsi desfășoară activitatea 
„un grup al tineretului". Rezulta
tele bune obținute de cei 15 mun
citori. care intră în componenta a- 
cestei formații fruntașe, calitatea 
ireproșabilă a lămpilor electrice cu 
Incandescentă realizate dovedesc 
excelenta lor pregătire profesiona
lă. dar si perseverentă, seriozita
te. pasitlne pentru meserie. Să a- 
rătăm. de altfel, că tinerii mem
bri ai grupului au depășit pînă in 
prezent planul cu 6 000 bucăți 
lămpi electrice cu incandescentă, 
recucerind lunar 1750 bucăți spi
rale. precum si diferite cantități de 
wolfram, sticlă-plumb. sticlă-mag- 
neziu. 15 000 bucăți socluri. Luîn- 
du-se la întrecere cu „cei 15", un 
alt tînăr colectiv al întreprinderii 
„Romlux". de la secția sculărie. a 
realizat în primele sase luni ale 
acestui an. pe lîngă numeroase ino
vații la matrite. subansamblurile 
unei noi linii de fabricație.

Vasile NEAGU
frezor, întreprinderea „Romlux*,  
Tirgoviște

„N-aveți un autovehicul
în municipiul nostru. Brașov, e- 

xistă o singură stație de spălare- 
gresare auto pentru servirea popu
lației, unitate care, pină nu de
mult. a funcționat corespunzător, 
bucurîndu-se de aprecierea celor 
oare i-au solicitat serviciile. De la 
o vreme însă, tot mai des se în- 
timnlă ca posesorii de autovehi
cule să plece de aici nemulțumiți. 
Utilajele, instalațiile stației, ne- 
fiind bine întreținute, se defec
tează mereu, iar aspectul stafiei 
denotă o neîngrijire constantă. Ceea 
ce se remarcă însă tn mod deose
bit este... Indisciplina lucrătorilor 
stației, oare nu respectă nici pro
gramul afișat si nici tarifele fi
xate.

în cadrul acestei unități funcțio
nează și un atelier de vulcaniza
re și o secție de echilibrare a ro
ților de autovehicule. Posesorii de 
autoturisme nu pot înțelege de ce 
secția de vulcanizare lucrează nu
mai in schimbul unu. ca și toate 
celelalte unități de profil din lo
calitate. iar cea de echilibrat nu
mai in condițiile în care... rămî- 
ne disponibil vreun meoanic. Fiind 
vorba de un sezon cu trafic in
tens. propunem Uniunii județene a 
cooperativelor meșteșugărești Bra
șov să analizeze aceste sesizări, 
vederea asigurării serviciilor 
două schimburi. Am propune în 
celași timp ca taxele percepute

lăsate 
să se 
tarife

vulcanizare să nu mai 
la discreția lucrătorilor, 
facă pș baza unor liste 
stabilite de cooperativă.

... spălat ?“
mal efectueze si unele controale. 
Doate chiar „neanuntate". asupra 
modului in oare unitatea răspunde 
solicitărilor cetățenilor.

Adrian CIOBANU
str. 7 Noiembrie 11
Mihai BĂDICA
str. învățătorilor 35, Brașov

cu arome... 
de biogaz

Mă număr printre miile de bucu- 
reșteni care. în concediul de o- 
dihnă sau in timpul liber, se în
dreaptă spre crestele montane ce 
străjuiesc, de-o parte si de alta, 
frumoasa vale a Prahovei. După o 
zi-două. în mireasma brazilor, te 
simți mai viguros, cu forte noi.

Prin grija edililor locali din Pre
deal. Sinaia sau Brașov, cei so
siți pe aceste meleaguri se pot 
bucura de ore frumoase de odih
nă și recreare. Potecile montane, 
marcajele, pajiștile sint, peste tot, 
bine îngrijite. Normal ar fi ca, 
după plecarea turiștilor, ele să ră- 
mină la fel. Dar... nu se întimplă 
așa. Multi dintre cei care au po
posit pe aceste spatii uită că in 
urma lor vor veni și alții să-sl 
găsească un loc curat pentru masă, 
la iarbă verde. De aceea, un con
trol mai riguros din partea celor 
ce au misiunea.să combată polua
rea mediului natural s-ar impune 
oa o necesitate.

As vrea să aduc tn discuție si 
un alt aspect. De cîtiva ani mă 
opresc si prin pădurea Zamora, si
tuată la circa 7 km de Bușteni. în
tr-un peisaj deosebit de atrăgător. 
Ceea ce m-a surprins neplăcut este 
faptul că toate reziduurile mena
jere din Bușteni sint depozitate în 
mijlocul pădurii. Pe lingă risipa de 
combustibil făcută cu transportul, 
acest depozit a poluat întreaga 
zonă. Nu s-ar putea găsi o altă 
soluție de depozitare a lor pentru 
ca pădurea să rămînă cu miros 
de brad si rășină 7

Ioan GEANTA 
corespondent voluntar

Pe scurt, din scrisori
• De Ia I.P.M.P.B. Pitești (întreprinderea de poduri metalice si 

prefabricate din beton Pitești), secția de poduri, a fost expediat zilele 
trecute un pod rutier cu o lungime de 500 de metri, destinat traversă
rii Mureșului la Micălaca (Arad). în prezent se află in lucru un via
duct de 600 metri peste Dunăre pentru I.M. Moldova Nouă. Și tot pen
tru „drumul cărbunelui" se execută la I.P.M.P.B. Pitești mai multe po
duri și viaducte pentru traseele Gura Motrului — Turceni și Berbești — 
Alunu. poduri si viaducte a căror deschidere variază intre 25 și 45 de 
metri. (Florea Tistuleasa. Pitești. Argeș). • Propunere. în complexul 
comercial nr. 8 din strada Emil Bodnaras nr. 25 există un spațiu liber 
de peste un an de zile. întrucît în zona respectivă nu există un ma
gazin de profil metalo-chimic și de uz casnic, propunem Direc- 

comerciale a municipiului București să analizeze acest 
dispună în consecință. (M. Dumitru, str. Emil Bodnaraș 
6). • Invitație. Dacă treceți prin comuna Părăușani. ju- 
nu uitați să luați cu dumneavoastră și o saooșă rezisten- 
umple cu... îngrășămintele împrăștiate pe drumul comu-

în 
în 
ii
le.

„bine". dacă se poate și altfel ? Vă aduc la cunoș-
fapt din gana Florești-Prahova. care creează neajunsuri că- 
De ani de zile, pe primele două linii de lîngă peron sînt ga- 
oonsecventă. trenuri mărfare si garnituri de cisterne. La so- 
gară a trenurilor pentru persoane (pe liniile 3 si 4), călătorii

CU DISCERNAMlNT și spirit 
DE INIȚIATIVA. Activitatea politi
că, organizatorică și educativă pe 
oare sint chemate să o desfășoare or
ganele și organizațiile de partid pen
tru mobilizarea oamenilor muncii 
din agricultură in vederea înfăptuirii 
obiectivelor noii revoluții agrare pre
supune, într-un grad înalt, dina
mism, flexibilitate în aplicarea for
melor și metodelor de muncă, spi
rit de inițiativă, rapiditate în con
centrarea și repartizarea forțelor 
disponibile în funcție de situațiile 
nou ivite, perseverență în învingerea 
unor dificultăți. Și toate acestea 
pentru că, spre deosebire, de alte do
menii din sfera producției de bunuri 
materiale, munca în agricultură are 
un specific aparte : ciclul de pro
ducție diferă de la un anotimp la 
altul, iar condițiile de climă, greu 
de prevăzut, determină situații pen
tru care trebuie avute în vedere mai 
multe soluții posibile, pregătite te
meinic, din timp, indiferent dacă ele 
vor fi sau nu aplicate ulterior. Tot 
mai multe dintre acțiunile întreprin
se de comitetul județean de partid 
poartă girul unui asemenea stil de 
muncă. Tocmai în acest mod s-a ac-

GHEORGHENI

ți ei generale 
aspect și să 
nr. 27. sector 
dețul Vilcea. 
tă. O puteți
nai. Mă întreb dacă nu cumva respectivele îngrășăminte (scumpe și 
energofage) n-au fost așternute pe drum în loc de nisip ! (Călin Marin, 
Craiova). • De ce 
tință un 
lătorilor.
rate, .cu 
sirea în
sînt nevoiti să escaladeze vagoanele de marfă, cisternele, ceea ce pen
tru oamenii In vîrstă. femeile gravide sau cu copii în btate consti
tuie un . serios obstacol. Si dacă conducerea gării nu poate renunța, cu 
nici un chip Ja această curioasă ocupare a liniilor, de ce atunci nu se 
decuplează vagoanele respective pentru a lăsa astfel un loc de trecere

fie
ci
cu _ __ ,__________ .________ ____ __
Și poate călătorilor 7 Să fie chiar așa de greu, sau aici, la Florești. nepăsarea- a 

nu ar fi lipsit de interes ca. din 
cind în cind. forurile de resort să

Din noua arhitectură a municipiului Baia Mare: cartierul Săsar 
Foto : Agerpres

DE LA C.E.C

Venituri mari din industria mică
man, vicepreședintele 
biroului i 
consiliului 
orășenesc, 
tăririlor 
al III-lea 
ilor populare, noi am 
căutat să descoperim, 
să inventariem și să 
valorificăm resursele 
materiale locale prin 
activitățile noastre 
proprii și, prin aceas
ta, să contribuim și la 
ocuparea forței de 
muncă disponibile. Așa 
se face că, la ora ac
tuală, primăria din 
Gheorgheni dispune de 
o unitate economică 
in deplinul înțeles al 
cuvintului, cu plan de 
producție, cu realizări 
și substanțiale depă
șiri de plan. Dacă in 
anul trecut am avut 
un plan de producție 
și prestări servicii de 
8,9 milioane lei și am

executiv al 
i popular 

Potrivit ho- 
Congresului 
al consili-

realizat 16 milioane 
lei, planul pe acest an 
este aproape de două 
ori mai mare, dar 
avem condiții să-l de
pășim și pe acesta cu 
cel puțin 15—20 
sută, ceea ce 
spori, firește, 
rile.

Deși situat 
cea mai friguroasă a 
județului — la nici 5 
kilometri se află loca
litatea Joseni, unde se 
înregistrează cele mai 
scăzute temperaturi 
din țară — orașul 
Gheorgheni tinde să 
concureze in frumuse
țe și prospețime cu 
oricare localitate. Fru
musețe și prospețime 
conferite in mare
parte și de decorul 
multicolor nl flori
lor care-l împodobesc. 
Flori provenite din 
sera consiliului popu-

la 
ne va 
venitu-

in zona

Iar, regăsite in ron
durile ce punctează 
fiecare stradă, cartier, 
parc, fiecare balcon 
al noilor blocuri.

— Anual, producem 
sute de mii de răsa
duri de flori, roșii, ar
dei, vinete — ne spu
ne tehnicianul flori- 
cultor Szentes Vilma. 
Intr-o pivniță nefo
losită de ani de zile 
primăria a amenajat o 
ciupercărie. Tot pri
măria dispune de o 
mare gospodărie ane
xă și de o stlnă de oi. 
Răspunzind solicitări
lor cetățenilor, s-au 
înființat o sifonărie, 
dotată cu utilaje mo
derne, realizate de 
meșteri locali, o cojo- 
cărie, o croitorie de 
mică serie, unde lu
crează 40 de persoane, 
un atelier de bobinat 
motoare electrice și al-

tele. De o mare cău
tare se bucură echipa 
complexă de construc
tori, mai ales in efec
tuarea prestărilor de 
servicii către popu
lație.

Sigur, nu putem stă
rui asupra tuturor 
activităților proprii ale 
primăriei din Gheor
gheni. In perioada ur
mătoare se vor con
cretiza noi forme de 
colaborare ale indus
triei mici cu industria 
mare, se vor dota co
respunzător zone de 
agrement, se urmă
rește mal buna gospo
dărire a orașului, va
lorificarea mai bună a 
tuturor resurselor lo
cale.

Nicolae ȘANDRU 
corespondentul 
„Scinteii"

Asigurarea servirii 
depunătorilor aflăți in stațiuni 

balneoclimaterice ți de 
odihnă

Venind în Intîmpinarea cerințe
lor populației. Casa de Economii și 
Consemnațiuni informează că uni
tățile C.E.C. existente în frumoa
sele stațiuni ale litoralului româ
nesc : Mamaia, Eforie Nord, Eforie 
Sud, Neptun, Olimp, Jupiter, Sa
turn, Venus, Costinești și Manga
lia, precum și în stațiunile balneo
climaterice si de odihnă, printre 
care Breaza, Sinaia, Bușteni, Pre
deal, Ocna Sibiului, Felix, Hercu- 
lane, Govora, Călimănești, Tușnad, 
Sovata, Borsec, Amara, Slănic 
Moldova. Vatra Dornei s.a.. stau Ja 
dispoziția depunătorilor, oferind 
cu promptitudine serviciile speci
fice.

Programul de funcționare este 
asigurat zilnic, în afara duminici
lor și sărbătorilor legale.
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atins oote la care nimeni nu-i arată culoarea „roșu" 7 (Stan Pavelcscu, 
Băicol, Prahova).

Ca simplu călător
Nu s-a scurs prea mult timp de 

cind metroul a intrat in viața Ca
pitalei, dar ce mult s-au obișnuit 
bucureștenii cu el ! Prins in zorul 
treburilor zilnice, omul de pe 
stradă omite, poate, să observe 
întregul efect pe care îl are in 
existența orașului această realizare 
edilitară de excepție.

Privind fie și numai citeva mi
nute fluxul șl refluxul călătorilor, 
remarci cum ei adoptă un alt ritm, 
chiar in mers, de cum pășesc pe 
treptele de travertin. Dobindesc o 
cadență destul de asemănătoare de 
la un om la altul, insă de necon
fundat cu mersul in alte împreju
rări. O cadență ce sugerează șl un 
alt ritm interior. Mai rapidă, fără 
să fie precipitată — foarte rar se 
va vedea cineva alergind prin să
lile metroului — mai decisă, dar 
nu lipsită de o anumită emoție, 
aparent indiferentă, dar tn mod 
cert înviorată de o justificată min- 
drie citadină. Felul expeditor dar 
disciplinat in care se rezolvă schim
barea monedelor, modul dezinvolt 
și corect prin care se depășesc 
strungile electronice, liniștea si 
siguranța tn care se așteaptă sosi
rea trenurilor, politețea reciprocă 
la imbarcare și debarcare, curățe
nia și buna întreținere a vagoane
lor sint alte citeva trăsături ale 
acestui segment de viață civică, 
angrenată cu ireproșabila funcțio
nare a metroului. Nu este deci 
nici o exagerare să comparăm me
troul cu metronomul unul ritm nou 
și lăudabil in viața curentă.

Dintre toate trăsăturile muncii 
la metrou, cea mai frapantă pen
tru călătorul de rînd este extrema 
ei discreție. Simți că există o ar
mată de oameni, concentrați pe 
tablouri de comandă, semnale, mo
nitoare, oameni care privesc, co
munică prin radio, controlează 
motoarele, numără monedele, as
cultă glasul șinelor, curăță, spală, 
ung, repară — însă ei tint parcă 
fără chip, „invizibili".

...De cițiva ani încerc să rețin 
chipul unui singur mecanic de 
tren. Fără succes. De vină e nu 
numai timpul foarte scurt de sta
ționare. S-ar constitui, însă, un fel 
de „portret robot", un arhetip in 
memoria vizuală : bărbat tinăr, in 

i uniformă curată, proaspăt ras, de- 
■ gajind concentrare, siguranță, cu 

privirea ațintită întotdeauna înain
te dacă e la comenzi sau cu pri
virea îndreptată întotdeauna de-a 
lungul garniturii, dacă e pe post de 
ajutor. După acel „Atenție, se în
chid ușile" nu 
slntem in mina

Am „adunat", 
moria afectivă 
ție" de voci, incerclnd, de zeci, de 
sute de ori, să ghicesc chipul, per
sonalitatea, starea sufletească de 
moment a celui care — cu timbru 
întotdeauna baritonul — anunță: 
„Urmează stația... cu peronul pe 
partea...". Aceeași formulă repetată

1 
I

ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț

mai știm decit că 
lor sigură, atentă, 
in schimb. In me

ii întreagă „colec-

de zeci de ori zilnic, de sute 
ori săptăminal, de mii de ori... 
o dată m-am gindit ce robustețe 
nervoasă presupune această mono
tonie, această uniformitate — în
totdeauna urmind o anumită sta
ție, care întotdeauna va avea pe
ronul pe o anumită parte. Si mi
racolul se produce. Tocmai pe acest 
teren al stereotipiei, vocile capătă, 
subit, multă personalitate. Nu cu
nosc mecanici după chip, dar îl 
știu după voce pe cel in~ care clo
cotește tonusul, și pe cel mai ,,bla
zat" dintre el, pe cel care spune 
scurt ,,peron dreapta" față de cel 
care rostește, ușor pedant, „...cu 
peronul aflat pe partea dreaptă". 
Sînt oamenii unei exactități de 
ceas electronic, semiconductori vil 
ai unui mecanism ireproșabil, dar 
sint oameni ca oricare, ce au trecut 
teste de rezistență, conștiinciozi
tate. acuitate, dar au 
inima lor, firea 
călătorul obișnuit 
asta.

...Eram într-o ___ . ___
nouă, pe tronsonul Grozăvești—Se
mănătoarea, cind vocea ocrotitoru
lui necunoscut al pasagerilor din 
metrou, intr-o „excepție a excepți
ilor", a făcut o eroare : a rostit, in 
loc de denumirea stației ce urma, 
denumirea stației din care se ple
case. Toți cei din vagon au schim
bat priviri ușor nedumerite, ușor 
amuzate, dar nu s-a auzit nici un 
hohot sau remarcă ascuțită. însăși 
mica eroare se înscrie in dimen
siunile corectitudinii umane, cu o 
umbră infimă, așa cum procedau Și 
maeștrii clar-obscurului in portre
tele lor.

Intr-una din zilele trecute m-am 
hotărit să rup anonimatul. Eram 
la stația „Eroilor", cind vocea a 
răsunat cu un plus de solicitudine 
și comunicativitate. După cuvenitul 
anunț „...Trenul circulă in direcția 
Crlngași", s-a rostit, ca o atenție 
suplimentară : „Rugăm 
care doresc să ajungă 
Politehnica, Armata 
Păcii, Industriilor să 
următor". La capătul liniei am în
cercat să fac cunoștință cu rostito
rul binevoitorului anunț. Stătea la 
pupitru, concentrat, cu o sobrietate 
dezarmantă. N-am avut îndrăzneala 
să-l deranjez, să-i aflu numele. 
M-am mulțumit să privesc ceasul 
electronic al stației. Era ora 9,28 — 
ora exactă a sosirii in grafic, de
sigur. Simplă șl sugestivă identitate 
pentru anonimul om corect, una din 
piesele vii ale acestei instituții a 
corectitudinii extreme.

Drept pentru care și subsemnatul 
am redevenit ceea ce sint. Un 
simplu călător, cu ritmurile vieții și 
cu felul de a fi ușor influențate de 
existența 
metronom 
noastre.

viața lor, 
lor. La rindu-i, 
gtie asta, simte

seară, după ora

pasagerii 
in stațiile 
Poporului, 
ia trenul

și funcționarea acestui 
uriaș al metropolei

Serqlu ANDON
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Mar e a 
bătălie 

a acestor 
zile

ialomița : Zile spornice care anunță o 

activitate și mai bună în zilele ce vio

Secerișul griului cuprin
de acum toate zonele ju
dețului Călărași. Ca și în 
ceilalți ani, startul seceri
șului l-au dat combinerii 
din unitățile agricole apar- 
ținînd consiliilor unice 
agroindustriale Borcea. Je- 
gălia. Mănăstirea și Cio
cănești. Buna organizare a 
muncii și1 funcționarea co
respunzătoare a mașinilor 
au făcut ca în aceste uni-, 
tăți. din primele zile, .să se 
realizeze vitezele de lucru 
stabilite. Așa se face că, 
pină în seara zilei de 10 iu
lie. suprafața de erîu re
coltată reprezenta 13 600 
hectare.

Din discuția avută cu to
varășul Constantin Alexe, 
directorul general al direc
ției agricole Călărași, am 
reținut că pentru această 
importantă campanie a fost 
întocmit un program con
cret, in baza căruia se ac
ționează în toate zonele ju
dețului. Conform prevede
rilor acestui program, vite
za zilnică de lucru planifi
cată la recoltat este de 
13 400 hectare ; la elibera
rea terenului ritmul zilnic 
trebuie să atingă cel puțin
8 120 hectare, iar la semă
natul culturilor duble —
9 100 hectare. Pentru înde
plinirea acestor obiective, 
comandamentul județean 

pentru coordonarea lucrări
lor agricole a stabilit o se
rie de măsuri obligatorii de 
aplicat în toate unitățile. 
Prima se referă la obligația 
ca intrarea în lan a com
binelor să se facă cit mai 
de dimineață posibil. In ve

călărași : Pe la început

— amplă desfășurare 

de forțe

derea stabilirii momentului 
optim de recoltare s-au 
asigurat, în fiecare unita
te. umidometre care sînt 
utilizate atit în diminețile 
cu rouă, cit si în zilele în 
care urmează să se intre in 
lan după eventualele ploi, 
încheierea zilei de lucru se 
va face la căderea întune
ricului. Toate reviziile se 
execută numai in timpul 
nopții, iar pentru reparații 
s-au asigurat ateliere mo
bile. dotate cu tot ce este

necesar. Alimentarea cu 
carburanți se face la capul 
locului, iar mecanizatorii 
primesc masă ■ in citnp, 
acolo unde de fapt li s-au 
asigurat și condiții cores
punzătoare de cazare. Pen
tru a se înlătura risipa, s-a 

stabilit ca în fiecare unita
te. la fiecare fermă, regla- 
jul combinelor să se facă 
de cel puțin trei ori pe zi. 
Reglajul este obligatoriu, 
de asemenea, și în'cazurile 
cind se trece de la recol
tarea unui soi la altul. Pen
tru a asigura continuitatea 
fluxului tehnologic, cele 
1 024 prese, cu care se ac
ționează în această cam
panie, lucrează fără între
rupere din zori și pină sea
ra tîrziu, iar pentru spori

rea operativității, aceste 
utilaje sint prevăzute cu 
tîrișuri cu ajutorul cărora 
baloții sint evacuați la ca
petele solelor. Semănatul 
se face în teren discuit 
direct in miriște. Aceste 
tehnologii urmăresc, pe de 
o parte, scurtarea perioa-, 
dei de însămînțare. iar pe 
de altă parte, menținerpa 
apei in stratul fertil; apă 
necesară germinației și ră
săririi explozive pină la 
aplicarea primului udat. 
Pentru această campanie au 
fost asigurate și mijloacele 
de transport care preiau 
intreaga producție recolta
tă zilnic și o transportă la 
bazele de recepție. unde 
activitatea este organizată 
pe mai multe schimburi, in 
funcție de cerințele fiecă
rei zone, munca fiind orga
nizată în așa fel Incit 
nici un mijloc să nu stațio
neze la descărcat mai mult 
de 15 minute.

Organele și organizațiile 
de partid de la sate, spe
cialiștii, toți factorii de 
decizie urmăresc cu in
treaga răspundere îndepli
nirea exemplară a sarcini
lor zilnice și, prin aceasta, 
punerea la adăpost a în
tregii producții de griu, in 
cel mult 8—10 zile bune de 
lucru.

Virqil TUDOR

TULCEA: Lucrările se intensifică 

pe măsură ce lanurile ajung 

la maturitate
Joi, 9 iulie, a început 

secerișul griului și în uni
tățile agricole din județul 
Tulcea. După identificarea 
lanurilor cu un stadiu de 
coacere mai avansat, acolo 
unde griul a devenit apt 
pentru recoltare, combine
le au început să lucreze. 
Dacă joi dimineața se re
colta griul doar î,n citeva 
unități din consiliile agro
industriale Greci. Mi
hail Kogălnioeanu, Isaccea 
și Cerna, seara combinele 
lucrau din plin In majori
tatea zonelor județului. Ca 
urmare, în prima zi de se
ceriș, producția a fost re
coltată de pe 5 890 hec

tare. Vineri, aria secerișului 
s-a extins și în consiliile 
agroindustriale Babadag și 
Ceamurlia de Jos. unde ve
getația este mai întîrziată. 
în consiliul agroindustrial 
Greci, bunăoară, au fost 
recoltate, în prima zi, pes
te 1 000 hectare de griu, 
din cele 5 669 hectare cul
tivate în acest an. „Am 
dirijat combinele în uni
tățile unde griul a ajuns 
mai repede la stadiul de 
coacere — ne spunea Decu 
Dumitrascu. președintele 

consiliului. Datorită tem
peraturilor ridicate, lanu
rile se coc repede. Acum 
putem recolta pretutindeni. 
Folosind combinele cite 
12—14 ore pe zi, vom în
cheia secerișul griului in 
următoarele 5 zile".

Pe baza măsurilor stabi
lite de comandamentul ju
dețean pentru coordonarea 
lucrărilor agricole, in fie
care unitate se urmărește 
oră de oră starea de coa
cere a lanurilor, iar acolo 
unde spicele au ajuns în 
pirgă se dă semnalul în
ceperii secerișului. Se a- 
preciază că. înoeplnd de 
simbătă. se va atinge vi
teza zilnică de recolta
re de peste 8 200 hectare. 
Pentru evitarea pierderilor 
de producție, specialiștii 
urmăresc continuu modul 
de funcționare al combine
lor. reglîndu-le de mai 
multe ori pe zi pentru a 
bate fiecare spic. De ase
menea. au fost constituite 
echipe de cooperatori și au 
fost mobilizați elevii de la 
sate în vederea adunării 
spioelor de griu care mai 
rămîn în urma oombine- 
lor. (Neculai Amihulesei, 
corespondentul ..Satnteil").

Declanșat miercuri la 
prinz in unitățile din sud- 
vestul județului, secerișul 
griului s-a extins de joi 
in toate zonele din Cimpia 
Bărăganului ialomițean. A 
fost prima zi cind cele 1 480 
combine au intrat în la
nuri de la primele ore ale 
dimineții. La startul bun 
al recoltării au contribuit 
probele făcute de specia
liști, de mal multe ori pe 
zi. și care au permis iden
tificarea lanurilor, care au 
ajuns la stadiul de coace
re și, in funcție de aceasta, 
s-au stabilit locurile tabe
relor de cimp și organizat 
modulele. Ia fiecare arie 
s-au pregătit cu răspunde
re condițiile optime pentru 
ca intreaga activitate să se 
desfășoare fără întreru
peri. asistența tehnică fiind 
asigurată de atelierele mo
bile dotate cu piese de 
schimb, scule și dispoziti
ve. Și tot în cimp se rea
lizează aprovizionarea cu 
carburanți a combinelor, a 
tuturor mijloacelor mobili
zate la eliberarea suprafe
țelor. pregătirea natului 
germinativ și insămințarea 
culturilor duble. Progra
mul stabilit de comanda
mentul județean pentru 
agricultură este urmărit cu 
exigență și analizat la în
cheierea fiecărei zile de 
muncă, creînd posibilitatea 
unor intervenții operative, 
spre a înlătura orice stag
nare a combinelor și uti
lajelor.

Pentru corelarea recoltă
rii cu transportul, grîul

GIURGIU: Cu grabă, dar și cu grijă pentru calitate

începtnd de ieri, în jude
țul Giurgiu, aria secerișu
lui la griu s-a extins și 
mai mult. Realizările de 
pină acum ale unităților 
agricole din Slobozia, Oi- 
nacu, Mihăilești, Braniș
tea. Gostinu ș.a. confirmă 
eficiența măsurilor luate 
de către comitetul jude
țean de partid pentru a 
face și la griu cea mai 
scurtă campanie de pînă 
acum. Spre exemplu, la 
C.A.P. Slobozia în numai 
două zile s-a strîns recolta 
de pe 500 hectare din cele 
875 hectare cultivate. Au 
fost astfel create condițiile 
pentru ca în următoarele 
două zile, practic, aici se

este descărcat din buncă- 
rele combinelor direct in 
autocamioane și in remorci, 
iar acestea, pe rutele sta
bilite, și care sint și cele 
mai scurte, pornesc spre 
depozite. Acum programul 
bazelor de recepție este 
între orele 7 și 22.

La C.A.P. Adincata. la 
recoltarea griului, de pe 
cele 960 hectare, se acțio
na cu 12 combine. Spre 
meritul mecanizatorilor, ele 
funcționează din plin, fără 
întreruperi. La ferma nr. 2, 
condusă de tehniciană Ioa
na Dumitru, într-o sin
gură zi, a fost strînsă pro
ducția de pe aproape 90 
hectare, recolta obținută 
fiind un adevărat record 
pentru această unitate. 
Președintele unității, ingi
nerul Vasile Paraschiv, 
avea numai cuvinte elo
gioase la adresa combine- 
rilor Stan Drăgan, Ion Co- 
man, Simion Pană. Ion 
Costache și Dumitru Ion, 
care sint în această campa
nie adevărați recordmeni, 
treierind zilnic între 45 și 
50 de tone.

In 1 consiliul unic agro
industrial Făcăeni. la re
coltarea celor 2 685 hecta
re cultivate In unitățile 
cooperatiste și 3 000 hectare 
în întreprinderile agricole 
de stat Făcăeni și Vlădeni 
participă 168 combine. To
varășul Constantin Banciu, 
președintele consiliului, ne 
spunea că din prima zi 
bună de lucru, la C.A.P. 
Progresul, cele 13 combine 
aflate in brazdă de la orele 

cerișul griului să se în
cheie. Acest succes este ro
dul unei organizări exem
plare a muncii. Tovarășul 
Tudor Vlașcu, secretar al 
comitetului de partid pe 
unitate, ne spunea că la se
ceriș se acționează numai 
cu module complexe for
mate din combine și mij
loace de transport cu re
morci, ceea ce asigură o 
viteză la seceriș de 250 
hectare pe zi. Descărcatul 
boabelor din buncărele 
combinelor se face numai 
din mers. Și aici, ca de 
altfel la nivelul întregului 
consiliu agroindustrial Fră
țești, au fost luate măsuri 
pentru ca transportul re

9,45 minute și pînă la ora 
20, au strins producția de 
griu de pe 110 hectare, din 
cele 705 hectare cultivate. 
La C.A.P. Vlădeni, din cele 
960 hectare, in două zile, 
joi și vineri, cu 18 combi
ne. s-au recoltat aproape 
240 hectare. Demn de re
marcat este faptul că la 
buna desfășurare a Între
gii campanii de seceriș 
contribuie buna organizare 
la arii. La C.A.P. Vlădeni, 
președintele unității, to
varășul Dragomlr Vasile, 
aprecia calitatea, muncii 
desfășurate de combinerii 
Dumitru Chiriac, Ion Chi- 
riac, Radu Marin și Vasile 
Nedelcu. Dar și volumul 
mare de muncă executat 
de mecanizatorii aflați pe 
cele 12 prese de balotat, 
care țin ritmul eliberării 
suprafețelor cu cel al re
coltării. Și tot la C.A.P. 
Vlădeni am putut vedea la 
lucru și un mare număr de 
elevi la strinsul spicelor și 
adunatul paielor.

Prin modul în care este 
organizată munca la ariile 
de seceriș, prin buna func
ționare a combinelor, joi 
în județul Ialomița au fost 
recoltate 9 000 hectare, iar 
vineri — 9 130 hectare, ade
vărate recorduri care dau 
garanția că întreaga recol
tă va fi strînsă în cel mai 
scurt timp și fără nici un 
fel de pierderi.

Mihal VIȘOTU
corespondentul „Scinteii" 

coltei să se facă numai cu 
mijloacele proprii ale uni
tăților. De asemenea, în 
vederea eliberării imediata 
a terenurilor au fost reali
zate tîrișuri cu o capaci
tate de transport de o tonă 
și jumătate fiecare, cu aju
torul cărora baloții sint 
transportați la capătul tar
lalelor. Apoi se ară și să 
însămînțează cea de-a doua 
cultură. Oganizindu-și ast
fel munca, oamenii mun
cii de pe ogoarele județului 
Giurgiu sint hotărîți să în
cheie secerișul griului în 
cel mal scurt timp. (Ion 
Manea. corespondentul 
„Scinteii").

Măsuri hotărîte de creștere a productivității muncii sint luate și de 
colectivul fabricii de excavatoare din cadrul întreprinderii „Progresul" 
din Brăila. Astfel, prin introducerea manipulatoarelor automate de po
ziționare a pieselor mari pentru sudură, extinderea procedeelor de su
dură în mediu protector de bioxid de carbon și în substrat de flux, pre
cum și prin extinderea dotării cu dispozitive multiple de prelucrare s-au 
obținut sporuri substanțiale ale productivității muncii in secțiile de pre
lucrări subansamble și montaj general. La acest indicator depășirea pe 
primele șase luni ale acestui an este de peste 6 procente. (Eugen

Dichiseanu)
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IREFOLOSIREA TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 

$1 REFOLOSIT IN ECONOMIE

Noile capacități din industria 
reciclării - neîntirziat în funcțiune!

Azi, pe șantierele unor secții de pregătire a metalului

In cadrul Programului privind recuperarea și refo- 
losirea materiilor prime, materialelor, pieselor de 
schimb și subansamblelor. dezbătut la recenta Plenară 
comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii 
și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, sint cuprinse o serie de măsuri menite să 
determine intensificarea preocupărilor in acest dome
niu. mobilizarea in acest scop a unor însemnate forțe 
tehnice, materiale și umane, a potențialului creator 
și a spiritului de răspundere al muncitorilor și spe
cialiștilor. al tuturor cetățenilor. De bună seamă, in 
program se acordă o atenție deosebită creării și dez
voltării industriei reciclării materialelor prin conce
perea și construirea unor capacități de producție me
nite să pună in aplicare tehnologiile de valorificare 
a materialelor refolosibile puse la punct de cercetarea 
științifică.

O analiză efectuată cu puțin timp în urmă de or
ganele de specialitate a relevat că. deși în acest an 
urmează să fie puse în funcțiune 63 de obiective de 
investiții importante destinate recuperării, prelucră
rii și valorificării materialelor refolosibile, in pri
mul semestru al anului n-au fost racordate la circui
tul economic decft circa o treime din capacitățile cu 
termen scadent in această perioadă, oele mai multe 
restanțe acumulindu-se in industria metalurgică și in 
industria chimică și petrochimică.

Desigur, cauzele care au determinat asemenea nea
junsuri, cu consecințe negative asupra punerii In va
loare a unor importante resurse materiale refolosibile, 
sînt numeroase. în primul rind, se cuvin remarcate

întirzierile mari și nejustificate în elaborarea și apro
barea documentațiilor tehnico-economice, deficiență 
datorată aproape in exclusivitate beneficiarilor de in
vestiții și proiectanților cu care aceștia au colaborat. 
In al floilea rînd, activitatea de pe o serie de șantiere 
din industria reciclării a fost nu o dată serios afec
tată de lipsa unor utilaje tehnologice, instalații și 
piese. După cum anumite rămîneri in urmă se expli
că și prin slaba activitate a constructorului, care nu 
s-a organizat corespunzător pentru asigurarea stadii
lor fizice necesare montajului.

Or, se cuvine precizat că. așa cum a stabilit con
ducerea partidului, investițiile din industria reciclării 
au un caracter prioritar, întrucit sint legate nemijlocit 
de asigurarea unei părți importante din resursele 
materiale necesare realizării planului de producție în
tr-o serie de domenii și ramuri de activitate. Mai 
exact, termenele de punere în funcțiune a acestor ca
pacități sint luate cu strictețe in calcul la asigurarea 
echilibrului material al planului, orice intîrzieri pu
țind determina dereglări in mecanismul economic. Se 
înțelege deci răspunderea deosebită care revine fac
torilor implicați in finalizarea la termen, in condiții 
calitative corespunzătoare, a lucrărilor de investiții in 
industria reciclării.

Pornind de la aoeste cerințe, „Scînteia" Își propune 
să urmărească in mod concret cum se acționează pe 
șantierele cu restanțe. Pentru inoeput ne vom referi 
la problemele care se ridică pentru punerea în func
țiune a unor importante secții de pregătire a mate
rialelor refolosibile feroase în trei unități metalurgice.

Ultimul termen de intrare în funcțiune prevăzut 
va fi și cel din urmă ?

Specialiștii au stabilit limpede : 
pentru ca fierul vechi să fie utilizat 
eficient ca principală materie primă 
la fabricarea oțelului el trebuie să 
Îndeplinească anumite caracteristici 
calitative. In esență, este necesar ca 
șpanul să fie mărunțit și compactat, 
iar bucățile mai mari de fier să fie 
tăiate la dimensiuni optime, astfel 
incit să se asigure încărcarea norma
lă a convertizorului și o durată con
venabilă a elaborării șarjei. Desigur, 
aceste caracteristici trebuie să fie a- 
sigurate incă de la locul de livrare 
a fierului vechi pentru utilizarea efi
cientă a mijloacelor de transport. 
Dar și unitățile metalurgice au obli
gația să-și ia precauțiunile necesare, 
pregătind corespunzător materialele 
feroase refolosibile înainte de a le 
introduce in cuptorul electric sau 
in convertizor.

Secția de prelucrare a materiale
lor feroase refolosibile din cadrul 
Combinatului siderurgic Galați este, 
de fapt, o veritabilă uzină unde se 
pregătesc în vederea retopirii restu
rile de materiale provenite din oțe- 
lării, laminoare și din sectoarele de 
întreținere. La un moment dat, ca
pacitatea secției vechi a devenit in
suficientă și s-a decis construirea u- 
nei secții noi, pentru a se putea va

lorifica materialul feros refolosibil 
de pe platforma combinatului side
rurgic, renunțindu-se la transportul 
de fier vechi de la distanțe mari. 
Numai că nu s-a putut beneficia de 
aportul acestei importante capacități 
așa cum a fost prevăzut. Astfel, deși 
termenul de intrare in funcțiune a 
investiției a fost 30 iunie 1985 pen
tru materiale recuperabile și luna 
noiembrie 1985 pentru piese de 
schimb recuperate, primele capaci
tăți au început să producă abia din 
luna iulie 1986.

Depășirea termenului de realiza
re a secției (ultimul termen din pla
nul de stat pentru intrarea ei în 
funcțiune a fost februarie 1987) s-a 
datorat, pe de o parte, livrării cu 
întirziere a unor utilaje de către în
treprinderea de utilaj petrolier Tir- 
goviște și întreprinderea de utilaj 
tehnologic Buzău, precum și unor 
probleme de organizare a activității 
constructorului (întreprinderea de 
antrepriză construcții-montaje și re
parații siderurgice Galați), care nu 
a asigurat în termen unele materia
le, ceea ce a influențat nefavorabil 
finalizarea obiectivului.

Dar deși aceste neajunsuri au fost, 
mai greu este drept, înlăturate în 
cele din urmă, nici pină astăzi in
vestiția nu a fost finalizată. De ce ? 

Dintr-un motiv foarte simplu, aproa
pe banal, o adevărată ..buturugă 
mică" : nerealizarea de către între
prinderea mecanică navală Galați a 
unei instalații de tăiere cu flacără. 
Am fi fost tentați să punem in dis
cuție lipsa de colaborare între două 
unități vecine. Iată insă că și între
prinderea mecanică navală are la 
rindul ei greutăți: terminarea insta
lației de tăiere (utilaj unicat) este 
condiționată de omologarea unor ar
zătoare de către fabrica mecanică 
Tirgoviște.

Corespondentul „Scinteii" pentru 
județul Dîmbovița. Gheorghe Manea, 
s-a interesat de soarta arzătorului 
cu pricina la fabrica mecanică a 
întreprinderii de utilaj petrolier 
Tirgoviște și iată ce a aflat : fabri
ca a primit comanda pentru 12 ase
menea arzătoare la ...18 februarie 
1987 (?!) și a acceptat-o cu condiția 
ca beneficiarul să asigure unele ma
teriale. Intrucît produsul nu intra in 
profilul de producție al întreprin
derii, Ia pregătirea fabricației și exe
cuția produselor s-au intimpinat o 
serie de greutăți, a fost necesară eli
minarea unor deficiente descoperite 
în documentație, iar primele mate
riale au sosit abia în luna mai a.c. 
De altfel, nici pînă în prezent be
neficiarul nu a asigurat toate mate
rialele. Cu toate acestea, primele 
două arzătoare vor fi livrate in zi
lele următoare. Intrucît este vorba 
de un produs nou, celelalte arzătoa

re vor fi executate după omologarea 
primelor două, considerindu-se, fi
resc, absolut necesar să se cunoască, 
in momentul reluării fabricației, da
tele privitoare la modul în care se 
comportă in exploatare pentru a se 
putea corecta, dacă este cazul, anu
mite deficiențe. Cu toate acestea, 
ing. Teodor Alman, șeful serviciului 
utilaj tehnologic din cadrul Combi
natului siderurgic Galați, este opti
mist : „Investiția, apreciază el, va li

Din nou despre arzătoarea
Una din măsurile care au permis 

ca activitatea oțelăriei electrice nr. 2 
a Combinatului de oteluri speciale 
din Tirgoviște să cunoască în ulti
mul timp un progres evident este 
fără indoială construirea și punerea, 
fie numai, și parțială, in funcțiune a 
secției de prelucrare a materialelor 
feroase refolosibile.

Din păcate, aceste efecte nu s-au 
făcut simțite in măsura scontată și 
la termenul prevăzut. Și iată de ce : 
inițial, punerea in funcțiune a sec
ției a fost prevăzută pentru luna 
iunie 1984, dar utilajele de bază au 
început să producă după cum ur
mează : prima foarfecă de debitare 
— în decembrie 1985 ; a doua foar
fecă — în decembrie 1986 ; o insta
lație de brichetare a șpanului — în • 
aprilie 1987 ; în sfirșit, a treia foar
fecă — în luna mai 1987.

Un calcul arată că ar mai fi de 
pus în funcțiune utilaje însumind o 
capacitate de 40 000 tone. Este vorba 
întii de o instalație de tăiere cu fla
cără de mare putere, pe care între
prinderea de utilaj metalurgic Bu
zău nu a livrat-o încă (primul ter
men de livrare : trimestrul IV 1986 ; 
al doilea termen : aprilie 1987). 
Apoi, de trei instalații de bricheta
re a șpanului care au sosit în com
binat, dar care nu au fost montate 
atit datorită întirzierilor în execu
ția unor lucrări de construcții 
(constructor — întreprinderea an
trepriză de construcții, montaje 
și reparații metalurgice Tirgoviș
te), cit și lipsei, de operativitate 
din partea beneficiarului în soluțio
narea unor probleme simple de pro
iectare. Sînt, evident, cauze subiec
tive.

Intereslndu-ne la unitatea din 
Buzău de ce nu s-a livrat instala
ția de tăiere cu flacără de mare pu-

0 ecuație a ineficientei: 
contracte neonorâte

întreprinderii metalurgice din 
Aiud i-au fost alocate fonduri de 
investiții pentru realizarea unei im
portante capacități de prelucrare a 
șpanului și fierului vechi recuperat 
în procesul de producție. Care este 
stadiul realizării acestei investiții ? 

pusă integral în funcțiune în a doua 
jumătate a lunii iulie a.c.“.

Se remarcă lesne, așadar, că la 
rădăcina întirzierilor nu stau nici
decum cauze obiective ; dimpotrivă, 
neajunsurile s-au datorat nesoluțio- 
nării la vreme a tuturor problemelor 
care condiționau realizarea capaci
tății de producție, tergiversării unor 
aspecte „de amănunt", care s-au do
vedit in cele din urmă a fi deosebit 
de importante. (Dan Plăeșu).

problemă a... arzătoarelor
tere, aveam să aflăm că răspunsul 
trebuie căutat... la Tirgoviște. Ia fa
brica mecanică a întreprinderii de 
utilaj petrolier. Situația este aceeași 
ca în cazul ridicat de Combinatul si
derurgic din Galați. Deci din nou 
arzătoarea problemă a... arzătoarelor.

De fapt, dacă se judecă bine, ni
mic nu poate justifica întirzierea fi
nalizării investiției, în cauză fiind 
modul superficial in care atit bene
ficiarul, cit și proiectantul și con
structorul au tratat acest obiectiv. 
Un exemplu : la montajul primei in
stalații de brichetare a șpanului pe 
fundație, ca urmare a unei erori mă
runte de proiectare, constructorul a 
avut nevoie de o soluție pe care be
neficiarul, la vremea respectivă, a 
dat-o ; cînd a sosit momentul mon
tării următoarelor trei instalații, deși 
situația era identică, combinatul a 
așteptat ca întreprinderea de con
strucții să solicite în scris soluția, iar 
constructorul, la rindul lui, a aștep
tat... Se pare că această manieră de 
tergiversare a lucrurilor este gene
rată și de o anumită mentalitate, 
potrivit căreia, noua secție, nefiind 
„productivă", este mai puțin impor
tantă. Așa s-a ajuns la ridicarea 
unui obiectiv de mici dimensiuni, 
ușor de realizat de către orice 
constructor, să dureze mai mult de
ci t construcția unui laminor. Dacă 
cel puțin acum s-ar dovedi mai 
multă preocupare, ceea ce a mai ră
mas de făcut poate fi terminat in 
timp foarte scurt.

Ar mai fi de menționat că pen
tru instalațiile de brichetare este 
prevăzută și o macara cu graifer pe 
pneuri, pe care combinatul tirgoviș- 
tean a contractat-o cu întreprinde
rea „Progresul" Brăila în anii 1985 
și 1986, dar aceasta nu și-a onorat 
obligația asumată. (Gheorghe Ma
nea). 

termene reprogramate + 
=■ capacități întîrziate

Iată oe am aflat de la tovarășul Ste- 
lian Itu, inginer-șef cu probleme 
mecano-energetice și de investiții : 

- Noul obiectiv a fost pus partial 
în funcțiune, rămînînd în restanță 
o capacitate din fluxul de bricheta
re a șpanului și întreaga capacitate

din fluxul de șarjare a fierului 
vechi. întirzierile au fost provocate 
de pregătirea insuficientă a investi
ției, de ritmul necorespunzător in 
care s-au desfășurat lucrările de 
construcții în unele perioade. Prin
cipala cauză însă, datorită căreia nu 
se pot pune acum in funcțiune ca
pacitățile restante, o constituie neli- 
vrarea de către furnizori a unor uti
laje. Pentru punerea in funcțiune la 
întreaga capacitate a fluxului de 
brichetat șpan, I.U.G. „Progresul" 
Brăila trebuia să livreze o macara 
greifer MG-902. De asemenea, în
treprinderea de utilaj chimic din 
Făgăraș nu a livrat instalația de 
depozitare și evacuare oxigen lichid, 
fără de care nu se poate porni flu
xul de șarjare fier vechi. Mașina de 
transportat oxigen lichid este con
tractată cu „Automecanica" Mediaș 
abia pentru trimestrul III.

Aici se impune o precizare : a- 
ceastă discuție a avut loc la... 29 ia
nuarie 1986. Am revenit la Aiud zi
lele trecute, după aproape un an și 
jumătate. Care este acum situația la 
secția de prelucrare a materialelor 
feroase ? — l-am întrebat pe ingi
nerul Stelian Itu.

— Situația este la fel ca atunci : 
capacitățile respective nu au fost 
puse în funcțiune. Macaraua greifer 
nu a sosit de la Brăila și nu sînt 
șanse să sosească curind. In luna 
iunie am fost la furnizor, de unde 
am primit vagi asigurări că în tri
mestrul IV a.c. vom primi, în sfirșit, 
utilajul contractat. După 10 zile insă 
ni s-a comunicat că furnizorul anu
lează contractul. Pentru producăto
rul instalației de depozitare și eva
porare a oxigenului lichid trebuie 
să asigurăm noi materiale. Abia în 
trimestrul III a.c. vom primi de 
la Combinatul siderurgic Galați 
tabla inox pe care apoi o vom 
livra întreprinderii de utilaj chi
mic Făgăraș, care realizează in
stalația. Intre timp, a sosit mașina 
de transportat oxigen lichid, dar a 
fost pusă în conservare, intrucît uti
lizarea ei este condiționată de por
nirea instalației de depozitare și 
evaporare a oxigenului lichid. In a- 
ceste condiții este evident că fluxul 
de șarjare a fierului vechi nu poa
te fi pus în funcțiune anul acesta.

Inițial, secția de prelucrare a de
șeurilor feroase de la întreprinde
rea metalurgică Aiud a fost progra
mată să intre în funcțiune la întrea
ga capacitate în septembrie 1985. 
Apoi au început reprogramările : 
martie 1986, iunie 1987. Dar nici ul
timul termen nu a fost respectat. 
Urmează deci o nouă reprogramare. 
Un adevărat carusel al deficiențelor 
grave în coordonarea soluționării 
problemelor complexe și deloc pu
ține care condiționează punerea în 
funcțiune a acestui obiectiv. (Ștefan 
Dinică).

MUREȘ : însemnate 
sp.oruri de producție

Puternic angajate in Întrecerea 
socialista ce se desfășoară pentru 
îndeplinirea și depășirea planului 
producției fizice la fiecare sorti
ment, colectivele de oameni ai 
muncii din ramurile chimiei, elec
tronicii și electrotehnicii, construc
țiilor de mașini și de prelucrare a 
lemnului din județul Mureș au 
realizat, in perioada care a trecut 
din acest an, însemnate sporuri de 
producție. Astfel, ca rezultat al a- 
plicării unor valoroase inițiative 
muncitorești și transpunerii opera
tive in viață ă măsurilor de orga
nizare și modernizare superioară a 
producției, colectivele din aceste 
ramuri au realizat, în plus față de 
sarcinile de plan, produse electro
nice și de mecanică fină în va
loare de 57,9 milioane lei, 14 340 
tone amoniac de sinteză. 12 210 
tone îngrășăminte chimice, 1904 
metri cubi prefabricate din beton. 
11 856 metri cubi cherestea, 433 000 
bucăți cărămizi șl blocuri cerami
ce, 161100 metri pătrați furnire 
estetice, precum și alte produse 
utile economiei naționale. In rin
dul colectivelor care și-au înscris 
numele la panoul de onoare al 
fruntașilor se numără oele de la 
intreprinderea „Electromureș" și 
Combinatul „Azomureș" din Tirgu 
Mureș, întreprinderea de prefabri
cate din beton Ungheni, I.F.E.T. 
Mureș-Reghin. (Gheorghe Giur
giu).

ARAD : Mașini-unelte 
de mare randament

La întreprinderea de mașini- 
unelte din Arad sint asimilate în 
fabricație noi mașini cu perfor
manțe superioare. Cea mai recentă 
realizare este strungul frontal de 
precizie cu două axe, destinat pre
lucrării coroanelor de la mandri- 
nele de găurit. Dintre performan
țele noului produs, reținem că a- 
cesta înlocuiește nu mai puțin de 
4 mașini, iar piesele pe care le 
prelucrează sînt finalizate într-un 
interval de timp de un minut și 
jumătate, în loc de 17 minute, ceea 
ce echivalează cu un spor de pro
ductivitate de peste 10 ori mai 
mare. Noul strung a fost conceput 
și executat, pentru prima dată în 
țară, de specialiștii de Ia filiala 
din Arad a Institutului de cerceta
re științifică și inginerie tehnolo
gică Titan București, în colabora
re cu specialiștii de Ia întreprin
derea constructoare din Arad. Pri
mul lot de utilaje de acest tip a 
(ost expediat Întreprinderii meca
nice din Bistrița. (Tristan Mihuța).

BACĂU : O nouă 
capacitate industrială 

în funcțiune
în cadrul acțiunilor ce se des

fășoară pentru perfecționarea și 
modernizarea proceselor de pro
ducție. la întreprinderea de pielă
rie si încălțăminte ..Partizanul" din 
Bacău a fost realizată o nouă li
nie tehnologică pentru încălțămin
te cu cusături decorative. Aceasta 
a fost impusă de necesitatea în
lăturării locurilor înguste din sec
torul cusut-fete unde se realizea
ză încălțămintea pentru export. 
Noua capacitate. organizată în 
spatiile existente și cu utilaje dis
ponibile, cărora li s-au adus o se
rie de perfecționări tehnice asigu
ră realizarea unui important spor 
de producție, destinat partenerilor 
de peste hotare. (Gheorghe Baltă).
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Nepieritoare mărturii ale eroismului popular, izvorît 
din dragostea pentru țară, din setea de libertate

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A POPORULUI MONGOL
Cu șapte decenii in urmă, in vara fierbinte 

a anului 1917, la porțile Moldovei, armata ro
mână a repurtat strălucite biruințe in lupta pen
tru apararea pămintului țării, a ființei de stat 
grav primejduite de cotropitori. La Mărăști, Mă- 
rășești și Oituz, în confruntări militare de o 
extraordinară intensitate și anvergură, ostașii 
României au luptat cu o dîrzenie și vitejie fără 

seamăn, arătind lumii ce uriașe resurse de tă
rie sălășluiesc in sinul unui popor însetat de 
libertate, gata la orice sacrificiu pentru împli
nirea legitimelor sale aspirații de independen
ță și unitate națională. Izbînzile de la Mărăști, 
Mărășești și Oituz - înscriind în istorie, prin 
uriașe jertfe, prin pilduitor eroism, deviza 

,,Pe-aici nu se trece I" - se adaugă firesc în 
șiragul bătăliilor încununate de izbindă de Io 
Posada și Rovine, de la Vaslui și Călugăreni, 
de la Fintinele și Plevna, devenind simboluri 
nepieritoare ale eroismului popular, nutrit din 
atașamentul față de glia patriei, față de marile 
idealuri ale libertății și demnității naționale.

Tovarășului JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

ULAN BATOR

Dezvoltarea inegală și in salturi a 
marilor state capitaliste, ascuțirea 
contradicțiilor dintre acestea in efor
turile de împărțire a lumii in sfere 
de influentă au dus la izbucnirea 
primului război mondial la 15/28 iulie 
1914, cind Austro-Ungaria a atacat 
Serbia. în decurs de citeva zile, 
războiul a cuprins „in danțul său 
canibalic'-, cum se exprima N. Iorga, 
numeroase state, afdctind întreaga 
omenire.

Alături de această acerbă confrun
tare dintre statele capitaliste. în acei 
ani a cunoscut o puternică intensi
ficare lupta dreaptă a unor popoare 
pentru dobindirea independenței de 
stat sau . pentru desăvîrșirea unității 
lor naționale. Acesta din urmă a fost 
obiectivul pe care l-a urmărit și ac
țiunea României, care în august 1916 
a intrat in război de partea Antantei, 
care recunoscuse justețea aspirațiilor 
naționale fomânești și se angajase să 
le satisfacă. în fața Consiliului de 
coroană, întrunit la 14/27 august 1916, 
președintele Consiliului de Miniștri 
dădea glas dezideratelor care deter
minaseră intrarea țării în război : 
„Intr-o viitoare ca aceea a actualului 
război, in care toată lumea se pre
face. o țară ca a noastră, o țară cu 
aspirațiuni naționale nu poate să 
rămină pină la capăt neutră, fără 
să-și compromită tot viitorul. Prin 
urmare, se impune să ieșim din neu
tralitate. Pe de altă parte. avind 
drept ideal unitatea națională, sîntem 
datori să urmărim realizarea lui, căci 
cine știe dacă, in decursul veacuri
lor, vom mai găsi un prilej atit de 
prielnic ca cel de azi". Aceeași idee 
era subliniată in Proclamația adre
sată poporului român cu prilejul in; 
trării României în război : „După 
vremuri îndelungate de nenorociri și 
grele încercări, înaintașii noștri au 
reușit să întemeieze statul român, 
prin Unirea Principatelor, prin răz
boiul Independenței, prin munca lor 
neobosită pentru renașterea națio
nală. Astăzi, ne este dat nouă să în
tregim opera lor inchegind pentru 
totdeauna ceea ce Mihai Viteazul a 
înfăptuit numai pentru o clipă : 
Unirea românilor de pe cele două 
părți ale Carpaților". Faptul că 
România a declarat război numai 
Austro-Ungariei, adică acelei puteri 
care stăpînea teritorii românești, de
monstrează că scopul urmărit de țara 
noastră a fost just, vizind eliberarea 
românilor din Transilvania și Bu? 
covina și unirea lor cu patria-mamă.

Vestea acestei opțiuni a României 
a fost primită cu entuziasm de în
tregul popor, manifestațiile ce salu
tau acest act ilustrînd adeziunea în
tregii națiuni la idealul unității na
ționale, hotărîrea sa de a-1 înfăptui 
cu orice preț. Un ziar al vremii con
semna : „Nici n-au apucat să sune 
bine goarnele mobilizării și fiii țării, 
valurile oștirii romane, au alergat 
intr-un suflet și au izvorît de pretu
tindeni, din orașe și din sate, din văi 
și dealuri, din cele mai depărtate 
și uitate cătune, din bordeie și pa
late. Puzderie de oameni au răsărit 
ca din pămint și au răspuns la gla
sul țării ca un singur om, cu sufletul 
întărit de iubirea de patrie, cu inima 
palpitlnd de dreptul sfint pe care 
este chemat să-l apere".

Puterile Antantei nu și-au ținut 
angajamentele luate prin convenția 
militară semnată cu România de a 
porni o „ofensivă fermă" în zona 
Salonic, ajutorul militar din partea 
Rusiei a fost insuficient, iar arma
mentul promis n-a ajuns la vreme. 
Profitînd de acalmia de pe frontul 
din vest, Germania și Austro-Ungaria 
au concentrat mari forțe în Transil
vania și în sudul Dunării, declanșind 
o puternică acțiune militară, vizind 
zdrobirea armatei române. După 
lupte grele, trupele române au fost

nevoite să se retragă din Transilva
nia și apoi din Oltenia, Muntenia și 
Dobrogea, care au fost ocupate de 
armatele germane, austro-ungare, 
bulgare și turcești. La 12/25 noiem
brie 1916, guvernul României s-a re
tras la Iași, iar la 23 noiembrie/6 de
cembrie, inamicul a ocupat Bucureș- 
tiul. In cursul lunii decembrie fron
tul s-a stabilizat pe linia Carpații 
Răsăriteni — riul Putna — Șiretul 
inferior.

Cu toate pierderile suferite. Româ
nia nu fusese scoasă din luptă, deși 
în ultimele luni ale anului 1916 pu
terile centrale își concentraseră for
țele principale pe frontul românesc. 
Armata română n-a putut fi nimici
tă; ea continua să existe și să creadă 
în izbînda finală, ca, de altfel, în
tregul popor. Cu dreptate evoca 
atunci Nicolae Iorga cuvintele lui 
Petru Rareș voievod, rostite la vre
me de grea cumpănă pentru țară : 
„Vom fi iarăși ceea ce am fost, și 
încă mai mult decit atit".

După intense pregătiri, luptele au 
reizbucnit in vara anului 1917. Ma
rele cartier general român, cu acor
dul aliaților. a întocmit un plan care 
prevedea imobilizarea armatelor 
germane și austro-ungare pe frontul 
din Moldova și distrugerea, forțelor 
inamice care operau in sectorul 
Focșani-Nămoloasa. în acest scop se 
preconiza o ofensivă in sectorul Mă
răști. pentru a împinge spre munți 
forțele puterilor centrale, combinată 
cu o lovitură decisivă in zona Nămo
loasa. în continuare, trupele române 
trebuiau să înainteze in direcția Rim- 
nicu Sărat spre Cimpia Munteniei 
pentru a alunga forțele invadatoare 
de pe pămintul patriei. La rîndul

lași, iunie 1917. Simbolice „Hore ale 
loan

Unirii", în jurul statuii lui Alexandru 
Cuza

legendară. E unul din cele mai fal
nice și cele mai strălucitoare capitole 
din istoria neamului, care va sta 
prin veacuri mărturie virtuților noas
tre.ostășești".

După bătălia de la Mărăști, Pu
terile Centrale au fost nevoite să-și 
modifice planul de luptă. Ele au ho-

70 DE ANI DE LA MARILE BĂTĂLII ALE ARMATEI ROMÂNE 
DE LA MĂRĂȘTI, MĂRĂȘEȘTI Șl OITUZ

său, comandamentul militar suprem 
al puterilor centrale a elaborat un 
plan de mare amploare, potrivit că
ruia două armate trebuiau să înain
teze din Bucovina spre sud, de-a 
lungul văii Prutului, iar Armata a 
IX-a germană să rupă frontul român 
în sectorul Nămoloasa și să înainteze 
spre nord, intre Prut și Șiret.

Acest plan imperialist nu a putut 
fi realizat datorită eroismului și spi
ritului de sacrificiu de care a daț 
dovadă poporul român. însuflețiți 
de dragoste fierbinte de țară, ostașii 
români au făcut minuni de vitejie in 
bătăliile de la Mărăști, Mărășești și 
Oituz, împlinind încrederea pusă in 
ei de țară, încredere căreia ii dădea 
glas ordinul de zi adresat Armatei I 
în preajma bătăliei de la Mărăști : 
„A sosit momentul mult așteptat de 
toată suflarea românească, de voi 
însă mai mult decit oricine, să re
luăm lupta pentru a răsturna zăgazul 
de dincolo de care se aud gemetele 
părinților, fraților, copiilor noștri sub 
apăsarea vrăjmașului hrăpăreț. Nu 
uitați că reluăm lupta pentru cea mai 
dreaptă și mai sfintă cauză., pentru 
izgonirea cotropitorilor din căminele 
noastre. In trecutul nostru, nu ojlată 
țărișoara noastră a fost cotropită de 
dușmani ; întotdeauna însă străbunii 
noștri au știut să-i alunge și să ne 
păstreze pină azi moșia neatirnată. 
Această datorie avem și noi față de 
urmașii noștri".

Marea bătălie de la Mărăști (11/24 
iulie — 19/1 august) s-a constituit 
intr-o strălucită victorie românească. 
Ziarul „România", care apărea la 
Iași, scria la 5/18 august 1917 : „Vi
tejia românească a depășit faima ei

tă-rit ca Armata a IX-a germană să
atace de la sud spre nord, urmind 
malul urept al Șiretului, iar Armata 
I austro-ungară pe Valea irotușuiui. 
Cele două armate urmau să-și dea 
mina la Adjud, locul de vărsare ai 
Trotușului in șiret. Operațiunea era 
conceputa sub forma unui foarfece 
uriaș, cu un braț pe Șiret și unul 
pe Trotuș, care m mișcarea lor să 
nimicească armata română, să duca 
la capitularea României și la deseni- 
darea drumului spre Ucraina. Din 
aplicarea acestui plan de cotropire 
au rezultat alte doua mari bătălii de 
pe frontul românesc : . de la Mără
șești (24 iulie/6 august — 6/19 august) 
și de la Oituz (26 iulie/8 august — 
9/22 august).

Dar și de această dată invadatorii 
s-au izbit de rezistența eroică a po
porului român. Martor al acestor 
bătălii, Mihail Sadoveanu scria la 
13/16 august 1917 : „Soldații noștri au 
fost neadormiți și neobosiți. Au 
respins atacuri, au contraatacat 
și s-au bătut cu o vitejie în
fricoșată. Această energie fără sea
măn, poate fără precedent in analele 
războiului de față, este cel mai'mare 
titlu de glorie al oștirii noastre. In 
unele locuri impinși îndărăt, covirșiți 
in alte părți, soldații și ofițerii nu 
și-au pierdut niciodată cumpătul. 
Pas cu pas retrăgindu-se, s-au luptat. 
S-au oprit, au contraatacat iar. Su
fletul lor credincios pămintului stră
bun și violența amărăciunilor au 
izbucnit printr-o putere așa de nă- 
praznică, incit inamicul la urmă, cu 
tot numărul, a trebuit să se oprească 
sleit".

Bătăliile eroice din vara anului

1917 au constituit momente hotări- 
toare in lupta pentru independența 
și unitatea patriei, pentru însuși vii
torul poporului român. în acele mo
mente decisive, românii au dovedit 
lumii întregi că un popor mic poate, 
printr-o excepțională mobilizare de 
forțe, prin spirit de sacrificiu și 
eroism, să infringă orice oștiri cotro
pitoare. Izbînzile din vara anului 
1917 reprezintă un capitol luminos 
în istoria patriei noastre, o pildă și 
un îndemn pentru urmași. Sintetizând 
Semnificația acestor bătălii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESC'U a scris in 
cartea memorială a Mausoleului de 
la Mărășești : „Am pășit cu adincă 
emoție pe aceste locuri care și-au în
scris numele in istoria glorioasă a 
poporului nostru, prin neintrecute 
fapte de vitejie săvîrșite de ostașii 
români in lupta pentru apărarea li
bertății si independenței naționale. 
Mărășeștii vor rămine în veci un 
simbol al eroismului poporului ro
mân".

Sacrificiile ostașilor români în vara 
anului 1917, in timpul primului război 
mondial, s-au constituit intr-un fac
tor de primă importanță in realiza
rea Marii Uniri din 1918. Prin lupta 
și jertfa lor, soldații noștri au lovit 
puternic bazele Imperiului austro- 
ungar, au contribuit la slăbirea edi
ficiului acestei, construcții anacroni
ce, au facilitat lupta de eliberare a 
popoarelor aflate sub dominația 
habsburgică. De aceea, se poate afir
ma că la tenîeliile statelor naționale 
create sau intregite prin dezagrega
rea Imperiului austro-ungar se află 
și singele ostașilor români vărsat in 
primul război mondial.

Făurirea statului național unitar 
român in 1918 a fost rezultatul unui 
proces istoric obiectiv, al luptei ho- 
tărite a întregului popor român, in 
cadrul căreia un loc de seamă ocupă 
marile bătălii din vara anului 1917. 
Reliefind această coordonată majoră 
a istoriei noastre naționale. N. Iorga 
scria : „Fără a uita pe nimeni din 
cei care au colaborat la această faptă 
a Unirii, de la general și fruntaș ar
delean pină la ultimul ostaș și țăran, 
omagiul recunoștinței noastre să se 
îndrepte astăzi către poporul acesta 
întreg de oriunde și din toate veacu
rile, martir și erou".
Conf. univ. dr. Ioan SCURTU

Bogată viață spirituală într-o veche citadelă muncitorească

Cu prilejul celei de-a 66-a aniversări a victoriei revo
luției populare mongole, in numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
meu personal, vă adresez dumneavoastră. Comitetului 
Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol. Pre
zidiului Marelui Hural Popular și poporului mongol prie
ten calde felicitări și cele mai bune urări.

Poporul român urmărește cu viu interes activitatea 
desfășurată de oamenii muncii din Mongolia și se bucură 
sincer de realizările însemnate pe care le obțin in dezvol
tarea economică și socială a țării, in edificarea socialis
mului.

Primul-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu, a trimis 
o telegramă președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole, tovarășul Dumaghiin

★

Cu ocazia oelei de-a 66-a aniver
sări a victoriei revoluției populare 
mongole, președintele Marii Adu
nări Naționale, Nicolae Giosan, și 
ministrul afacerilor externe, loan

Poporul mongol sărbătorește, 
astăzi, Împlinirea a 66 de ani de 
la victoria revoluției populare, 
antiimperialiste și antifeudale și 
instaurarea primului guvern popu
lar din istoria țării sale.

Victoria de la 11 iulie 1921 s-a 
înscris ca un eveniment crucial 
în lupta poporului mongol pentru 
renaștere națională. libertate și 
progres. Cursul înnoitor inaugurat 
prin izbinda revoluției populare 
avea să fie consolidat apoi prin 
abolirea monarhiei și proclamarea 
republicii, la 26 noiembrie 1924.

După victoria revoluției, în fața 
Partidului Popular Revoluționar, a 
poporului mongol s-au aflat sarcini 
majore : consolidarea puterii revo
luționare, înlăturarea rămînerii în 
urmă a țării pe plan economic și 
cultural, asigurarea progresului 
multilateral. Ținind seama de con
dițiile concrete, interne și interna
ționale. P.P.R.M. a hotărît. la cel 
de-al III-lea Congres al său, din 
anul 1924, trecerea pe calea dezvol
tării necapitaliste a Mongoliei, iar, 
ulterior, la construirea socialismu
lui.

Astfel, într-un timp relativ scurt, 
au fost lichidate relațiile de pro
ducție feudale, în agricultură s-a 
realizat cooperativizarea, punin- 
du-se. in același timp, bazele unei 
industrii naționale. Dintr-o țară cu

Sint încredințat că relațiile de prietenie și conlucrare 
pe multiple planuri dintre partidele și țările noastre se 
vor dezvolta și intensifica tot mai mult, pe baza Trata
tului de prietenie și colaborare dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară Mongolă, în folosul 
popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii in 
lume.

De ziua națională a Republicii Populare Mongole vă 
dorim dumneavoastră, oomuniștilor și poporului mongol 
prieten succese tot mai mari în transpunerea în viață a 
hotăririlor Congresului al XIX-lea al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, In opera de edificare a societății 
socialiste în patria dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAME
Sodnom, cu prilejul Zilei naționale, 
prin care ii adresează sincere feli
citări. precum și urări de noi succese 
In activitatea consacrată progresului 
și prosperității țării. în telegramă se 
exprimă convingerea că, prin efor-

/
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Totu, *u  transmis telegrame de feli
citare omologilor lor din Republica 
Populară Mongolă. Cu același prilej, 
organizații de masă și obștești, insti-

turi comune, guvernele celor două 
țări vor contribui la amplificarea 
raporturilor de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre Republica 
Socialistă România și- Republica 
Populară Mongolă.

★

tuții centrale din țara noastră au 
adresat telegrame de felicitare or
ganizațiilor și instituțiilor similare 
din R.P. Mongolă.

economie bazată exclusiv pe creș
terea animalelor în sistem nomad, 
Republica Populară Mongolă s-a 
transformat intr-n țară cu o econo
mie mereu mai diversificată, in ca
drul căreia industria a ajuns să 
participe cu o treime la crearea 
venitului național. O dezvoltare ac
celerată o cunosc sectoarele ener
giei și combustibililor, datorită mai 
ales marilor rezerve carbonifere ’; 
s-au făcut totodată pași însemnați 
și în domeniul extracției metalelor 
neferoase. Totodată, la Ulan Bator 
și în alte centre urbane au apărut 
unități ale industriei ușoare și ali
mentare.

Creșterea animalelor rămine unul 
dintre sectoarele de primă impor
tanță ale economiei. Concomitent, 
s-a dezvoltat șl agricultura pe 
unele suprafețe desțelenite. Spri- 
jinindu-se pe o bază industrială, 
agricultura mongolă, înzestrată cu 
mijloace tehnice moderne, pune ac
centul pe cultura cerealelor. Re
zultate însemnate s-au obținut șl 
In domeniile învățămîntului, știin
ței și culturii, în creșterea nivelu
lui de trai al poporului.

Poporul român urmărește cu 
viu interes și satisfacție activitatea 
constructivă a poporului mongol, 
se bucură de rezultatele obținute 
de acesta în opera de construire a

socialismului. între România șl 
Mongolia. între partidele și popoa
rele celor două țări s-au stator
nicit și se dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare rodnică, ba
zate pe stimă și respect reciproc, 
în acest cadru, specialiștii și teh
nicienii români au construit, în 
cooperare, in țara prietenă, un șir 
de obiective economice și sociale 
importante. Un rol determinant în 
evoluția ascendentă a relațiilor ro- 
mâno-mongole l-au avut și îl au 
raporturile de colaborare priete
nească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Popular Revo
luționar Mongol și, în acest cadru, 
întîlnirile și convorbirile la nivel 
înalt. Un amplu program de ac
țiune pentru extinderea colaborării 
în domeniile politic, economic, teh- 
nico-științific și cultural este con
turat în Tratatul de prietenie si 
colaborare dintre cele două țări, 
semnat în 1983.

Aniversarea revoluției populare 
mongole constituie pentru poporul 
român un prilej de a-și reafirma 
sentimentele de prietenie față de 
poporul mongol, cu convingerea că 
relațiile de prietenie șl colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre vor cunoaște o dezvoltare 
continuă, in interesul reciproc, al 
cauzei socialismului și păcii.

RITMURI ȘI ASPIRAȚII 
ÎN NOUL PEISAJ MONGOL

Situat la întretăierea unor im
portante căi rutiere, Tîrnăveni 
pare, pentru mulți vizitatori, ex
clusiv un „oentru muncitoresc". 
Privit de la înălțimea „Dealului vii
lor" — pe șoseaua dinspre Iernut — 
orașul este, intr-adevăr, dominat de 
silueta marelui combinat chimic 
(unul din cele mai vechi din țară), 
care continuă, la scara împlinirilor 
socialismului, tradiția uzinelor „Ni
trogen" de la începutul secolului. 
Cert este insă că orașul are nu nu
mai o bogată tradiție muncitorească, 
ci și una culturală, actul de cultură 
fiind, pe drept cuvint, considerat ca 
una din căii» de propășire a vieții 
spirituale.

Instituția care a dat noi dimen
siuni tradiției culturale, a di
namizat și afirmat activitatea 
din acest oraș, care nu depășește 
30 900 de locuitori, a fost și este Casa 
orășenească de cultură, așezămint 
care, in 1953, își incepea activitatea 
într-o veche și modestă încăpere a 
uzinelor „Nitrogen". Din ianuarie 
1960, activitățile se desfășoară în 
noul și modernul edificiu de azi. în 
acest lăcaș — care dispune, între al
tele, de o sală de spectacole cu 500 
de locuri, de un club „Femina" și 
unul al tineretului, de două săli de 
repetiții, o sală de balet și citeva 
Încăperi destinate cercurilor tehnico- 
aplicative — aveau să ia ființă și să 
se afirme, in ultimii ani, numeroase 
formații artistice și cercuri cu acti
vitate permanentă, a căror prezență 
s-a. impus nu numai in oraș și în 
județ, ci, adeseori, și în afara lui.

Și acest fapt are, ca întotdeauna, 
la bază oamenii, acei oameni cu o 
neobișnuită sete de cultură, de al 
căror nume se leagă întreaga viață 
spirituală a orașului. Vom sublinia, 
lntîi de toate, că. deși profesorul 
loan Văidean, actualul director al 
casei de cultură, nu are „în schemă" 
decit doi instructori — pe coregraful 
Emil Velter și pe Aurelian Gogeanu 
(cordonatorul activității de răspindi- 
re a cunoștințelor științifice) — casa 
de cultură a reușit să se înconjoare 
de un valoros grup de colaboratori, 
de un larg activ obștesc (profesori, 
actori, regizori și alți specialiști) din 
oraș și din județ, care au făcut ca 
numărul cercurilor, al soliștilor și al 
formațiilor artistice să crească de 
la an la an. să înregistreze, valoric,

salturi calitative. „în activitatea 
noastră — aprecia directorul casei 
de cultură — am incercat, și cred că 
am reușit, să constituim un nucleu 
de oameni pasionați și pricepuți (ei 
înșiși artiști amatori și buni peda
gogi), fără de care actul cultural 
rămine o simplă promisiune, un de
ziderat". Strădania aceasta, conti
nuată in timp, avea să dea amploare 
și permanență actului artistic, for
mațiile Înființate incadrîndu-se or
ganic in conștiința locuitorilor, in 
viața spirituală a orașului. în total, 
peste 100 de activiști culturali for
mați la „școala metodică a casei de 
cultură". loan Ciubotaru (coordona
torul cercului filatelic,), Ionașiu Radu

nava Mică", cea de montaj literar- 
muzical, cenaclul literar-artistic „Tu- 
dor Arghezi" — ai cărui membri au 
publicat versuri in revistele „Tribu
na", „Luceafărul". „Familia", „Va
tra" etc. și au organizat numeroase 
intilniri cu cititorii, in cadrul unor 
acțiuni in care au avut ca invitați 
scriitori de prestigiu. Este un cenaclu 
care organizează, anual, concursul 
„Tinere condeie" și care, pentru pro
digioasa sa activitate, a ocupat locul 
I pe țară la cea de a V-a ediție 
a Festivalului național „Cintarea 
României".

în ultimii ani s-a impus în via
ța spirituală a Timăveniului tea
trul muncitoresc condus de ac-

(animatorul cercului de artă plasti
că). Cornelia Sevestian și Boț Irma 
(inițiatoarele clubului „Femina" — 
cu activități în limbile română și 
maghiară), dr. Pazenas Alexandru, 
Maria Moldovan. Răzvan Ducan, 
Elena Mureșan, Minerva Potra (in
structori de formații din întreprin
deri și instituții) — ca să dăm doar 
aceste exemple — sint adevărați mo
delatori ai vieții culturale a orașu
lui. Să precizăm că dacă în urmă cu 
două decenii casa orășenească de 
cultură avea doar 9 formații (cu 175 
artiști amatori). în prezent acest lă
caș de cultură numără 33 formații 
artistice, cercuri de creație și de in
terpretare, soliști vocali și instru
mentiști, care însumează aproape 
1 000 de artiști amatori — muncitori, 
intelectuali, cadre tehnice, lucrători 
din cooperația meșteșugărească și 
alții. Relevantă este insă nu atit 
creșterea cantitativă, cit mai ales cea 
calitativă a formațiilor și cercurilor, 
frecventa cu care ele apar în rîndul 
oamenilor muncii din oraș și din 
județ. Alături de corul mixt. In ulti
mii ani si alte formații, cercuri si so
liști au impus si afirmat viguros pres
tigiul casei orășenești de cultură, al 
unor întreprinderi și instituții din Tîr
năveni. între acestea se numără, lntîi 
de toate, formația de teatru (cu sec
ții în limbile română și maghiară), 
cea de teatru de păpuși, ansamblul 
folcloric de cintece și. dansuri „Tir-

torul și regizorul Traian Costea, 
de la Teatrul Național din Tîrgu 
Mureș. Demn de remarcat este că a- 
ceastă formație, alcătuită din 24 de 
actori amatori — intre care Rora și 
Dorina Demeter, Ioan Burdulea, Ti- 
beriu Vulea. Maria Mlădiu, lucrători 
de la combinatul chimic din locali
tate, prezintă, anual, peste 20 de 
spectacole, la care asistă circa 7 000 
de spectatori. Plus alte zeci de spec
tacole in localitățile județului. Tot
odată, această formație a reprezen
tat județul la toate festivalurile tea
trelor de amatori, inclusiv la con
cursul „Cu mască și fără mască" din 
Capitală, prezența ei fiind remarca
tă pe parcursul tuturor ediții
lor Festivalului național „Cintarea 
României".

Dar asemenea lucruri se pot spune 
și despre spectacolele majorității 
formațiilor artistice din Tîrnăveni. 
în acest sens vom reține din nou 
sublinierile directorului casei orășe
nești de cultură, care ne-a spus : 
„Ne-am propus ca programele pre
zentate să fie ancorate în ceea ce 
are specific orașul și județul nostru ; 
dorim, de asemenea, să valorificăm 
superior bogatele tradiții folclorice 
din zona Tirnavei Miei și, nu în ul
timul rind, să organizăm spectacole 
(de teatru) urmate de dezbateri pu
blice. de intilniri cu regizori, drama
turgi, scenografi și artiști amatori, 
prilej cu care sondăm eficient prefe
rințele publicului".

Acestui stil de a lucra și conlucra 
cu publicul — ale cărui învățăminte 
se cuvin adincite m această etapa 
premergătoare celui de-al III-lea 
Congres al educației politice și 
culturii socialiste, i se adaugă or
ganizarea periodică a unor con
cursuri de preselecție a artiștilor a- 
matori. Sint modalități care, pe de o 
parte, duc la împrospătarea continuă 
a formațiilor, iar pe de alta — la or
ganizarea unor acțiuni și programe 
culturale indrăgite de public. Aici iși 
au. intre altele, originea manifestările 
culturale tradiționale : „Festivalul de 
muzică tinără", „Săptămina culturii 
tirnăvene", festivalul folcloric „Cîn- 
tec și port de pe Tirnava Mică" 
(desfășurat pe platoul Cornești din 
comuna învecinată — Adămuș), tra
diționalele „Serbări ale verii" sau 
manifestările culturale complexe or
ganizate în principalele unități eco
nomice ale orașului.

Fiind azi o veche și totuși nouă 
citadelă muncitorescă. Tirnăveniul 
— „orașul carbidarilor", cum i se 
spunea altădată — trăiește, desigur, 
o viață spirituală mult mai comple
xă decit cea schițată în spațiul, to
tuși, restrins al unui articol de ziar. 
La baza acesteia regăsim însă tot 
casa orășenească de cultură, ale că
rei activități s-au „deplasat" in ul
timii ani, din ce în ce mai mult, in 
întreprinderile orașului. Zeci și zeci 
de artiști amatori care au activat și 
s-au format la rigorile acestei insti
tuții — cea mai reprezentativă a o- 
rașului — își continuă activitatea ca 
instructori și interpreți in formațiile 
apărute. în ultimii ani la combinatul 
chimic, întreprinderea de geamuri, 
cooperativa meșteșugărească „Teh- 
nolemn", la spitalul orășenesc sau 
în cele 14 brigăzi științifice (alcătuite 
din peste 120 de membri).

Aceasta a făcut ca Tîrnăveniul 
cultural (și nu doar „centru munci
toresc") să numere nu mai puțin de 
350 de grupuri și formații artistice, 
ce reunesc peste 6 000 de artiști ama
tori. Sînt cifre care arată, cu forța 
argumentului irecuzabil, că la Tîrnă
veni cultura are cu adevărat carac
ter de masă.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii”

Mongolia populară se 
numără printre țările lu
mii in care saltul pe esta
cadele civilizației a înre
gistrat treceri spectaculoa
se. Timpul se comprimă in 
proporții nebănuite, adu- 
cind in chipul tării și in 
sufletul oamenilor imagini 
mereu înnoite ale unui 
prezent bogat in împliniri. 
In cronica modernă a Mon
goliei sint tot mai dese ști
rile privind inaugurarea 
unor noi șantiere dc locu
ințe sau darea in folosință 
a noi secții și fabrici de 
producție industrială, des
chiderea de noi scoli, spi
tale. cașe de cultură- sau 
cinematografe. Sint. fiecare 
.și toate la un loc. exemple 
ilustrative ale unei exis
tențe demne a unui popor 
ce a învățat să prețuiască 
și să cinstească munca.

Și hărnicia ! Și frumo
sul 1 Și omenia ! Și natu
ra, dar și civilizația mo
dernă !

Pentru a-i defini liniile 
progresului. Mongolia tre
buie comparată, inainte de 
toate, cu Mongolia. Mongo
lia Nouă cu Mongolia Ve
che ; Mongolia celor 20 de 
orașe noi cu Mongolia de 
odinioară, cea fără de ora
șe ; Mongolia celor peste 
100 de fabrici moderne 
cu Mongolia cea fără urmă 
de industrie ; Mongolia 
celor 600 000 de oameni ră
tăcind in urma animalelor, 
în imensitatea unui pă
mint pustiu cu Mongolia 
celor două milioane de oa
meni așezați in spațiul unui 
trai civilizat, in continuă 
îmbunătățire.

Noua Mongolie. Mongo
lia acestor ultimi ani de 
trăire socialistă este opera 
fiilor ei. opera unui popor 
harnic, care iși clădește 
demnitatea prin propria 
muncă.

Și pentru că dominanta 
noului este incontestabilă, 
să poposim în citeva locuri 
în care opera acestor ani 
are un nume comun : con
strucția de noi orașe. Da, 
construcția de noi orașe, 
pe întreg cuprinsul țării, 
așa cum la Ulan Bator se 
vorbește despre construcția 
de noi cartiere.

...Despre Baganur am 
auzit vorbindu-se la o ba
rieră de cale ferată, în 
apropiere de capitala Mon
goliei. Vagoane de marfă 
descoperite transportau

spre o termocentrală din 
apropiere cărbune extras 
din Baganur. „E cărbune 
gras, cărbune să-1 pui pe 
piine", spune, ca pentru el. 
șoferul. „E cărbune de 
Baganur !“. Da. aveam să 
aflu, puțin mai tirziu, că 
la numai 110 km, in nord- 
vestul capitalei, a prins 
contur, de cițiva ani. o așe
zare ce a devenit cel mai 
mare centru energetic al 
Mongoliei.

O așezare anonimă ce se 
înfiripa timid în urmă cu 
15 ani, pentru ca azi să fie 
inima energetică a țării, o 
urbe modernă, cu peste 
30 000 locuitori. Este de-a 
dreptul impresionantă bo
găția de preț pe care o as

unui poet contemporan 
mongol. Purevjaviin Pu- 
revsuren : „Istoria e sfin- 
ta noastră glie / Ce-n ză
căminte, sub obroc, ascun
de / Comoara faptelor 
de vitejie / Si aurul 
de-nțelepciuni profunde. / 
Se-nalț-un val, / Dar celă
lalt apune / Si toți plecăm 
în gliile bătrine. / Dar 
peste resemnate ierbi stră
bune, / Mai vii se-nalță 
ierbile de miine ! / Spre 
tine gîndul meu se scurge / 
O, Viitorule, Mărire ție !“

Și prin tot ce face, prin 
truda și ambiția oamenilor 
săi, Dalandzadgad — „ora
șul celor șaptezeci de riuri" 
— arată cit de aproape este 
viitorul și cit de repede.

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

cunde pămintul la Baga
nur. Stratul de cărbune,— 
huilă și antracit — așezat 
aproape de suprafață, atin
ge grosimi de 3—50 metri, 
făcind deosebit de avan
tajoasă exploatarea „la zi". 
Producția anuală a crescut 
astfel vertiginos, ajungind 
de la un milion tone in 
1980 la peste 4 milioane 
tone In acest an.

Alături de mineri șl de 
constructori de utilaj mi
nier — specializați, deo
camdată, în executarea 
unor piese de schimb și in 
reparații — la Baganur 
prinde contur ideea unei 
noi profesii, semnificativă 
pentru intreaga industrie a 
Mongoliei : chimist. Spe
cialiști mongoli. împreună 
cu specialiștii străini, stu
diază măsurile concrete 
pentru folosirea superioară 
a cărbunelui. Cit este de 
important acest apropiat 
pas înainte la Baganur re
zultă și din următoarele 
•date : dintr-un milion de 
tone cărbune se pot pro
duce 350 000 tone semi cocs. 
20 000 tone combustibil li
chid și 130 000 mc gaze. în
mulțiți aceste cifre cu re
zerva de sute de milioane 
tone cărbune de cea mai 
bună calitate si veți înțele
ge ce salt va marca chimia 
pe aceste locuri.

...La intrarea In muzeul 
din Dalandzadgad. oraș 
întins în sudul deșertului 
Gobi, pot fi citite versurile

aidoma eroului din poves
te, acesta devine prezent 
și, pe același inexorabil 
drum al metamorfozei, de
vine trecut. în anul 1940 
aici erau doar zece iurte. 
Apoi au apărut alte citeva 
zeci. Anii treceau și orașul 
își muta vatra in căutarea 
unui loc cit mai adăpostit 
de vîntul și nisipul deșer
tului. Treptat au apărut 
primele clădiri stabile. O 
școală, un pavilion admi
nistrativ, patru-cinci locu
ințe cu un nivel. Și din nou 
viitorul suridea cu noi am
biții. Au prins contur cite
va străzi, o fabrică de mo- 
rărit și panificație și una 
de confecții ; apoi o alta 
de încălțăminte și una de 
prelucrare a produselor 
animaliere... Alte două 
școli, un liceu și o școală 
profesională. Apoi un spi
tal și două-trei grădinițe... 
Un aeroport și în apropiere 
un hotel. Iar lingă hotel, 
un muzeu al orașului, care 
are mai puțin de 50 de ani. 
Și încă un muzeu unic in 
Mongolia și. după unii, 
unic în lume : „Muzeul 
cămilei". Aici poți admira 
cea mai sofisticată istorie a 
harnașamentelor cămilei, 
scene și întîmplări din via
ța crescătorilor de cămile, 
produse fabricate din lap
te de cămilă, precum și 
din păr. carne și piele. Și 
lista „completă" a celor 209 
îndemnuri adresate cămilei 
în Mongolia pentru a lua

poziția „culcat" sau „in 
picioare".

Orașul din îmbrățișarea 
deșertului Gobi, orașul care 
proclamă prin vocea poetu
lui că adoră viitorul simte 
din plin bucuria de a trăi 
in prezent. Acum se înal
tă aici noi blocuri de locu
ințe, cu 3—4 etaje, se con; 
struiește o nouă fabrică — 
de tricotaje — iar centrala 
electrică se extinde simți
tor. Și cu același statornic 
gind la viitor. Dalandzad
gad își amenajează. în fie
care primăvară, noi părcu- 
lețe sau pilcuri cu pomi, 
căutind să țină cit mai de
parte șuieratul continuu al 
vintului din marele deșert 
din îmbrățișarea căruia s-a 
desprins.

...Din sudul țării, un mic 
popas într-un oraș a cărui 
virstă este pe jumătate din 
cea a „Orașului celor 
șaptezeci de riuri". Astăzi. 
Darhan abia a împlinit 25 
de ani de existență, adu- 
nind în spațiile traiului 
urban aproape 80 000 de lo
cuitori. Marea lor majori
tate — pină mai ieri cres
cători de animale — azi con
structori. mineri, energeti- 
cieni, tăbăcari, croitori ș.a. 
Mulți dintre ei se mindresc 
cu faptul de a fi făcut par
te dintre ctitorii orașului. 
Pe la începutul anilor ’60, 
un detașament de 2 000 ti
neri iși desfășurau entu
ziasmul pentru împlinirea 
unui frumos proiect : înăl
țarea pe pămintul Mongo
liei a unui nou oraș. Un 
oraș tinăr și frumos, gindit 
și proiectat după legile ur
banisticii moderne. De o 
parte a colinei ce se înal
ță ca un meridian al ora
șului se află „orașul indus
trial", cu șapte-opt fabrici; 
de cealaltă, „orașul pie- 
tonal". cu străzi și bu
levarde largi, cu blocuri 
zvelte și viu colorate, cu 
forfota serii specifică mari
lor orașe. Aerul curat din 
largul stepei învăluie „ora
șul pietonal". de la poalele 
colinei, ținind departe pri
mejdiile poluării.

Baganur, Dalandzadgad, 
Darhan — trei orașe care 
au îmbogățit geografia 
economică a Mongoliei so
cialiste — Iși ridică frun
tea cu încredere In pașii 
prezentului către Viitorul 
apropiat al noilor împliniri.

Viorel SA1AGEAN
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ambasadorul Republicii Singapore, 

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
f'/mare din pag. I)

înminînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Chiang Hai Ding a 
transmis președintelui 
Nicolae Ceausescu, din partea pre
ședintelui Republicii Singapore. Wee 
Kim Wee. un cald salut si cele mai 
bune urări de fericire personală, de 
prosperitate si bunăstare pentru po
porul român.

în cuvintarea prezentată de amba
sador sint relevate relațiile de co
laborare dintre România si Singa
pore. precum si dorința de a acțio
na pentru dezvoltarea continuă a 
acestor raporturi.

Primind scrisorile de acreditare, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a trans
mis președintelui Republicii Singa
pore un salut cbrdial. urări de să

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEll”

ORADEA: A început numărătoarea inversă la noua * * 
termocentrală

• Cucoana Chlrlta : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
• O zi la București : PROGRESUL
(23 94 10) — 15: 17; 19

Zile de muncă intensă și pe șan
tierul Termocentralei electrice Ora
dea II pe lignit. Constructori și 
montori, intr-un efort comun cu 
beneficiarul, zoresc pentru a apro
pia ziua cind, de aici, vor fi pulsați 
în sistemul energetic national pri
mii kilowați-oră. „Numărătoarea 
inversă" a inoeput pentru primul 
grup de 50 MW. Amănunte ne ofe
ră inginerul Dumitru Timotin, di
rectorul Antreprizei „Energomon- 
taj“ Transilvania :

— Ieri, 10 iulie, am încheiat pro
ba hidraulică la cazanul de 420 
tone abur pe oră. Rezultatele au

TULCEA : Un produs în premieră
Ieri, 10 iulie, pe platforma Com

binatului metalurgic din Tulcea 
ti consemnat un fapt de muncă 
eosebit : producerea, pentru pri

ma dată în tară, a unui nou sorti
ment de feroaliaje. Este vorba de 
feromangan afinat cu conținut de 
aluminiu, solicitat de Combinatul 
siderurgic din Reșița.

— Acest nou produs — ne spune 
Cantemir Gafar, inginerul-șef al 
uzinei de feroaliaje din cadrul

SIBIU : Cinstire fruntașilor
A intrat în tradiția puternicului 

colectiv muncitoresc de la Între
prinderea „Independența" din Si
biu să-și cinstească fruntașii in 
producție prin frumoase spectaco
le artistice. Un astfel de eveniment 
a avut loc ieri pe noua și moder
na platformă industrială din par
tea de est a municipiului, care cu
prinde și două importante secții 
ale unității.

— La spectacolul de astăzi — 
ne-a spus Aurel Badiu, președin
tele comitetului sindicatului din în
treprindere — participă nu numai 
'runtașii în producție, ci și fami

ne aoestora. După cum vedeți, 
în rîndurile din față stau fruntașii

UNITĂȚI TURISTICE IN JUDEȚUL PRAHOVA
Amplasate în cele mai pitorești 

locuri ale județului Prahova, zonă 
a țării bine cunoscută pentru fru
musețile ei naturale, pentru relie
ful ei dominat de măreția munți
lor. unitățile turistice si de alimen
tație publică constituie veritabile 
puncte de atracție pentru turiști.

De curind s-a dat în folosință 
hotelul „Ciucaș" din localitatea 
Vălenii de Munte (D.N. 1 A, km 91), 
care dispune de 108 locuri de ca
zare in camere cu încălzire cen
trală și restaurant cu terasă. Altă 
unitate turistică apreciată pentru 
ospitalitatea și confortul pe care le 
oferă este hanul „Cheia" din sta
țiunea climaterică cu aoelași nume, 
amplasată la 68 km de Ploiești pe 
șoseaua națională Ploiești—Brașov. 
Hanul are 247 locuri de cazare, din 
care aproximativ 90 locuri în căsu
țe oamping și restaurant cu terasă.

O unitate relativ nouă,' hanul 
„Breaza" din localitatea cu același 
nume, are 60 locuri de cazare și 
restaurant. Condiții de cazare și 
masă oferă și hanul „Slănic" din 

nătate si fericire, de Pace si pro
gres pentru poporul singaporez.

în cuvintarea președintelui 
Nioolae Ceausescu se arată că. în 
cei 20 de ani care au trecut de la 
stabilirea relațiilor diplomatice, in
tre Republica Socialistă România si 
Republica Singapore s-au statornicit 
legături de prietenie si colaborare, 
bazate pe deplină egalitate, pe res
pectarea independentei și suverani
tății naționale, neamestec în trebu
rile interne si avantaj reciproc. Se 
subliniază că există toate condițiile 
ca. prin eforturi comune, să se a- 
sigure o dezvoltare mai puternică a 
raporturilor dintre cele două țări, 
îndeosebi pe olan eoonomic. în in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
păcii si înțelegerii în lume.

în cuvihtare se relevă că Româ

fost cele scontate. Atestă califica
tivul „foarte bine" acordat celor 
care au executat lucrările, îndeo
sebi sudurile de înaltă presiune, ri
guros testate cu ultrasunete. îm
brățișările dovedeau bucuria tutu
ror : constructori și montori, fur
nizori de echipamente, beneficiar.

— Și-acum ?
— Acum efectuăm pregătirile 

neoesare pentru începerea spălării 
mecanice și chimice a cazanului, 
fază premergătoare refacerii cir
cuitelor și punerii aoestuia în func
țiune.

Succes și — din nou — „foarte 
bine !“ (loan Laza).

combinatului tuloean — se reali
zează pe baza unei tehnologii ori
ginale, concepută de specialiștii 
unității noastre. Este, de fapt, a 
treia tehnologie nouă, premieră in 
domeniu, aplicată în acest an de 
metalurgiștii tulceni. Răspundem 
astfel prin fapte cerințelor for
mulate de secretarul general al 
partidului de a situa și producția 
noastră la nivelul atins pe plan 
mondial. (Neculai Amihulesei).

în întrecerea socialistă pe primul 
semestru al anului din cele două 
secții.

Pentru ei și familiile lor au evo
luat numeroși artiști amatori din 
întreprindere, constituiți în for
mații premiate și în actuala ediție 
a Festivalului național „Cintarea 
României". (Ion Onuc Nemeș).

ZALĂU : Producție record
După efectuarea reparației la la

minorul continuu, nivelul produc
ției la întreprinderea de țevi din 
municipiul Zalău a crescut de la 
o zi la alta. Ieri, laminoriștii de 
aici, conduși de inginerul Emil Mu- 

stațiunea balneoclimaterică Slănic, 
amplasată pe D.N. 1 A la 40 km de 
Ploiești.

Unitățile turistice din județul 
Prahova sint gazde ospitaliere in 

nia militează ferm pentru reducerea 
încordării Internationale. pentru 
dezarmare. în primul rînd pentru 
dezarmare nuoleară. pentru solutio
narea tuturor problemelor litigioase 
dintre state numai pe cale pașnică, 
pentru o politică de pace si largă 
cooperare între toate statele 6i na
țiunile lumii.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare. tovarășul 
Nicolae Ceausescu a avut o con
vorbire cu ambasadorul Chiang Hai 
Ding.

Da solemnitatea prezentării scriso
rilor de acreditare si la convorbi
re au luat parte loan Totu. minis
trul afacerilor externe, si Dumitru 
Apostoiu. secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

CRAIOVA: Locomotive 
livrate la export

La fabrica de profil a cunoscu
tei întreprinderi craiovene „Elec.- 
troputere" — unde se realizează 
peste 95 la sută din producția na
țională de locomotive diesel-elec- 
trice și electrice pentru linii ma
gistrale — s-a înregistrat ieri un 
important succes în producție, pe 
care ni-1 prezintă Stelian Stegaru, 
secretarul comitetului de partid al 
fabricii.

— Datorită performanțelor teh- 
nioo-funcționale ale locomotivelor 
noastre sporesc an de an solicită
rile partenerilor externi. Dovadă 
este și faptul că, în acest an. n- 
proape 80 la sută din produsele 
noastre sint destinate exportului, 
inclusiv în țări cu o veche tradi
ție în construcția de material ru
lant. Vineri, 10 iulie, a fost expe
diat în R.P. Chineză ultimul lot de 
6 locomotive de manevră grea din 
contractul încheiat pentru acest an. 
Totodată, se fac ultimele finisări 
la oea de-a 150-a locomotivă die- 
sel-electrică de 2100 CP, care va 
fi livrată R.P. Polone. (Nicolae 
Băbălău).

VÎLCEA: „Florile 
Govorei"

Ieri au început în renumita sta
țiune de pe Valea Oltului mani
festările reunite sub genericul 
„Florile Govorei". Programul ac
tualei ediții cuprinde vernisajul a 
două expoziții, din care una este 
dedicată cărții, iar alta florilor, 
precum și o sesiune de comuni
cări științifice pe tema „Valorile 
terapeuticii balneare în slujba re
facerii sănătății șl capacității de 
muncă". în cadrul acelorași mani
festări, duminică vor avea loc o 
paradă a portului popular și tra
diționalele „Serbări ale Govorei", 
la reușita cărora îșî vor educe 
contribuția formații artistice din 
județul Viloea, laureate ale Festi
valului național „Cintarea Româ
niei". (Ion Stanciu).

neșan, șeful secției, au .realizat un 
adevărat record, producind 1002 
tone țeavă. In acest fel, „bariera" 
oelor 1 000 de tone — cifră care se 
voia de multă vreme atinsă — a 
lost depășită cu succes. (Eugen 
Tegîaș).

tot timpul anului șl oferă posibili
tatea petrecerii concediului sau a 
unor minivacanțe de neuitat.

In fotografie : Hanul „Cheia".

Cronica zilei
Cu prilejul încheierii misiunii în 

țara noastră, ambasadorul Republicii 
Populare Chineze la București, Yu 
Hongliang, a oferit vineri o recepție.

Au participat Ion Dincă, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-minis- 
tru al guvernului, miniștri, adjuncți 
de șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
președintele Asociației de prietenie 
româno-chineză. reprezentanți ai 
conducerii unor ministere și institu
ții centrale, generali și ofițeri supe
riori, oameni de artă si cultură, zia
riști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice «creditați în tara noastră.

(Agerpres)

DEVA : In sprijinul 
informaticii

Pe fluxul de fabricație al celei 
mai noi unități economice din 
Deva, care aparține de întreprin
derea de calculatoare electronice 
din București, a fost introdus mo
demul de tipul Fellas-2 505, destinat 
transmiterii la distantă a datelor 
prelucrate pe calculator. Noul pro
dus. de înaltă tehnicitate, are largi 
aplicații practice într-un domeniu 
de virf — oel al Informaticii și 
tehnicii de calcul. (Sabin Cerbu).

tv
XS.00 Telex
13,05 Le sfîrslt de sftptămlnă (partial 

color) • Floarea ctntulul, floarea 
dorului. Melodii populare • Gala 
desenului animat • Măiestria 
creației. Reportai • 5 minute. 
7 500 fotograme și... acorduri mu
zicale • Marile momente ale 
baletului • Tara șl partidul azi : 
„Balada patriei" — moment poetic
• Noi Înregistrări din festivaluri 
Internaționale • Fata nevăzută 
a capodoperelor • Telesport
• Autograf muzical

14,45 Săptămina politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedia (color)
19,50 Studioul șlagărelor (color). Mu

zică ușoară românească
30,25 Film artistic (color). „întrecerea 

continuă"
22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunici timpul probabil pentru 
intervalul 11 iulie, ora 20 — 14 iulie, 
ora 20. In țară : Vremea va deveni 
predominant frumoasă, cu cerul va
riabil, mal mult senin. în nordul tă
rii, pe alocuri vor cădea ploi ce vor ■ 
avea șl caracter de averse, insotite de 
descărcări electrice. In rest, averse cu 
totul Izolate, îndeosebi după-amiaza. 
Vintul va sufla slab plnă la moderat. 
Temperatura aerului va marca o creș
tere Îndeosebi Ia valorile maxime. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 10 și 20 de grade, mai coborite 
In prima noapte. Iar cele maxime. In 
general, între 24 șl 32 de grade. In 
București : Vremea va fi frumoasă. 
Cerul variabil va deveni mai mult 
senin. Vîntul va sufla în general slab. 
Temperaturile minime vor oscila între 
13 și 17 grade, iar cele maxime între 
27 șl 31 de grade.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează:
După cum s-a mai anunțat, Ia 

sistemul Pronoexpres. Administra
ția Loto-Pronosport a introdus cri
terii îmbunătățite de atribuire a 
cîștigurilor la tragerile obișnuite. 
Duminică, 12 iulie, participanții vor 
putea să-și încerce șansele și la o 
TRAGERE EXCEPȚIONALĂ PRO
NOEXPRES. De reținut că formula 
acestui gen de tragere iși menține 
trăsăturile distincte de mare inte
res și deosebită atractivitate : 42 
de numere, in cadrul a 6 extra
geri, cuprinse în două faze. Impor
tantele avantaje sînt puse în evi
dentă și de varietatea și numărul 
mare al cîștigurilor, din care nu 
lipsesc autoturismele și excursiile 
peste hotare. Biletele în valoare de 
25 de lei au acces la întregul 
evantai de ciștiguri. ultima zi pen
tru procurarea lor fiind simbătă, 
11 iulie.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dascăl eseu, 

prim-mlnisttu al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă primului ministru al Re
publicii Islanda. Thorsteinn Palsson, 
cu prilejul numirii în această func
ție. prin care îi adresează sincere 
felicitări și cele mai bune urări de 
fericire personală. în telegramă se 
exprimă convingerea că bunele re
lații existente intre România șl Is
landa se vor dezvolta în continuare, 
în folosul popoarelor român și islan- 
dez, al cauzei păcii, destinderii și în
țelegerii în Europa și în lume.

adresat parlamentelor și parlamentarilor din țările participante 
la Conferința pentru securitate și cooperare in Europa
Așa cum s-a mai anunțat, in capitala R.P. Polone a avut loc recent 

întilnirea președinților de parlamente din statele participante la Tratatul 
de la Varșovia, in cadrul căreia a fost lansat următorul Apel ;

In prezent, omenirea se află în 
fata unei opțiuni : ori roadele ge
niului uman si ale muncii vor a- 
sigura ridicarea societății De noi 
trepte ale civilizației, ori arme tot 
mai distrugătoare vor pune sub sem
nul întrebării însăsi existenta vie
ții De Pămint. Există doar o sin
gură ontiune rațională si ea trebuie 
făcută neintirziat.

Totl cei care noartă răspunderea 
pentru soarta popoarelor trebuie să 
se debaraseze de prejudecățile și 
vechile tipare statornicite in rela
țiile internaționale. în zilele noas
tre. cînd s-au acumulat imense ar
senale de arme nucleare, constituind 
un pericol pentru însăsi supraviețui
rea omenirii, este imperios necesa
ră o abordare în spirit nou a pro
blemelor păcii si războiului. Se im
pune o nouă gîndire politică, care 
să răspundă De deplin realităților 
stringente ale epocii. Considerăm că 
aceasta trebuie să se întemeieze pe 
recunoașterea adevărului că. în con
dițiile actuale, războiul este de 
neacceptat si trebuie exclus din via
ta societății, că securitatea — fie că 
este vorba despre diferite țări sau 
continente — nu poate fi decît co
mună.

De mal multe decenii continuă 
cursa absurdă a înarmărilor, care nu 
numai că nu a întărit securitatea 
nici unei țări, ci. dimpotrivă, ridică 
noi si noi obstacole în calea înfăp
tuirii unei depline securități. Pen
tru toti si pentru fiecare in parte, 
securitatea depinde nu de descu
rajarea nucleară, nu de nivelul po
tențialelor militare, ci de acțiunile 
comune întreprinse în vederea edi
ficării unei lumi lipsite de arme nu
cleare si violentă, spre binele ge
nerațiilor de azi și de miine.

Sîntem convinși că înfăptuirea 
unul sistem atotcuprinzător al pă
cii si securității internaționale, rea
lizarea în etape a programului pri
vind lichidarea, plnă la sfîrșitul 
secolului, a armelor nucleare și a 
altor arme de distrugere în masă, 
promovarea colaborării reciproc a- 
vantajoase în cele mal diverse do
menii de activitate, solutionarea pro
blemelor globale ale lumii contem
porane corespund intereselor majo
re ale țărilor si popoarelor. Tocmai 
aceasta așteaptă milioane de oameni. 
Inițiativele Uniunii Sovietice, ale tu
turor statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, precum și pro
puneri constructive ale altor țări în
dreptate spre întărirea securității în 
Europa șl în întreaga lume sint con
sacrate înfăptuirii acestor obiective.

Parlamentele, ca organe supreme 
ale puterii de stat, care poartă în
treaga răspundere in fata popoare
lor lor, dispun de suficiente pre
rogative si autoritate politică pen
tru a aduce o contribuție substan
țială la solutionarea unor probleme 
fundamentale ale dezarmării, cum 
sint :

— lichidarea tuturor rachetelor a- 
mericane si sovietice cu rază medie 
de acțiune si operativ-tactice din Eu
ropa si încheierea neintirziată a unui 
acord în această problemă ;

— reducerea radicală a armamen
telor strategice ofensive și, concomi
tent, întărirea prevederilor Tra
tatului de apărare antirachetă ;

— neadmiterea transferării arme
lor in spațiul cosmic, interzicerea 
sistemelor antisatelit și a armamen
telor din clasa „Cosmos-Pămint", 
folosirea spațiului cosmic exclusiv 
în scopuri pașnice ;

— interzicerea totală a experien
țelor cu arma nucleară ;

— interzicerea neintirziată a ar
melor chimice și lichidarea acestora 

. in întreaga lume ;
— reducerea substanțială a forțe

lor armate și a armelor convențio
nale pe întreg teritoriul Europei, de 
la Atlantic la Urali, asigurarea di
minuării confruntării militare prin 
menținerea constantă a echilibrului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

* '
Stimate tovarășe Nicolae Ceausescu.
Vă adresez sincere mulțumiri pentru felicitările transmise cu ocazia ale

gerii mele in funcția de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste Vietnam.

Sint ferm încredințat că relațiile de prietenie și colaborare dintre parti
dele, statele și popoarele noastre vor continua să șe întărească și să se dez
volte. in interesul popoarelor celor două țări, al socialismului și păcii in lume.

Vă urez multă sănătate și noi succese în activitatea dumneavoastră da 
înaltă răspundere.

VO CHI CONG
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Vietnam

APELUL

militar la un nivel cit mai scă
zut, reducerea corespunzătoare a 
cheltuielilor militare ale statelor ;

— crearea unul sistem eficient de 
control asupra procesului dezarmăm 
rii. pe plan național și internațional.

Evoluția din ultimii ani a situației 
Internaționale creează premise pen
tru a se pune capăt cursului pericu
los al evenimentelor. întilnirea con
ducătorilor U.R.S.S. și S.U.A. de la 
Reykjavik a dat un impuls sensibil 
negocierilor de dezarmare, a pus 
bazele înțelegerii dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. privind lichidarea unor întregi 
clase de arme nucleare în Europa, 
a arătat că este posibilă eliberarea 
omenirii de povara armelor nuclea
re.

Acum este necesar ca, Îndreptățind 
speranțele omenirii, să transpunem 
în viață cele convenite, să le dăm, 
prin acorduri concrete, forma ju
ridică angajantă. Sintem tot mai 
profund pătrunși de adevărul că 
parlamentelor tuturor statelor, în
deosebi ale țărilor membre ale 
N.A.T.O. și Tratatului de la Varșo
via, Ie revine o răspundere deosebi
tă în realizarea de pași efectivi în 
direcția reducerii și lichidării arme
lor nucleare. Sprijinirea deplină a 
desfășurării cu succes a negocierilor 
sovieto-americane corespunde inte
reselor popoarelor. în acest sens, 
considerăm inacceptabile încercările 
de a scoate în afara cadrului înțele
gerilor dintre U.R.S.S. și S.U.A. — 
privind lichidarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune și operativ-tactice 
din Europa — focoasele nucleare 
americane pentru rachetele vest-ger- 
mane „Pershing 1 A“.

Popoarele continentului nostru și 
din întreaga lume se pronunță pen
tru o colaborare creatoare, con
structivă. Datoria noastră este de a 
deschide calea acestei colaborări.

Să ne unim eforturile în acest 
scop, să punem stavilă puternică 
primejdiei declanșării unui nou 
război !

Noi toți — în Apus ți în Răsărit 
— indiferent de pozițiile politice și 
concepțiile ideologice, sintem con- 
știenți că unul din factorii funda
mentali ai destinderii și colaborării 
pașnice este încrederea reciprocă. 
Pornind de Ia aceasta, statele parti
cipante la Tratatul de la Varșovia au 
adresat, la întilnirea Comitetului 
Politic Consultativ de la Berlin, 
statelor membre ale Pactului Atlan
ticului de Nord propunerea de a ex
plica intențiile după care se călăuzeso 
cele două alianțe militar-politice în 
relațiile dintre ele, de a analiza îm
preună caracterul doctrinelor lor mi
litare. Statele participante la Tra
tatul de Ia Varșovia au prezentat 
pozițiile de principiu care pun in 
lumină caracterul defensiv al doc
trinei lor. subliniind. în acest fel, că 
ele nu vor folosi niciodată primele 
arma nucleară. Sîntem convinși că 
activitatea constructivă comună pri
vind compararea doctrinelor ar con
tribui in mare măsură la Înlăturarea 
atmosferei de neîncredere din Eu
ropa.

Avînd in vedere situația mili- 
tar-politică existentă in Europa, a- 
cordăm o mare importantă măsurilor 
de diminuare a încordării militare 
și întărire a securității în diferitele 
regiuni ale Europei, creării de zone 
libere de arme nucleare și chimice 
in Balcani, in centrul și nordul con
tinentului. Chemăm parlamentele și 
parlamentarii țărilor participante la 
Conferința pentru securitate si co
operare în Europa să examineze cu 
atenție planul propus de Republica 
Populară Polonă privind reduoerea 
armamentelor și creșterea încrederii 
în Europa Centrală, propunerile cu
noscute ale 
Germane și 
Cehoslovace. 
România și 
Bulgaria. în ceea ce ne privește, a- 
cordăm atenția cuvenită tuturor ini

Republicii
Republicii
Republicii 
Republicii

Democrate 
Socialiste 
Socialiste 
Populare

țiativelor constructive și sintem gata 
să analizăm aprofundat propunerile 
corespunzătoare ale N.Â.T.O.. ale 
statelor neutre și nealiniate din Eu
ropa vizind însănătoșirea climatului 
politic internațional, să căutăm și 
să sprijinim împreună soluționarea 
adecvată a problemelor actuale.

Parlamentele țărilor participante 
Ia Conferința pentru securitate și 
cooperare in Europa joacă un rol 
crescind in sprijinirea activă a pro
ceselor care au loc pe baza preve
derilor Actului final de la Helsinki. 
Acordăm o mare importantă res
pectării riguroase de către toate sta
tele participante la procesul general 
european a principiului inviolabili
tății frontierelor și realităților teri- 
torial-politice statornicite ca urmare 
a oelui de-al doilea război mondial, 
condiție necesară menținerii păcii 
pe continent, casa comună a popoa
relor europene. Sintem ferm con
vinși că respectarea strictă a prin
cipiilor Independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in treburile 
interne, renunțării la folosirea forței 
și la amenințarea cu forța, la pro
paganda ostilă, care ațîță ura față 
de alte popoare și țări, respectarea 
drepturilor omului și libertăților 
fundamentale ale omului, în primul 
rind a dreptului la viată și la pace, 
corespund intereselor vitale ale co
munității europene.

Călăuzindu-ne după voința alegă
torilor noștri, punem pe prim plan 
sprijinirea eforturilor concrete. În
dreptate spre diminuarea nivelului 
confruntării, dezvoltarea unei largi 
colaborări reciproc avantajoase in 
Europa. Considerăm că datoria tu
turor statelor participante la pro
cesul de la Helsinki este de a con
tribui, prin toate mijloacele, la în
cheierea cu succes a întîlnirii de la 
Viena, adoptarea unor hotăriri sub
stanțiale și echilibrate privind pro
blemele abordate. Avem convingerea 
că Europa, pionier al destinderii, 
este capabilă, astăzi mai mult ca 
oricind, să dea noi Impulsuri con
lucrării constructive și creatoare. In 
numele securității și colaborării, mu
tațiilor pozitive de pe continentul 
nostru și din întreaga lume.

Pornind de la necesitatea obiectivă 
de a activiza procesul general-eu- 
ropean, ne adresăm cu propunerea 
de a Înfăptui o conlucrare mai 
strtnsă intre parlamentele țărilor 
din ambele alianțe politico-militare. 
ale tuturor statelor participante la 
C.S.C.E., atît pe plan bilateral, cit 
și multilateral. Inclusiv în cadrul 
Uniunii Interparlamentare.

Alături de acțiunile in comun ale 
parlamentelor pe tărimul dezarmă
rii. sîntem gata să dezvoltăm re
lații șl contacte care să deschidă 
noi perspective in toate problemele 
In care sînt vital interesate po
poarele, inclusiv convenirea de mă
suri Îndreptate spre adindrea co
laborării în domeniul economiei, 
științei și tehnicii, culturii și mediu
lui Înconjurător. în domeniile social 
și umanitar, in crearea cadrului 
juridic al unei asemenea colabo
rări.

Fiind convinși că o măsură efi
cientă de Întărire a Încrederii re
ciproce o reprezintă contactele șl 
schimbul direct de păreri dintre 
parlamentari și parlamente ca expo
nente ale aspirațiilor popoarelor 
noastre, sprijinim, în unanimitate, 
propunerea Seimului Republicii 
Populare Polone privind organiza
rea la Varșovia a unei întilniri a 
președinților parlamentelor statelor 
participante la Conferința pentru 
securitate si cooperare în Europa 
și vă adresăm chemarea să acceptați 
această inițiativă.

Posibilitatea de a Înainta Împreu
nă spre o pace trainică si stabilă nu 
trebuie pierdută ! Timpul nu aș
teaptă I

Să acționăm șl să milităm activ 
pentru salvarea omenirii, pentru 
menținerea păcii pe Pămint !
Varșovia, iulie 1987

teatre
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele 
afirmării artistice". Carmen Vlădilâ
— soprană, Roxana Stlngaciu — so
prană — 17,30; (Ateneul Român) : 
Concert vocal-slmfonic. Dirijor : Ho
rit Andreescu. Soliști : Marin Caza
cii, Cristian Caraman. Recitator: Ion 
Gaflta. Maestru de cor : Nicolae Blca
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Dimineață pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) t Anotimp 
de aur. Spectacol de sunet șl lumină 
in Rotonda scriitorilor din Clșmigiu 
— 21
• Teatrul „C. T. Nottara*  (59 31 03, 
sala Magheru) : Micul infern — 18,30
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 19
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare 
că mă-nsor — 19; (grădina Boema): 
Artiștii șl Boema — 19.30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe sub cetini la 
izvoare — 18

cinema

• Răpirea fecioarelor t FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19
• Nea Mârin miliardar : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Liceenii : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19
• Haiducii Iul Șaptecal : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Pistruiatul (I—II) — 9; Andrei 
Rubliov — 12; 15,30; 19 : UNION 
(13 49 04)
• Pistruiatul (III) : LIRA (317171)
- o; 11; 13: 15; 17: 19, PACEA
(71 30 85) — 9: 11; 13; 15: 17; 19
• Gheata verde : GRĂDINA LIRA
— 21
• Pline, aur, nagan : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15.30: 17.45; 20
• Program special pentru copil șl 
tineret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13: 15; 17; 19
• Casa de lingă rtu : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15t 17: 19
• Șatra t MUNCA (21 50 97) — 15;
17; 19
• Cuibul de viespi : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 19,30. STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12.15: 14,30; 16,45; 19
• Adevăratul curaj : COSMOS 
(27 54 97) — 9; 11; 13: 15,15; 17,30
• Omagiu romanței — Ioana Radu : 
COSMOS — 19,45
• Medalion Alain Delon : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20.15
• Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13.30: 15.43; 18: 20
• Mari regizori, mari actori : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11.30; 14.15; 17; 19.45
• Jandarmul șl jandarmerltele : FE
RENTARI (80 49 85) — 15: 17.15; 19.30. 
ARTA (21 31 86) — 9: 11,15: 13,30;
15.45: 18: 20, la grădină — 21
• Adio, vară verde : COTROCENI 
(49 48 48) — 15: 17; 19

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

NOI SUCCESE
ALE ÎNOTĂTOARELOR NOASTRE

în ziua a doua a competiției de 
natatie din cadrul Universiadei de 
vară de la Zagreb, protagonista în
trecerilor feminine a fost înotătoa- 
rea româncă Anca Pătrășooiu. care 
a cuoerit o medalie de aur șl una 
de argint.

în finala probei de 100 m spate, 
Anca Pătrășooiu și-a confirmat re
putația de mare specialistă a acestui 
procedeu de înot, terminînd pe locul 
întii, cu timpul de 1’02”92/100. ur
mată de valoroasa sportivă america

Reprezentativa de gimnastică feminină 
din România - medalie 

de argint
Competiția de gimnastică a pro

gramat vineri concursul feminin pe 
echipe si pentru acordarea titlului la 
individual compus. Selecționata stu
dențească a României a ocunat Jocul 
secund, cu 116,950 puncte, fiind pre
cedată de reprezentativa U.R.S.S. —

UNIVERSIADA ’87
Alte rezultate

nă Susan O’Brien — l’03”77/100 șl 
campioana olimpică, olandeza Jo- 
landa de Rover — l’03”92/100.

Proba de 200 m fluture a revenit 
concurentei Elisabeta Rousaki (Gre
cia) — 2T2”59/100, medalia de argint 
fiind eîștigată de Anca Pătrășcoiu — 
2T4”26/100, iar cea de bronz de 
Noemi Lung — 2T4”74/100.

La 100 m liber femei, medalia de 
aur a fost adjudecată de înotătoarea 
americană Mitzi Kremer — 57”30/100.

118.350 puncte. Medalia de bronz a 
revenit formației R. P. Chineze — 
115,650 puncte.

I-a individual compus, primul Ioc 
a fost cucerit de gimnasta sovietică 
Elena Șușunova. cu 39,90 puncte.

Competiția de gimnastică din ca
drul Jocurilor mondiale universita
re de vară de la Zagreb a debu
tat cu întrecerile concursului mas
culin. in care victoria a revenit so
vieticului Iuri Korolev, cu 58,70 
puncte, urmat de Li Ning (R.P. Chi
neză) — 58,55 puncte și Vladimir
Artemov (U.R.S.S.) — 58,45 puncte. 
Pe echipe medalia de aur a fost 
cucerită de U.R.S.S. (175,80 puncte), 
urmată de R.P. Chineză (175,00 
puncte) si Japonia (171,850 puncte).

în concursul de înot, japonezul 
Daichl Suzuki a ciștigat proba de 
100 m spate, cu timpul de 56”57/100, 
fiind urmat de americanii David 
Berkoff (57”22/100) și Jay Mortenson 
(57”44/100).

Competiția de scrimă a continuat 
cu proba masculină de floretă pe e- 
chipe. in finala căreia selecționata 
Cubei a întrecut cu 8—7 formația 
U.R.S.S. Medalia de bronz a revenit 
echipei Italiei.

Rezultate înregistrate In prelimi
nariile altor disciplina sportive: 

Fotbal : Anglia — S.U.A. 3—2 (1—1), 
R.P.D. Coreeană — Algeria 1—0 
(0—0). Nigeria — R.P. Chineză 3—3 
(1—3). U.R.S.S. — Brazilia 6—0 
(3—0), Iugoslavia — Coreea de Sud 
2—1 (2—1). Uruguay — Japonia 2—1 
(2—0). R.F. Germania — Franța 2—1 
(1—0) ; Olanda — Argentina 1—0 
(1—0) ; baschet (feminin) : U.R.S.S. 
— Mexic 100—38, Finlanda — Polonia 
73—70, Ungaria — Spania 77—70, 
R.P.D. Coreeană — Marea Britanie 
81—40 ; (masculin) : S.U.A. — Aus
tria 107—47, Canada — Japonia 
111—74. Bulgaria — Sudan 139—34, 
Grecia — Kuweit 156—55. Iugosla
via — Libia 100—50 ; polo pe apă î
R. P. Chineză — Turcia 13—5, 
U.R.S.S. — Marea Britanie 18—3, Iu
goslavia — Canada 8—3. Italia — 
Ungaria 10—10 ; volei (masculin) ; 
Iugoslavia — R.F. Germania 3—0,
S. U.A. — Mexic 3—0. U.R.S.S. — 
Turcia 3—1, Italia — Kuweit 3—0, 
Canada — Indonezia 3—0. Suedia — 
Egipt 3—0 ; (feminin) : Iugoslavia — 
Marea Britanie 3—0. Japonia — Fin
landa 3—0. R.P.D. Coreeană — 
Mexic 3—0.

FOTBAL. în meci eontind pentru 
semifinalele campionatului de fotbal 
al Americii de Sud. selecționata Uru- 
guayulu! a Învins cu scorul de 1—0 
(1—0) echipa Argentinei, deținătoa
rea titlului mondial. Unicul gol al 
partidei, la care au asistat peste 
70 000 de spectatori, a fost înscris 
de Ruben Alzamendi (min. 44). in 
finală, echipa Uruguayulul va intilni 
formația Chile.

TENIS. La Gyor se desfășoară în
trecerile uneia din grupele prelimi
nare ale competiției internaționale 
de tenis pentru juniori „Cupa Ga
lea". Iată primele rezultate înregis
trate : Polonia — Luxemburg 3—0 ; 
Ungaria — Belgia 2—1.

CICLISM. Etapa a 9-a a Turului 
ciclist al Franței, desfășurată pe tra
seul Orleans — Renaze. a revenit 
la sprint olandezului Adri van den 
Poei. Înregistrat pe distanta de 260 
km cu timpul de 7h 05’54”, Lider 
al clasamentului general se menți
ne elvețianul Erich Maechler. ur
mat Ia 36 secunde de francezul 
Christophe Lavainne.

ATLETISM. în concursul Interna
tional de atletism de la Cork (Ir
landa). sovieticul Serghel Litvinov 
si-a adjudecat victoria în proba de 
aruncare a ciocanului, cu performan
ta de 82,20 m. în cursa de o milă, 
irlandezul Frank O’Hara (3’56”69/100) 
l-a întrecut pe recordmanul englez 
Steve Ovett, clasat Pe locul secund, 
în 3’57”03/100.



O nouă contribuție la dezvoltarea 
conlucrării prietenești româno-polone

în suita de intilniri și convorbiri 
multilaterale., ca și pe plan bilate
ral, desfășurate in ultimul timp, cu 
conducători ai unui șir de țări so
cialiste. vizita prietenească de lucru 
întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, in R. P. Polonă, la invita
ția tovarășului Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al' C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. Po
lone. se inscrie pe linia orientării 
principiale și consecvente a politicii 
partidului și statului nostru de dez
voltare continuă a relațiilor de prie
tenie și colaborare cu toate statele 
care edifică noua orinduire socia
listă.

Prin caracterul său practic, de 
lucru, vizita ilustrează atît bunele 
raporturi de prietenie, cu bogate 
tradiții, dintre partidele și popoarele 
oelor două țări, cit și eficiența aces
tei modalități noi de intilniri con
sacrate schimbului de păreri în 
probleme de interes comun și avînd 
ca finalitate ințelegeri concrete pen
tru întărirea și amplificarea conlu
crării in opera de construcție so
cialistă, ca și pe arena internațio
nală. Comunicatul comun româno- 
polon dat publicității oglindește pe 
larg rezultatele vizitei, concluziile 
puse in evidentă in timpul convor
birilor de la Varșovia.

In condiții specifice. România si 
Polonia sint angajate, fiecare, in
tr-un amplu efort constructiv. Con
vorbirile dintre cei doi conducători 
de partid și de stat, desfășura
te într-o atmosferă de caldă prie
tenie și înțelegere, au oferit din 
aoest punct de vedere prilejul unei 
informări reciproce despre princi
palele preocupări actuale ale celor 
două țări, în lumina obiectivelor sta
bilite de congresele partidelor lor de 
guvernămînt — Congresul al XIII-lea 
al P.C.R. și Congresul al X-lea al 
P.M.U.P. — practică ce își dovedește 
tot mai mult utilitatea, confirmînd 
însemnătatea deosebită a întilnirilor 
la cel mai inalt nivel pentru dez
voltarea relațiilor dintre țările noas
tre. Aceasta cu atit mai mult, cu 
cit țările socialiste în ansamblu au 
dobîndit o vastă experiență, intrînd 
acum într-o nouă etapă de dezvol
tare. propunindu-și noi obiective de 
atins.

Așa cum a subliniat din nou 
cu aoest prilej tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, viața a de
monstrat că socialismul se constru
iește în forme diverse, diferite de la 
o tară la alta, prin realizările și ac
tivitatea sa fiecare partid comunist, 
fiecare țară socialistă aducind o 
contribuție importantă la dezvoltarea 
teoriei și practicii revoluționare, a’ 
oonstrucției socialiste. Experiența 
proprie a României este jalonată de 
profundele transformări revoluționa
re petrecute in societatea românească 
in anii construcției socialiste. în
deosebi după cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, pe baza aplică
rii creatoare, in condițiile concrete 
din țara noastră, a adevărurilor și 
legilor generale ale socialismului 
științific. In cadrul convorbirilor au 
fost astfel prezentate preocupările 
partidului nostru și măsurile adopta
te pentru dezvoltarea intensivă și 
modernizarea industriei, pentru creș
terea producției agricole, introduce
rea progresului tehnico-științific, po
trivit hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea, oare a stabilit obiectivele 
trecerii României la un nou stadiu 
de dezvoltare — de tară socialistă 
mediu dezvoltată. Totodată, la te
zaurul comun de experiență tara 
noastră aduce experiența proprie 
dobindită in aplicarea noului meca
nism economic, a autoconducerii si 
autogestiunii economico-financiare, 
in organizarea, de aproape două 
decenii, a unui amplu sistem al de
mocrației muncitorești revoluțio
nare.

In spiritul prieteniei pe care o 
nutresc față de poporul polonez, 
comuniștii, oamenii muncii din țara 
noastră urmăresc cu simpatie și in

teres realizările dobindite în con
strucția socialistă în Polonia. In 
cursul convorbirilor au fost prezen
tate acțiunile întreprinse în această 
țară în vederea îndeplinirii hotărîri
lor Congresului al X-lea al P.M.U.P., 
pentru consolidarea rolului conducă
tor al partidului și înnoirea vieții 
politice și sociale, pentru adtncirea 
democrației socialiste.

Constituie, desigur, un motiv de 
comună satisfacție evoluția mereu 
asoendentă pe care o cunosc raportu
rile pe plan politic, economic, .teh
nico-științific, cultural și in alte 
domenii dintre România și Polonia, 
raporturi întemeiate pe principiile 
respectului independenței și suvera
nității naționale, egalității in drep
turi. avantajului reciproc. întrajuto
rării tovărășești și solidarității in
ternaționale. Experiența a arătat că 
factorul determinant în întărirea 
prieteniei și dezvoltarea colaborării 
româno-polone îl constituie conlu
crarea dintre P.C.R. și P.M.U.P., în 
acest sens subliniindu-se neoesitatea 
întăririi acestor raporturi.

O atenție deosebită s-a acordat în 
cursul convorbirilor perspectivelor 
de dezvoltare a colaborării româno- 
polone pe plan economic și tehnico- 
științific. Programul de lungă durată 
privind colaborarea dintre cele două 
țări în aceste domenii inscrie, cum 
este cunoscut, importante obiective, 
a căror înfăptuire vizează, între al
tele, creșterea ponderii produselor 
realizate prin cooperare și speciali
zare. Este o concluzie comună, pusă 
în evidență și- de această dată, că 
progresele pe plan economic ale 
României și Poloniei, potențialul lor 
in continuă creștere oferă condiții 
favorabile pentru o dezvoltare și 
mai largă a colaborării, pentru in
tensificarea cooperării în producție, 
sporirea volumului și diversificarea 
schimburilor comerciale. Un rol im
portant în soluționarea prin eforturi 
comune a unor probleme esențiale 
ale economiilor naționale ale celor 
două țări revine conlucrării în do
meniul științei și tehnologiei. în
deosebi în domenii de vîrf, relevîn- 
du-se cerința identificării de noi po
sibilități care să ducă la lărgirea a- 
oestei cooperări. România și Polonia 
se pronunță totodată pentru ampli
ficarea colaborării economice și teh- 
nico-științifice în cadrul C.A.E.R., 
aceasta fiind de natură să contribuie 
la dinamizarea economiilor națio
nale ale țărilor membre, la afirma
rea unui nou tip de relații econo
mice.

In mod firesc, problemele privind 
dezvoltarea colaborării multilaterale 
româno-polone au fost abordate în 
contextul preocupărilor oelor două 
partide și țări pentru asigurarea con
dițiilor externe necesare desfășură
rii cu succes, în deplină securitate, a 
operei de construcție socialistă. Do
vadă concludentă a răspunderii în 
fața imperativelor majore ale ac
tualului moment internațional. Un 
moment ce generează profundă în
grijorare datorită persistenței unei 
situații gțave și complexe, ca. urma
re îndeosebi a. continuării cursei 
înarmărilor, a dezvoltării periculoa
se a arsenalelor nucleare, a politicii 
imperialiste de forță și amestec in 
treburile interne ale altor state. în 
acest tablou de ansamblu se deta
șează insă afirmarea unor uriașa 
forțe, în rindul cărora un rol prin
cipal revine țărilor socialiste, care 
se ridică cu tot mai multă hotărire 
pentru apărarea păcii, împotriva pe
ricolului unui război nuclear nimici
tor. Analiza aprofundată a acestor 
evoluții pune în evidență o concluzie 
de stringentă actualitate, evidențiată 
în Comunicatul comun : in condițiile 
erei nuclearo-cosmice. cînd se con
turează primejdia terifiantă a dis
trugerii înseși condițiilor vieții pe 
Pămint, se impune o' abordare nouă, 
plină de răspundere față de proble
mele păcii și războiului, față de des
tinele întregii' umanități — din par
tea tuturor guvernelor, a tuturor 
forțelor politice și sociale ale lumii.

în spiritul unei asemenea răspun
deri. România și Polonia, reafirmînd 
importanța și actualitatea concluzii

lor și propunerilor cuprinse în docu
mentele Consfătuirii de la Berlin a 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, s-au pronunțat pentru 
întărirea conlucrării statelor socia
liste, a forțelor progresiste și iubi
toare de pace de pretutindeni pen
tru salvgardarea păcii. In acest sens, 
cei doi conducători au relevat în
semnătatea propunerilor sovietice de 
lichidare a armelor nucleare, a celor
lalte propuneri ale țărilor socialiste. 
România și Polonia se pronunță 
pentru încheierea între U.R.S.S. și 
S.U.A. a acordului cu privire la li
chidarea tuturor rachetelor ameri
cane și sovietice cu rază medie de 
acțiune, ca si a rachetelor operativ- 
tactice din Europa, ceea ce ar des
chide caleg spre eliminarea completă 
a armelor nucleare de pe continent.

Pornind de la locul și rolul Eu
ropei în lumea de azi, se poate spu
ne că tuturor statelor continentului 
le revine o mare răspundere în pro
cesul de oprire a cursei înarmări
lor, de întărire a securității pe plan 
general-european. A fost reafirmată 
în acest context actualitatea pro
punerilor de reducere substanțială a 
forțelor armate și armamentelor 
convenționale, precum șl a cheltuie
lilor militare, prezentate de statele 
participante la Tratatul de la Varșo
via. în același sens, s-a relevat în
semnătatea propunerii României șl 
Bulgariei referitoare la transfor
marea Balcanilor într-o zonă liberă 
de arme nucleare și chimice, ca și 
a propunerii Poloniei privind redu
cerea armamentelor și creșterea în
crederii în Europa centrală. Partici
pante active la procesul de edificare 
a securității europene, România șl 
Polonia se pronunță pentru în
cheierea cu rezultate pozitive a ac
tualei reuniuni general-europene de 
la Viena.

Pe deplin explicabilă atenția acor
dată în cadrul convorbirilor de la 
Varșovia situației din Europa, în 
aceasta reflectîndu-se preocuparea 
celor două țări pentru Instaurarea 
unei păci și securități trainice pe 
continentul european, atît de greu 
încercat și care mal poartă incă 
sechele ale politicii de învrăjbire, 
de neîncredere din trecut. O pace și 
securitate trainică, se subliniază în 
Comunicatul comun, impun respec
tarea realităților teritorial-politice 
de pe continent, punîndu-se capăt 
politicii imperialiste de încurajare 
a reva-nșismului, de propovăduire a 
unor teze șovinist-naționaliste. care 
sint în contradicție cu spiritul și 
litera Actului final de la Helsinki.

In cadrul schimbului de păreri 
asupra problemelor internaționale a 
fost relevată, de asemenea, îngrijo
rarea României și Poloniei față de 
persistența focarelor de încordare și 
a conflictelor din diferite regiuni ale 
globului, cei doi conducători pro- 
nunțîndu-se pentru soluționarea 
acestora pe cale pașnică, prin trata
tive, potrivit intereselor vitale ale 
-popoarelor respective. Ambele țări 
se pronunță, totodată, pentru solu
ționarea globală a problemelor eco
nomiei mondiale, inclusiv a datoriei 
externe, pentru edificarea unei noi 
ordini economice internaționale.

In întreaga evoluție a vieții In
ternaționale un rol tot mai impor
tant revine partidelor comuniste și 
muncitorești, forțelor democratice și 
progresiste din diferitele țări ale lu
mii. In lumina acestei realități, in 
cadrul convorbirilor de la Varșovia 
a fost reafirmată voința P.C.R. și a 
P.M.U.P. de a' acționa pentru întă
rirea colaborării partidelor comu
niste și muncitorești. în spiritul 
egalității depline in drepturi și a 
solidarității internaționale.

Salutînd cu satisfacție rezultatele 
vizitei, poporul român își exprimă 
convingerea că înțelegerile la care 
s-a ajuns vor contribui la dezvol
tarea și mai puternică a prieteniei 
și colaborării multilaterale dintre 
partidele și țările noastre, în in
teresul progresului operei de con
strucție socialistă din România și 
Polonia, al cauzei generale a so
cialismului și păcii.

D. ȚINU

DAKAR

Convorbiri între reprezentanți ai A.N.C. și o delegație 
a minorității albe din R.S.A.

DAKAR 10 (Agerpres). — Convor
birile care au inceput la Dakar între 
reprezentanți ai Congresului Națio
nal African (A.N.C.) și o delegație a 
minorității albe din Republica Sud- 
Africană, condusă de Frederik Van 
Slabbert, membru al parlamentului 
de la Pretoria, sint consacrate găsirii 
căilor de reglementare a situației 
din R.S.A. și edificării unei societăți 
democrate in Africa australă. Din 
delegația minorității albe din R.S.A. 
fac parte, totodată, cunoscute perso
nalități ale vieții politice și religioa
se, oameni de știință, reprezentanți 
ai cercurilor de afaceri, ziariști.

Luînd cuvintul la deschiderea con
vorbirilor, Abdou Diouf, președintele 
Senegalului, a subliniat necesitatea 
lichidării cit mai urgente a politicii 
de apartheid și a creării în R.S.A. a 
unei societăți libere de discriminarea 
rasială si inegalități.

Scopul reuniunii — a declarat 
conducătorul delegației Congresului 
Național African — îl constituie so
luționarea celei mai importante sar
cini care sță în fața umanității, li
chidarea apartheidului. Năzuim să 
edificăm în Africa de Sud o socie
tate democratică în care nu va exista 
loc pentru discriminări rasiale și 
asuprirea majorității populației.

Mișcarea revendicativă din Haiti 
cere formarea unui nou Consiliu 

nafional de guvernămînt
PORT-AU-PRINCE 10 (Agerpres). 

— Comitetul de organizare a miș
cării revendicative din Haiti s-a 
pronunțat, în cursul unei conferin
țe de presă organizate la Port-au- 
Prince, pentru formarea unui nou 
Consiliu național de guvernămînt, 
în care să fie reprezentate toate for
țele democratice din țară — transmi
te agenția cubaneză Prensa Latina. 
Comitetul — din care fac parte re
prezentanți a 57 de organizații po
litice. sindicale și religioase din 
țară. — a cerut demisia generalului 
Henry Namphy, actualul lider al 
Consiliului da guvernămînt din 
Haiti.

GENTIILE de presa

VIZITĂ. La Pragâ s-au încheiat 
convorbirile dintre președintele 
R.S. Cehoslovace, Gustav Husak, și 
regele Juan Carlos al Spaniei, care 
a efectuat o vizită oficială in Ce
hoslovacia. Cel doi șefi de stat, re
latează agenția C.T.K.. și-au afir
mat hotărirea de a extinde relațiile 
dintre țările lor pe plan politic, 
economic, comercial și in alte sfere 
de activitate, ca o contribuție la 
întărirea păcii și colaborării în Eu
ropa și in intreaga lume.

FORTE ARMATE ALE R.P. 
ANGOLA au respins atacul trupe
lor invadatoare sud-africane con
centrate in regiunea de sud ango- 
leză. distrugînd 11 vehicule mili
tare sud-africane si scoțînd din 
luptă un important număr de com
batant! ai forțelor agresoare, a a- 
nuntat postul de radio angolez. S-a 
precizat că. în perioada 11—29 iu
nie. forte sud-afrioane au atacat, 
în șapte rinduri. poziții ale for

țelor armate angoleze în provincii
le Cunene si Huila, aruncînd in 
luptă 6 800 de militari. 158 de ve
hicule militare Si 30 de blindate. 
In același timp, aviația sud-afri- 
cană a declanșat 18 atacuri deasu
pra teritoriului angolez. în unele 
dintre ele folosind arme chimice.

CONVORBIRI ÎN LEGĂTURĂ 
CU CONFLICTUL DINTRE IRAN 
ȘI IRAK. Primul ministru Marga
ret Thatcher și ministrul de exter
ne Geoffrey Howe au avut convor
biri la Londra cu o delegație a 
Ligii Arabe, condusă de ministrul 
iordanian de externe, Taher el 
Masri, în centrul discuțiilor aflîn- 
du-se evoluția conflictului dintre 
Irak șl Iran. Cele două părți și-au 
exprimat îngrijorarea în legătură 
cu escaladarea conflictului, subli
niind că stabilitatea în regiune 
este serios amenințată și că există 
un risc permanent pentru naviga
ția in Golf. Delegația Ligii Arabe

a efectuat anterior vizite în cele
lalte țări membre ale Consiliului 
de Securitate al O.N.U. pentru a 
discuta această problemă și posi
bilități de reglementare a ei.

PARLAMENTUL VEST-EURO- 
PEAN, organ consultativ al C.E.E., 
întrunit în sesiune la Strasbourg, 
a adoptat în unanimitate o rezolu
ție care condamnă ferm teroris
mul. Proiectul de rezoluție a fost 
elaborat în comun de grupurile de 
deputați socialiști, comuniști, libe
rali și conservatori.

IIOTARÎRE. Ministrul apărării al 
Greciei, Yannis Haralambopoulos, 
a anunțat că guvernul grec nu a 
acordat permisiunea de intrare în 
apele teritoriale ale tării unor 
submarine atomice americane. El a 
motivat aoeastă hotărire prin fap
tul că partea americană nu s-a 
conformat obligației de a anunța 
cu trei luni înainte despre sosirea 
celor două submarine.

ALEGERI ÎN AUSTRALIA. Cir
ca 10,5 milioane de australieni sînt 
chemați sîmbătă la urne pentru a 
desemna noua componență a Se
natului și Camerei Reprezentanți
lor — cele două organisme ale fo
rului legislativ al țării. Pe listele

Schimb de mesaje intre 
președintele României 

și secretarul general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 

— Un schimb de mesaje între tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, 
și Javier Perez de Cuellar, secretar 
general al Organizației Națiunilor 
Unite, a avut loc la O.N.U., cu pri
lejul primirii de către secretarul ge
neral al O.N.U. a ambasadorului 
Petre Tănăsie, pentru prezentarea 
scrisorilor de acreditare ca reprezen
tant permanent al Republicii Socia
liste România la Națiunile Unite.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost transmise 
secretarului general al O.N.U. un 
salut și cele mai bune urări de 
succes în îndeplinirea misiunii de 
Înaltă răspundere ce îi revine în 
promovarea obiectivelor de pace și

Înțelegere ale Națiunilor Unite, de 
soluționare a problemelor vieții in
ternaționale.

Mulțumind, secretarul general al 
O.N.U. a rugat să se transmită pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia urări de sănătate și fericire per
sonală, de pace, progres și prospe
ritate pentru poporul român. Javier 
Perez de Cuellar a exprimat senti
mentele sale de profundă stimă și 
considerație față de președintele 
României, de înaltă apreciere pen
tru contribuția deosebită pe care o 
aduce la abordarea constructivă și 
soluționarea problemelor majore ce 
confruntă omenirea, pentru partici
parea activă a României la activită
țile Națiunilor Unite și susținerea 
consecventă a sporirii rolului orga
nizației în viața internațională.

Lucrările sesiunii U.N.C.T.A.D. de la Geneva

In sprijinul intensificării eforturilor pentru relansarea 
dezvoltării economice si a comerțului mondial

* 1

GENEVA 10 (Agerpres). — La Geneva continui lucrările celei dc-a 
Vil-a sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.). a cărei temă centrală o constituie modalitățile de stimu
lare a dezvoltării economice și comerțului internațional. Participanții 
analizează, totodată, problema datoriilor externe ale țărilor in curs de 
dezvoltare, barierele protecționiste cu care se confruntă aceste state, 
scăderea prețurilor la materiile prime și transferul invers de capital.
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Acțiuni și luări de poziție
pentru încetarea cursei înarmărilor

Demonstrație la New York 
împotriva programului „războiul stelelor"

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Cîteva zeci de persoane, inclusiv 
cunoscuți oameni de artă, știință și 
cultură americani, au fost reținute 
de poliția newyorkeză pentru a fi 
participat la o acțiune de protest 
împotriva programului cunoscut 
sub denumirea „războiul stelelor". 
La chemarea unor organizații pen
tru pace și dezarmare, grupuri de 
militanți Împotriva războiului s-au 
reunit în fața unui Institut de cer
cetări din Manhattan, care a con
tractat cu Pentagonul realizarea 
unor componente ale complexelor 
destinate creării sistemului S.D.I. 
Participanții la demonstrație au 
subliniat pericolul grav pe care îl 
reprezintă punerea la punct a aces-

tul program, de natură să accele
reze transferarea cursei înarmări
lor In spațiul extraatmosferic.

In același timp, într-o declarație 
publică, senatorul american William 
Proxmire a apreciat că realizarea 
programului militar spațial Iniția
tiva de apărare strategică (S.D.I.) 
— cunoscut sub numele de „răz
boiul stelelor" — nu va contribui la 
sporirea securității Statelor Unite.

Senatorul William Proxmire s-a 
pronunțat pentru încheierea unui 
acord cuprinzător între Statele 
Unite șl Uniunea Sovietică în do
meniul controlului înarmărilor, ca 
unica modalitate realistă de a con
tribui la edificarea unei lumi mai 
sigure.

Accidente care avertizează asupra pericolului 
reprezentat de sporirea arsenalelor

BONN 10 (Agerpres). — Două 
camioane militare ce transportau 
rachete nucleare Pershing II s-au 
ciocnit pe o șosea în apropiere de 
localitatea Heilbronn din R.F.G., 
anunță agenția E.F.E. In accident 
au fost răniți trei soldați ameri
cani. Potrivit unul purtător de 
cuvînt al cartierului general al ar
matei S.U.A. din Heidelberg, nu a

existat în nici un moment perico
lul activării rachetelor.

Cu o zi mai devreme, un alt ca
mion al forțelor S.U.A. staționate 
în R.F.G., care transporta cinci 
rachete de tipul „Patriot" cu în
cărcătură convențională, s-a răs
turnat lntr-un șanț in apropiere 
de orașul Munster, informează a- 
ceeași agenție.

Pentru folosirea energiei nucleare 
exclusiv în scopuri pașnice

BRASILIA 10 (Agerpres). — 
Conștientă de pericolul pe care il 
reprezintă o catastrofă nucleară 
pentru întreaga civilizație umană, 
opinia publică din Brazilia se pro
nunță cu fermitate împotriva ar
senalelor nucleare. Ideea declarării 
Braziliei drept zonă liberă de arma 
atomică se bucură de un sprijin 
tot mai mare pe întreg cuprinsul 
țării.

Asociația braziliană pentru 
energie atomică (A.B.E.A.) a 
adresat Adunării constituante —

care se ocupă cu elaborarea noii 
Constituții a țării — o propunere, 
potrivit căreia in legea fundamen- 
tală să fie inclus un articol care 
să prevadă că energia nucleară 
poate fi utilizată exclusiv in sco
puri pașnice, sub un permanent 
control al Congresului Național — 
parlamentul bicameral brazilian. In 
propunere se menționează, de ase
menea, interzicerea cercetărilor, 
producției, importului, depozitării 
sau transportării pe teritoriul Bra
ziliei a oricăror arme nucleare.
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Inaugurînd lucrările celei de-a 
șaptea Conferințe a Națiunilor Uni
te pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.-VII), președintele Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, Lazar 
Moisov, a atras atenția participan- 
tilor că economia mondială și 
relațiile economice internaționale se 
află în cea mai îndelungată criză 
din perioada postbelică. Dar aceas
tă criză afectează mai grav țările în 
curs de dezvoltare, care sint frus
trate de posibilități de dezvoltare și 
își văd anulate eforturile de depăși
re a răminerii în urmă din punct de 
vedere tehnologic, în timp ce țările 
dezvoltate avansează pe acest plan, 
decalajul dintre cele două părți 
crescind și mai mult. „Și nu există 
o punte solidă care să lege Nordul 
industrializat de Sudul subdezvoltat"
— a avertizat Moisov.

Vorbitorul a spus că întreaga eo- 
jnunitate internațională poate șl tre
buie să urmeze un alt curs, că ga
rantarea .unei creșteri economice 
susținute pentru țările In curs de 
dezvoltare nu mal poate fi aminată, 
întrucît nu există o cale de ieșire 
din criză în absența întăririi poten
țialului lor economic general. Pro
blema dezvoltării marii majorități a 
statelor lumii trebuie să devină ast
fel o prioritate a întregii comunități.

La rindul său, secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar,
— procedînd la o evaluare critică a 
situației economiei mondiale — a 
denunțat transferul de resurse fi
nanciare din țările sărace spre cele 
bogate, subliniind că datoria exter
nă constituie, în prezent, principalul 
obstacol în calea progresului state
lor mai puțin industrializate.

Timpul nu a acționat In favoarea 
noastră — a spus efl — adăugind 
că în ultima vreme au apărut gra
ve dezechilibre în relațiile economi
ce ale țărilor puternic industrializa
te. ceea ce a creat o atmosferă de 
nesiguranță In ce privește schimbu
rile comerciale, nivelul dobinzilor. 
preturile la materiile prime. Presiu
nile protecționiste care s-au accen
tuat. diminuarea preturilor la pro
dusele de bază, stagnarea ajutoru
lui destinat programelor de dezvol
tare. povara tot mai grea a datorii
lor externe s-au opus eforturilor da 
creștere economică ale țărilor în curs 
de dezvoltare, cu consecințe socia
le ci politioe care ar putea compro

mite perspectivele de dezvoltare pe 
termen lung. Dezvoltarea accelera
tă a țărilor sărace — a arătat se
cretarul general al O.N.U. — poa
te contribui la însănătoșirea econo
miei mondiale.

Perez de Cuellar a lansat un apel 
la acțiune energică, la intensificarea 
cooperării Internationale, relevînd că 
actuala sesiune U.N.C.T.A.D. este un 
prilej deosebit de important pentru 
a schimha cursul evenimentelor, 
pentru a promova dialogul global a- 
supra problemelor celor mai urgen
te ale vieții economice mondiale în 
relația lor cu procesul de dezvol
tare.

în pofida faptului că trăim într-o 
perioadă cu o rată de creștere ri
dicată a producției si productivită
ții. sărăcia si lipsurile s-au perpe
tuat — se subliniază în raportul se
cretarului general al Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Comerț si Dez
voltare (U.N.C.T.A.D.). Kenneth 
Dadzia,

Analizînd diverse aspecte ale cri
zei economice mondiale, documentul 
constată că ritmul de dezvoltare s-a 
redus considerabil în țările lumii a 
treia în ultima vreme. In același 
timp, preturile la materiife prime au 
ajuns la un nivel comparabil cu cele 
practicate în timpul marii depre- 
«iuni economice din 1932.

Raportul secretarului general al 
U.N.C.T.A.D. face apel la statele 
participante să dea dovadă de 
realism în analiza situației exis
tente.

în intervenția sa la U.N.C.T.A.D, 
VII. președintele Băncii Mondiale, 
Barber Conable, a relevat că lumea 
se află pe marginea unei recesiuni 
mondiale, iar pentru a se evita de
zastrul economic ce amenință ome
nirea este nevoie de măsuri urgen
te. Programele de ajustare econo
mică. extinderea comerțului si spo
rirea resurselor financiare P' 
dezvoltare pot îndepărta ome. x 
de acest pericol, creind condiții d 
înscriere pe un curs susținut de 
creștere — a spus el. precizind că 
această schimbare implică o acțiune 
rapidă si curajoasă in interesul fie
cărei țări și in interesul general.

Conable a criticat, totodată, sta
tele occidentale industrializate pen
tru practicile protecționiste la care 
recurg in comerțul i nternational, 
practici ce frînează posibilitățile de 
dezvoltare ale țărilor sărace.

UN DOCUMENT AL O.N.U, RELEVĂ :

Creșterea decalajelor economice Intre țările dezvoltate
și cele in curs

Concesii ale regimului de la Seul in fața 
puternicelor manifestații de protest

SEUL 10 (Agerpres). — Amplele 
acțiuni ale forțelor de opoziție din 
Coreea de Sud. puternic sprijinite de 
populație. împotriva regimului de 
dictatură au produs o derută pro
fundă în rindul guvernanților de la 
Seul, adepți înverșunați ai forței 
pentru a-și menține puterea, acapa
rată. de asemenea, cu brutalitate. 
Fermitatea cu care masele de de
monstranți le-au cerut să părăsească 
locurile ocupate în conducerea statu
lui si să lase calea liberă unor 
schimbări politico-sociale de esență 
i-a determinat pe dictatori să anun
țe. una cîte una. o serie de concesii.

Astfel, șeful regimului. Chun Du 
Hwan. a declarat vineri că renunță 
la funcția de lider al Partidului Jus

tiției Democratice, de guvernămînt, 
relatează agențiile T.A.S.S. și EFE. 
Totodată, el a mai precizat că in
tenționează să rămînă în postul de 
„președinte" al Coreei de Sud numai 
pină la expirarea actualului mandat, 
în februarie 1988. Deși nu s-a spus 
clar cînd va deveni efectivă aceas
tă decizie, este de remarcat că ea 
concordă cu cererile demonstranților, 
care au stăpînit săptămîni în șir 
străzile principaleilor orașe sud-co- 
reene. Aceasta se înscrie între victo
riile opoziției, la fel ca si elibe
rarea din închisori a militantilor de
mocrat!. acceptarea modificării con
stituției si a alegerilor prezidențiale 
directe si generale.

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 
— La sediul din New York al O.N.U. 
a fost dată publicității ediția pe 1987 
a raportului intitulat „Analiză a 
economiei mondiale", realizat sub 
egida Departamentului pentru pro
bleme economice și sociale interna
ționale al Națiunilor Unite. Docu
mentul — precizează Centrul de in
formații al O.N.U. — menționează că 
în 1986 s-a accentuat decalajul eco
nomic între țările industriaiizate și 
cele in curs de dezvoltare. Anul tre
cut, rata creșterii economice pe lo
cuitor in statele „lumii a treia" a în
registrat o medie de circa 0.3 la sută, 
comparativ cu 1,7 la sută pentru 
țările industrializate. In peste jumă
tate din totalul statelor în curs de 
dezvoltare s-a semnalat, în 1986, o 
stagnare sau un declin in ceea ce 
privește producția pe locuitor. In 
mod deosebit, aceste țări sint afec
tate de creșterea poverii reprezen
tate de datoria externă, care, din 
punct de vedere economic, a creat o 
situație de nesuportat pe termen 
lung. Dacă în statele Africii subsa-

de dezvoltare
hariene sau ale Americii Latine, la 
sfirșitul anilor ’70 era necesar pen
tru plata dobinzilor mai puțin de 
2 la sută din valoarea totală a pro
ducției, in 1986 rata respectivă s-a 
ridicat la 4 la sută. Documc 
atrage, totodată, atenția asupra c. 
terii transferului invers de resurse 
financiare (de la țările în curs de 
dezvoltare spre cele industrializate, 
în contul achitării serviciului dato
riei externe sau a unor părți ale 
acesteia).

In ceea ce privește țările cu eco
nomie de piață, ritmul creșterii eco
nomice s-a încetinit, înregistrîn- 
du-se, pe 1986, o rată de 2.4 la sută, 
fată de 2.9 la sută în 1985. De aseme
nea. potrivit documentului, șomajul 
continuă să rămînă în aceste state o 
problemă majoră, afectind circa 30 
milioane persoane. Printre fenome
nele negative sînt menționate, tot
odată, majorarea deficitului comer
cial al S.U.A. și sporirea tendințelor 
protecționiste din comerțul mondial, 
care au afectat în special țările in 
curs de dezvoltare.

Consultări în vederea formării noului 
guvern italian

ROMA 10 (Agerpres). — Președin
tele Italiei, Francesco Cossiga, a 
început, vineri, consultările în vede
rea desemnării personalității poli
tice însărcinate cu formarea noului 
guvern, in urma alegerilor legislati
ve anticipate desfășurate în zilele 
de 14 și 15 iunie, informează agen
ția ANSA.

Potrivit prevederilor constituțio
nale, președintele Cossiga a confe
rit mai întîi cu foștii șefi de stat 
Giuseppe Saragat, Giovanni Leone și 
Alessandro Pertini, precum și cu

președintele Camerei Deputațîlor, 
Nilde Jotti, și președintele Senatului, 
Giovangi Spadolini.

In continuare, președintele Cossi
ga a avut convorbiri cu liderii 
partidelor politice reprezentate in 
parlament.

La sfîrșitul convorbirilor cu foștii 
șefi de stat, președintele Cossiga a 
declarat că „există consensul gene
ral privind formarea unui guvern 
stabil, cu un program realist șl con
cret".

CÎND MUZELE... VORBESC, 
ARMELE TAC

electorale s-au înscris 868 de can
didați, pentru cele 148 de manda
te ale Camerei Reprezentanților și 
76 ale Senatului.

DECLARAȚIE. Primul ministru 
al Japoniei, Yasuhiro Nakasone, a 
declarat în parlament că guvernul 
său nu va renunța la hotărirea de 
a spori cheltuielile militare ale 
țării peste limita de 1 la sută din 
produsul național total. El a pre
cizat că, potrivit unor prevederi 
adiționale la bugetul de stat, aceste 
cheltuieli se vor ridica la 3,52 tri
lioane de yeni.

O CONFERINȚA INTERNAȚIO
NALA consacrată situației econo
mice a țărilor mediteraneene mem
bre ale Pieței comune își desfă
șoară lucrările la Atena. La dez
bateri participă reprezentanți din 
Italia. Franța. Spania. R.F.G., Tur
cia. Finlanda, precum și din alte 
■tata vest-europene.

STATISTICI DEMOGRAFICE. 
Potrivit statisticilor oficiale date pu
blicității la Tokio, durata medie a 
vieții a fost anul trecut în Japonia 
de 75,2 ani la bărbați și 80,9 ani la 
femei. Se precizează că aceasta 
este cea mai ridicată durată medie

a vieții din lume. Specialiștii leagă 
longevitatea japonezilor de scăde
rea considerabilă a numărului per
soanelor suferinde de boli cardiace.

REUNIUNE INTER AFRICAN A. 
La Abuja (Nigeria) s-au încheiat 
lucrările celei de-a XXI-a. sesiuni 
a Conferinței la nivel înalt a ță
rilor membre ale Comu'nitățil Eco
nomice a Statelor Vest-Africane 
(ECOWAS). Participanții au hotă- 
rit trecerea la aplicarea progra
mului ECOWAS de redresare eco
nomică a regiunii, au adoptat pro
gramele de cooperare pe plan mo
netar. de consolidare a colaborării 
financiare și au definit poziția co
mună a țărilor membre față de 
datoriile externe.

SESIUNE A.S.E.A.N. La Singa
pore se desfășoară lucrările celei 
de-a 19-a sesiuni a miniștrilor eco
nomiei din țările Asociației Na
țiunilor din Asia de Sud-Est 
(A.S.E.A.N.). Participanții dezbat 
probleme privind acțiunile de co
laborare economică în cadrul or
ganizației și modalitățile de con
tracarare a practicilor protec- 
ționiste. accentuate în ultimul 
timp în schimburile comerciale cu 
A.S.E.A.N.

Cipru... Nume care te duce cu 
gîndul la mirificele legende ale an
tichității, țară unde confluențe ale 
istoriei mai vechi și mai noi au lă
sat urme adinei.

Homer ii spunea „insula înmires
mată a florilor" și tot el credea că, 
aici, undeva, in apropiere de Pap
hos, s-ar fi născut, din valurile 
înspumate ale mării, Afrodita, Zeița 
frumuseții și a iubirii. Și ești ten
tat să crezi acest lucru văzind cită 
frumusețe s-a acumulat pe această 
insulă din răsăritul Mediteranei. 
Peste veacuri și milenii, un alt ge
nial rapsod, Byron, evocind zbu
ciumul pe care l-au cunoscut între 
timp aceste meleaguri, i-a spus 
„insula suferinței", intr-adevăr, 
evenimentele tragice, neînțelegerile 
și disputele care s-au petrecut și se 
mai petrec incă in Cipru te în
deamnă să crezi că aci s-ar fi pu
tut naște mai degrabă Ares, zeul 
războiului.

Astăzi, drama cipriotă este ilus
trată cel mai elocvent de existența 
vestitei „linii verzi" simbolice — o 
flșie lată de 100 metri, aflată tub 
controlul trupelor Organizației Na
țiunilor Unite —' care desparte in 
două același stat, fiind mai greu de 
trecut decit o frontieră între două 
state. Mai mult : pe „insula Afro- 
ditei", deși proclamată independen
tă de mulți ani, continuă si se 
afle baze și trupe străine.

Este adevărat, s-au depus eforturi 
susținute atit din partea ciprioților, 
cit și a altor state, ca ei să poată 
trăi in liniște și înțelegere, într-o 
țară unită, independentă și suve
rană. De asemenea, comunitatea 
internațională s-a pronunțat, in re
petate rinduri. in favoarea lichidă
rii focarului de încordare si con
flict creat in Cipru și care repre
zintă o serioasă primejdie pentru

pacea popoarelor din zonă. Toate 
au fost, pină acum, insuficiente. 
Dar locuitorii Ciprului n-au dispe
rat ; ei și-au manifestat in perma
nență speranța intr-un viitor paș
nic și prosper, speranță pe care ni
mic nu a putut și nu o poate 
stăvili.

Și iată că pină la urmi se vă
dește că, in Cipru, Ares, zeul răz
boiului, nu este atotputernic ! Chiar 
ți el trebuie să bată in retragere 
in fața dorinței de înțelegere și ar
monie a oamenilor.

Dorință care și-a găsit întruchi
pare concretă prin prezența, chiar 
in aceste zile, la Nicosia, capitala 
insulei, a unei trupe de teatru a 
ciprioților turci, care, trecind „linia 
verde", a interpretat in fața unui 
mare număr de spectatori ciprioți 
greci piesa cu nume atit de simbo
lic — „Pacea" — a ilustrului dra
maturg elen din antichitate. Aris- 
tofan.

Chemările la pace, la rațiune, la 
înțelegere și cooperare ale perso
najelor lui Aristofan, rostite de 
actori ciprioți turci, au fost primi
te de spectatorii ciprioți greci cu 
aplauze furtunoase, cu exclamații 
de aprobare. Arta și-a dezvăluit o 
dată mai mult mesajul ei profund 
umanist. Thalia, muza teatrului, 
l-a silit pe Ares să dea înapoi. 
Prin aclamațiile lor, cei prezenți la 
„Satyricon Theatre" din Nicosia 
au demonstrat — așa cum scria a 
doua zi presa din Nicosia — că 
„cele două comunități din insulă 
pot comunica și trăi împreună".

Sau, inversind un cunoscut dic
ton. au dovedit, fără putință de tă
gadă, că atunci cînd muzele vor
besc, armele pot și trebuie să 
tacă.

N. PLOPEANU
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