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SPIRITUL REVOLUȚIONAR, DINAMIC, 
CREATOR AL POLITICII PARTIDULUI

„Să unim toate forțele poporului, să concentrăm toate mijloacele de care 
dispunem pentru a duce mai departe procesul revoluționar al dezvoltării so
cietății noastre, pentru a ridica pe 
eroicul nostru popor o înfăptuiește 
partid comunist".

o treaptă nouă opera istorică pe care 
în România, sub conducerea gloriosului

NICOLAE CEAUȘESCU

SEMĂNATUL CELEI DE-A DOUA CULTURI 
1N RITM INTENS, PE TOATE SUPRAFEȚELE!

Acum 22 de ani. la 19 iulie. își 
deschidea lucrările Congresul al 
IX-lea al partidului, eveniment po
litic care s-a înscris în biografia 
contemporană a României ca un mo
ment de răscruce, care a deschis o 
nouă epocă în istoria patriei, a creat 
vaste orizonturi de afirmare a po
tențialului de muncă si creație al co
muniștilor. al tuturor 
muncii.

Atunci, la Congresul 
raportul prezentat 
Nicolae Ceaușescu 
analize riguroase, 
parcurs în edificarea noii societăți, 
a adus în conul de lumină al analizei 
științifice, obiective, fapte, procese, 
fenomene noi, a inițiat o vastă operă 
de elaborare și reelaborare teoretică, 
statuind o nouă viziune, dinamică, 
modernă, nobilă și umanistă, despre 
construcția socialistă, a definit în
tr-un chip magistral principalele
orientări — dezvoltate și îmbogă
țite în anii care au urmat — ale 
devenirii noastre, ale edificării noii 
societăți a muncii și creației, a drep
tății, egalității și demnității socia
liste pe pămîntul românesc. Spiritul 
nou, proaspăt, deschis al raportului 
era așteptat cu încredere de popor, 
și poporul întreg a cunoscut o mare 
bucurie civică la prezentarea sa în 
cadrul istoricului Congres de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
S-au discutat deschis lucruri esen
țiale pentru devenirea țării, pentru 
climatul social, pentru angajarea pe 
un drum nou, eroic. Oamenii au 
simțit că cel ce se afla în fruntea 
partidului li se adresează direct, cu 
sinceritate și căldură, cu încredere 
și speranță, că de fapt în raport 
sînt spuse propriile lor gînduri, 
aspirații, vreri, că ideile și orientă
rile rostite de conducătorul partidului 
de la cea mai înaltă tribună izvorau 
direct din inimile și cugetele în
tregului popor.

Acest raport constituia un docu
ment de excepțională însemnătate, 
care întemeia marile orientări în 
politica și construcția socialistă din 
România, rod al gîndirii cutezătoa
re, de amplă deschidere către nou, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
către fenomenele vieții, către cerin
țele de dezvoltare a tării, expre
sie a forței de generalizare în plan 
teoretic și ideologic a unor procese 
și fenomene care băteau la porțile 
recunoașterii sociale, cereau drept 
de intrare în cetate, in dezbaterea 
publică ; raportul prefigura astfel 
o vastă operă teoretică, în care 
aflăm răspunsuri la problemele dez
voltării țării, soluții originale, ba
zate pe o interpretare creatoare a

oamenilor

al IX-lea, 
tovarășul 

supus unei
de

a
lucide, drumul

realităților, aprecieri de mare va
loare pentru desfășurarea procesu
lui revoluționar, care au îmbogățit 
cu concluzii de reală importantă 
teoria și practica construcției socia
liste.

Atunci, la Congresul al IX-lea, 
partidul, poporul au făcut o opțiune 
istorică. In consens cu gîndurile, și 
voința tuturor comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din patria noastră, 
forumul din iulie 1965 a învestit în 
suprema funcție de conducere în par
tid pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
strălucit fiu al națiunii, care în 
toată această perioadă s-a impus 
conștiinței naționale ca un luminat 
și înflăcărat patriot, ce a făcut din 
înălțarea “ 
vieții sale 
conducător 
întruchipînd -în 
spiritul novator, 
adîncă omenie __
cetea remarcabilei sale personalități
pe toate marile transformări ale
acestor ani, imprimîndu-le caracte
ristici specifice, inegalabile. Noul
făgaș de istorie revoluționară pe
care a pășit țara a confirmat cu 
forța de netăgăduit a faptelor juste
țea opțiunii de atunci : tot ce s-a 
înfăptuit în acești ani este indiso
lubil legat de vasta și laborioâsa 
activitate teoretică și practică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
capacitatea sa de a fundamenta noile 
orientări, de stilul său de muncă 
dinamic, energia clocotitoare, fermi
tatea și clarviziunea revoluționară 
cu care conduce măreața operă de 
edificare a societății socialiste pe 
pămîntul României.

Se împlinesc, în curînd, 22 de ani 
de la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român. O pe
rioadă care, dacă o evaluăm cu mă
surile așa de cuprinzătoare ale isto
riei, ne pare scurtă ; dar sub arcul 
glorios de timp care leagă momen
tul de atunci cu cel de astăzi sînt 
incluse atîtea realizări economice și 
sociale, politice și culturale, atîtea 
fapte de mare frumusețe și demni
tate. o așa de mare densitate de 
evenimente, încît putem afirma cu 
mîndrie patriotică, cu reală satisfac
ție că această epocă se va înscrie ca 
o etapă de prestigioase și strălucite 
realizări în toate domeniile construc
ției socialiste, de măreț tumult revo
luționar. O epocă pe care o măsurăm 
astăzi prin monumentale realizări, 
mărturii elocvente ale capacității 
partidului de a gîndi prezentul și 
viitorul patriei, ale vocației construc
tive și creatoare a poporului. O 
epocă ce a așezat pe chipul mîndru 
al țării ctitorii demne de acest ev 
socialist : Canalul Dunăre—Marea

tării țelul suprem al 
. ca un 
cutezanță, 
exemplar 

un om de 
pus pe-

revoluționare, 
de mare 

mod 
ca 

ce și-a

Neagră, Metroul bucureștean, Trans- 
făgărășanul, mari hidrocentrale pe 
Dunăre și pe principalele rîuri ale 
țării, puternice citadele industriale, 
prestigioase cetăți ale științei, vaste 
sisteme de irigații, moderne con
strucții social-edilitare și amenajări 
citadine.

Toate aceste realizări sînt expresia 
suflului novator al gîndirii revolu
ționare, care a pătruns adînc în toa
te articulațiile vieții sociale, a con
cepției superioare în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a gîndit rolul 
partidului în societate. Intr-un spi
rit profund înnoitor, care pornește 
de la tradițiile înaintate ale gîndirii 
socialiste, de la marile răspunderi 
pe care le ridică actuala etapă a 
construcției socialiste în fața clasei 
muncitoare, partidul a fost definit 
drept centrul vital al societății, afir- 
mindu-și funcția de forță politică 
conducătoare din interiorul colecti
velor, în strîns dialog, într-o perma
nentă conlucrare cu oamenii muncii, 
cu întregul popor.

Prezintă o mare semnificație pen
tru capacitatea partidului de a sta
bili o strategie adecvată cerințelor 
fiecărei etape, de a-și înscrie in per
manență activitatea sub semnul 
spiritului creator, revoluționar al 
teoriei socialismului științific, elabo
rarea conceptului de societate socia
listă multilateral dezvoltată. Punctul 
de plecare al acestui concept îl 
constituie ideea de tot coerent, de 
structură unitară a dezvoltării. Nu 
este suficient să faci eforturi pentru 
a dezvolta un domeniu, oricît de 
important ar fi el. Esențial este ca 
societatea să înainteze și să se dez
volte respectînd anumite raporturi 
între diferitele sale laturi — viteza 
de înaintare a ansamblului depin- 
zînd foarte mult de asigurarea aces
tor corelații, de prevenirea unor 
disfuncționalități șj contradicții. Fi
rește că dintotdeauna au existat și 
vor exista priorități, dar acestea se 
cer concepute și integrate cerințelor 
de progres ale ansamblului, în care 
preocupările pentru dezvoltarea eco
nomiei să se împletească strîns cu 
cele pentru înflorirea științei, învă- 
țămîntului, culturii, pentru perfec
ționarea relațiilor sociale, adîncirea 
democrației socialiste, afirmarea 
umanismului revoluționar. Atenția 
deosebită acordată de partid, de to
varășul Nicolae Ceaușescu înfăp
tuirii noii strategii de dezvoltare 
economică a țării, fundamentată la 
Congresul al IX-lea, incluzînd ase
menea elemente definitorii cum ar 
fi menținerea unei înalte rate a 
acumulării, promovarea ramurilor 
de vîrf, purtătoare ale progresului 
economic, repartizarea echilibrată pe

tot cuprinsul țării a forțelor de pro
ducție, stabilirea unui echilibru di
namic Intre industrie și agricultură, 
între acestea și celelalte ramuri ale 
economiei naționale, lărgirea bazei 
proprii de materii prime și energie, 
creșterea gradului de acoperire din 
resurse interne a’ nevoilor economiei, 
implementarea cuceririlor revoluției 
științifico-tehnice contemporane, se 
cere apreciată prin prisma contribu
ției de cea mai mare importanță pe 
care o are acest domeniu la mo
dernizarea întregii vieți sociale, la 
progresul de ansamblu al tării și in 
nici un fel ca o diminuare a rolului 
celorlalte laturi și domenii ale con
strucției socialiste. De altfel, în toți 
acești ani, o atenție de prim ordin 
s-a acordat dezvoltării științei și 
învățâmîntului, înlăturîndu-se cu 
hotărire aprecierea dăunătoare po
trivit căreia nu era necesar să se 
acorde o prea mare atenție științei 
românești, teză ce avea conținută în 
substanța sa neîncrederea în capaci
tatea creatoare a clasei muncitoare, a 
intelectualității, a întregului popor, 
grevînd pentru o vreme pregătirea 
internă, umană și profesională, a 
progresului.

Este o cucerire prestigioasă a 
acestor ani de a fi demonstrat că 
democrația nu este o cerință faculta
tivă a noii orînduiri, ci cadrul ei fi
resc de manifestare, de a fi instituit 
un amplu sistem de conducere a so
cietății de către popor, o autentică 
democrație muncitorească revolu
ționară. Atașamentul profund la va
lorile democrației noastre este viu 
ilustrat și de faptul că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a regîndit rolul 
partidului și rolul statului, întregul 
mecanism de funcționare și con
ducere a societății din perspectiva 
cerințelor și valorilor unei democra
ții autentice, a unei democrații a 
muncii și demnității.

Corolarul acestei mărețe opere de 
edificare socialistă, măsura si împli
nirea sa o constituie înfăptuirea 
umanismului revoluționar, care are 
în centrul său omul nou, cel ce se 
află la rădăcina tuturor realizări
lor, ce luminează cu puterea sa 
creatoare orizonturile constructive 
ale noii societăți, cel care, înălțînd 
atîtea edificii, atîtea proiecte, s-a 
transformat pe sine, devenind 
profund atașat valorilor civilizației 
noastre socialiste. Umanismul, așa 
cum este el definit în opera secre
tarului general al partidului, sem
nifică 
umane 
care 
meinică

Este un lucru bine știut de că
tre toți agronomii că reușita cul
turilor duble este condiționată de 
tnsămînțarea lor cit mai timpurie. 
Această cerință trebuie respectată 
cu atît mai mult în condițiile aces
tui an. cînd. datorită întîrzierii ve
getației, recoltarea cerealelor pă- 
ioase a Început mai tîrziu decît în 
anii normali. Este o situație ce 
face necesar ca la recoltarea ce
realelor, strînsul paielor, pregă
tirea terenului și la semănat să se 
acționeze cu maximă operativitate, 
astfel încît de la intrarea combi
nelor fn lan și pînă la însămînțarea 
culturilor duble să nu treacă mai 
mult de o zi, două. Această obliga
ție se impune cu atît mai mult cu 
cît rezultatele obținute pînă acum 
la semănatul culturilor duble în
tr-un șir de unități sînt nesatisfă
cătoare. Din datele furnizate de 
Ministerul Agriculturii rezultă că 
din cele 2 milioane hectare prevă
zute a fi cultivate cu a doua cul
tură au fost însămînțate doar 
456 000 hectare, ceea ce reprezintă 
24 la sută din suprafața planificată.

Desigur, importante suprafețe cu 
culturi duble urmează a fi însă- 

. mînțate după grîu. Dar analiza de 
ansamblu a realizărilor la această 
lucrare pune în evidență existen
ța unor decalaje nejustificate între 
suprafețele de pe care s-a recol
tat orzul șl cele semănate efectiv. 
Inadmisibil este faptul că aseme
nea decalaje continuă să se men
țină chiar și în cazul unor unități 
agricole din județele Dolj, Teleor
man, Giurgiu și Tulcea, care după 
cum se știe au raportat Încheierea 
secerișului la orz încă de acum 10 
zile. Mal ferm și mai bine orga- 

î^nizat trebuie acționat la semănat

Otomni

SUCEAVA

VASLUIBIHOR
MUREȘ

GALATI

H0NED0AM

BRAILA
TULCEA

ARGEȘ HBOVirAVILCEA

GIURGIU

BISTRIȚA-
NĂSĂUO

CIFRELE ÎNSCRISE PE HARTĂ REPREZINTĂ STADIUL ÎNSĂMÎNȚĂRII CUL
TURILOR DUBLE, în procente, pe județe, în seara zilei de 10 iulie. Date 

furnizate de Ministerul Agriculturii

și în județele Timiș șl Arad, jude
țe în care se înregistrează la a- 
ceastă dată cele mai mari deca
laje între recoltat și semănatul cul
turilor duble. Puțin, foarte puțin 
față de posibilități s-a însămînțat 
și in unele unități agricole din ju
dețele Prahova, Vrancea, Bacău, 
Bihor, Iași și Hunedoara. Pentru 
înlăturarea grabnică a acestor de
calaje — acum, dar și în viitor, cînd 
secerișul griului se va generaliza 
în toată țara — hotărîtor este să

se acționeze pretutindeni energic 
spre a asigura executarea în flux 
continuu a tuturor lucrărilor. Iată 
de ce, în perioada actuală, o dată 
cu creșterea preocupării pentru ur
gentarea secerișului, organizațiile 
de partid de la sate, conducerile 
unităților agricole sînt chemate să 
manifeste o răspundere sporită 
pentru crearea tuturor condițiilor 
în vederea însămînțării culturilor 
duble într-un timp cit mai scurt, 
pe toate suprafețele prevăzute.

IN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE LA ȘEDINȚA
COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R

EXPORTUL, PRODUCȚIA FIZICĂ- 
realizate integral, în condiții de bună calitate

Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a exami
nat din nou probleme majore ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a patriei, subliniind răspunderile deosebi
te ce revin in acest sens colectivelor din întreprin
deri, centrale și ministere. De data aceasta, în centrul 
atenției s-au situat măsurile necesare pentru îndepli
nirea în cele mai bune condiții a planului la export pe 
luna iulie, pentru onorarea exemplară a contractelor 
încheiate cu partenerii de 
că in fiecare întreprindere

peste hotare, precizindu-se 
;i centrală realizarea pla-

afirmă

DRUMUL ȘARJELOR DE OȚEL
ÎN DOUĂ DECENII

dezvoltarea personalității 
într-o viziune armonioasă 

include, deopotrivă: o te- 
pregătire profesională și

(Continuare în pag. a IV-a)

Vagoanele de marfă 
chiar specialiștii — nu sînt produse 
de foarte mare complexitate tehni
că. Acest lucru ar îpsertina că, în 
ce privește realizarea planului la 
producția fizică. întreprinderile spe
cializate din Drobeta-Turnu Severin, 
Arad și Caracal nu ar trebui să aibă 
probleme deosebite. Numai că, în 
practică, lucrurile nu stau deloc așa. 
Dimpotrivă, toate aceste întreprin
deri se confruntă de mai multă vre
me cu serioase dificultăți în realiza
rea ritmică și integrală a planului. 
Cauzele ? In construcția vagoanelor 
intră o serie 
de la Galați, 
profile, piese turnate și forjate, ca
bluri. multe alte repere și suban- 
samble — pe care furnizării nu le 
livrează ritmic. în concordantă 
sarcinile de plan stabilite.

Este adevărat, constructorii de 
goane se confruntă cu greutăți 
torate aprovizionării neritmice 
unele materiale. Totuși, cîteva între-

de materiale — tablă 
oțel de la Tîrgoviște,

cu

va- 
da- 

cu

nului la export trebuie să se situeze pe primul plan 
al preocupărilor.

Desigur, realizarea producției pentru export nu 
poate fi ruptă de contextul general al preocupărilor 
pentru îndeplinirea ritmică, integrală a planului la 
producția fizică. De modul în care conducerile între
prinderilor, centralelor și ministerelor soluționează 
problemele generale ale organizării producției și 
asigurării bazei tehnico-materiale depinde în măsură 
hotăritoare deopotrivă realizarea planului la produc
ția fizică și export.

bări se impun. în 
materiile prime sînt 
d sauna judicips ? Se recuperează și 
se reintroduc în circuitul productiv 
toate materialele refolosibile. fieca- 
care rest de metal sau ștraif de ta
blă ? Conducerile întreprinderilor 
producătoare de vagoane, conduce
rea Centralei industriale de vagoa
ne și material rulant au luat cele 
mai judicioase măsuri organizatori
ce și tehnice astfel incit planul la 
vagoane să fie îndeplinit ritmic și 
integral ? Vom încerca să răspun
dem la aceste întrebări fie și pe 
scurt, referindu-ne la cîteva aspecte 
din activitatea producătorilor de va
goane.

unitățile de profil, 
folosite tot-

Experiența buna 
să fie consolidată

După primul trimestru din acest 
an, colectivul de oameni ai muncii 
de la ÎNTREPRINDEREA DE VA-

Era exact în anul Congresului al IX-lea al parti
dului...

Acolo, pe cimpia-șantier a Bercenilor. Bătînd cu 
pasul oțelăria electrică și forja grea — aflate în 
construcție - tovarășul Nicolae Ceaușescu îndemna pe 
făuritorii noii uzine la accelerarea lucrărilor, la o 
strategie de perspectivă în privința recrutării, califi
cării și specializării cadrelor necesare acestei cita
dele muncitorești în devenire.

Și iată : la numai un an, aici, pe fundațiile 
nice de beton ale actualei întreprinderi de

puter- 
mașini

grele București, întîia „recoltă" a industriei Berceni
lor — șarja de oțel cu numărul 1. A urmat de atunci 
un neîntrerupt lanț de premiere. Paralel cu crește
rea neîncetată a uzinei. In toate acestea, precum 
vom vedea, s-a cuprins o muncă uriașă, aflată tot 
timpul sub semnul descătușărilor de energii generate 
de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. 
Sub semnul timpului' revoluționar, de angajare fără 
precedent în construcția socialistă, timp pe care cu 
dreaptă satisfacție îl numim: Epoca’Nicolae Ceaușescu.

MINDRIA PREMIE
RELOR.
’da cineva 
de oțel cu

Zîmbete 
totuși, inginerul Romulus 
Georgescu, șeful serviciu
lui de pregătire a fabrica
ției. se încumetă la un răs
puns :

— Uzina noastră — care 
anul acesta cinstește un 
sfert de veac de la așeza
rea pietrei de temelie — 
și-a îngemănat destinul cu 
progresul 
bază ale 
ționale : 
talurgică, 
tivă. navală, materiale de 
construcții' etc. Deci cam

I-ar mai putea 
de urmă șarjei 
numărul unu ?

malițioase. Și

unor ramuri de 
economiei na- 

energetică. me- 
chimică, extrac-

pe aici 
șarja de

— Mai 
această 
destin.

— Este

trebuie 
debut...
concret 
îngemănare

căutată
despre

de
vorba despre

Ultima remarcă — rostită 
cu nedisimulată mîndrie. 
Lucru firesc, de altfel. 
Mîndria premierelor îșiare 
geneza în faptele oameni
lor acestui timp revoluțio-

Secvențe de muncă dintr-o nouă și 
puternică citadelă muncitorească

înzestrarea acestor sectoare 
ale creației materiale de 
utilaje cu echipamente 
complexe, unele dintre ele 
unicat. Pentru 
produce de 
I.M.G.B. nu se 
uzină a tării.

se 
la

că ce 
regulă 
face în altă

nar. Premiere — constela
ția hidrocentralelor care 
au împinzit părrjîntul pa
triei. Premiere — tractorul 
românesc, excavatorul ro
mânesc, instalațiile de foraj 
românești, automobilul ro
mânesc, Canalul Dunăre —

Marea Neagră... Mii și mii 
de produse noi, de la măr
cile superioare de oțeluri la 
țesăturile urzite cu imensă 
fantezie. Și fiecare dintre 
acestea au croit un drum, 
au ridicat pragurile exi
gentelor. au presupus și 
presupun o mare investiție 
de cutezanță, mult efort. 
Forța din care se întru
pează. se desăvîrșesc reu
șitele? Fluxul de energie 
si spirit novator, revoluțio
nar. cu adevărat de masâ. 
căruia anul 1965, intrat cu 
o strălucire aparte în is
toria construcției socialiste 
a României, i-a oferit un 
uriaș cimp de afirmare. 
Conștiința, temeinic înră
dăcinată în acest răstimp, 
de stăpîni în uzina țării, 
de răspunzători nemijlociți 
pentru producția tării, de 
beneficiari direcți ai mun
cii pentru înflorirea țării...

Să luăm însă urma pro
duselor de la șarja cu nu
mărul unu care, în vara 
anului imediat următor 
Congresului al IX-lea, au
reola cerul industrial al 
Bercenilor. Vetrele meta
lurgice. tinerele vetre fier
binți ale Galațiului. Călâ- 
rașiului, Tîrgoviștei. Căla- 
nului au primit de aici fie 
puternice caje de laminor 
— instalații pe care puțini 
în lume se încumetă să le 
realizeze — fie cuptoare e- 
lectrioe sau convertizoare

Ilie TANASACHE
(Continuare în pag. a V-a)

CA UN LUJER
DIN PEISAJUL NOILOR CONSTRUCȚII EDILITARE DIN CAPITALĂ

Capitala patriei noastre își sporește, într-o impresionantă cadență, 
zestrea de edificii și ansambluri arhitectonice care conferă putere și 
frumusețe orașului, vin în întîmpinarea nevoilor de confort ale locuitori
lor săi. In anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, 
grație unei viziuni clare privind dezvoltarea în perspectivă, prin efor
turile conjugate ale oamenilor muncii, primul oraș al țării a înregistrat 
o permanentă creștere a forței sale economice. In același timp, sub 
raport urbanistic, Bucureștiul a dobîndit o nouă înfățișare. S-au con
struit, în acest răstimp, mari cartiere și ansambluri de locuințe, dotate 
cu moderne obiective social-culturale : Unități sanitare, școli și grădi
nițe, magazine și piețe agroalimentare. Inscriindu-se organic în marea 
operă de sistematizare și dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor ora
șului, aceste ample prefaceri sînt însoțite de lucrări tehnico-edilitare me
nite să facă din primul oraș al țării o așezare modernă, reprezentativă 
pentru marile noastre împliniri socialiste.

Din seria realizărilor edilitar-urbanistice deosebite 
vom referi astăzisajul Capitalei în ultima vreme, ne 

subteran Lujerului.

Pînă de curînd, intersecția Lu
jerului — Păcii — Armata Poporu
lui constituia un punct de circu
lație dificil pe modernul drum ru
tier bucureștean „Casa Scinteii" — 
Turda — Grant — Ciurel — 
Moghioroș. Intens circulată de 

^tramvaie și autobuze, autoturisme
Al.

apărute în pei- 
la pasajul rutier

aflate uneori lași mașini grele, 
concurență pentru prioritate cu 
mijloacele de transport feroviar de 
pe cele două căi ferate apropiate, 
ea nu mai putea face față solici
tărilor decit cu prețul unor stagnări 
și ambuteiaje.

In urma acțiunii de remodelare

a acestei importante încrucișări de 
artere majore, a fost executat și 
dat în folosință noul pasaj rutier 
subteran Lujerului, cea de-a cincea 
construcție bucureșteană cu acest 
profil intrată in circuitul funcțional 
în decurs de numai două luni, care 
atestă amploarea operei de or
donare și modernizare a sistemu
lui de rețele stradate, in contextul 
marilor prefaceri edilitar-urbanisti- 
ce menite să dea un chip nou Ca
pitalei noastre.

Pasajul Lujerului, ca și cele ce 
l-au precedat, canalizează fluxurile 
rutiere predominante la alt nivel 
decit cel al solului, conferind cursi
vitate pe celelalte direcții de mers. 
Autovehiculele care vin pe, sau se 
îndreaptă spre, magistralele de pe
netrație in oraș, București — Plo
iești și București — Pitești, adunînd 
noi șuvoaie de pe străzile adia
cente, intră de acum pe făgașul 
tunelului subteran și se scurg 
nestingherite in ambele sensuri, pe

Gabriela BONDOC
(Continuare în pag. a V-a)

GOANE DIN DROBETA-TURNU 
SEVERIN înregistra însemnate res
tante lg producția fizică. Principala 
cauză ? Dereglările — in unele pe
rioade nepermis de mari — apăruta 
în aprovizionarea cu o serie de ma
terii prime și materiale.

— Această situație — ne 
varășul Marcel Diculescu, 
comitetului de partid din 
dere — a impus ca în lunile aprilie, 
mai și iunie să depunem eforturi 
stăruitoare, să inițiem o serie de ac
țiuni tehnico-organizatorice pentru 
recuperarea restanțelor. Astfel, am 
redimensionat activitatea principa
lelor secții de producție, am organi
zat munca în trei schimburi, am în
tocmit grafice zilnice de recuperare 
a restanțelor. Uri sprijin mai sub
stanțial am primit în această pe
rioadă și din partea centralei și a 
ministerului de resort, in ce priveș
te urgentarea livrării unor repere și 
subansamble realizate prin coope
rare. Am reușit astfel să ajungem 
la un ritm zilnic de fabricație de 14 
vagoane, cu două mai mult 
sarcina planificată. Ca 
după încheierea primului 
tru al anului, restanțele la 
(ia de vagoane de marfă nu numai 
că au fost recuperate în totalitate, ci 
s-au înregistrat chiar și unele de
pășiri de plan.

Firesc, aceste rezultate bune obți
nute în ultimele luni ar trebui să fie 
continuate și în luna iulie, prima 
lună a celui de-al doilea semestru 
al anului. Numai că din datele pe 
care ni le-a oferit tovarășul Ion 
Chera, directorul adjunct al între
prinderii. rezultă că. deși unii fumiJ 
zori s-au încadrat în graficele de li
vrare stabilite, sint încă numeroși 
colaboratori care produc în conti
nuare greutăți constructorilor de va
goane din Drobeta-Turnu Severin. 
Astfel, întreprinderea „Nicolina" 
din Iași nu a livrat integral boghiu- 
rile contractate. O stare de lucruri 
îngrijorătoare s-a creat 
vește aprovizionarea cu 
turnate. Bunăoară, din 
bucăți opritori tracțiune . 
goanele de marfă pe care trebuia să 
le livreze întreprinderea de osii și bo
ghiuri din Balș, la Drobeta-Turnu 
Severin nu a sosit decît o cantitate 
foarte mică. Aceeași întreprindere 
are restanțe în livrarea opritorilor 
față și a opritorilor spate pentru va
goanele destinate exportului, ceea 
ce evident creează o serie de greu
tăți in desfășurarea normală a pro
ducției. (Virgiliu Tătaru).

spune to- 
secretarul 
întreprin-

față de 
urmare, 
semes- 

produc-

în ce prî- 
unele piese 
cele 4 000 
pentru va

(Continuare în pag. a III-a)

MUREȘ : Apartamente 
peste prevederi

Lucrătorii Trustului antrepriză 
generală de construcții montaj Mu
reș au înscris ieri un nou fapt de 
muncă în cronica întrecerii socia
liste. Astfel, ca rezultat al organiză
rii judicioase a muncii pe fiecare 
șantier, utilizării pe scară largă a 
unor materiale de construcții locale, 
ei au predat „la cheie“ cel de-al 
962-lea apartament din planul pe 
acest an, cu 120 apartamente mai 
mult fată de graficele ..la zi“. In 
prezent, se depun eforturi susținute 
pentru finalizarea înainte de termen 
a tuturor celor 1 709 apartamente 
care au mai rămas din planul pe 
acest an. Totodată, în vederea asigu
rării din timp a frontului de lucru 
pentru iarna viitoare, constructorii 
mureșeni de locuințe au început în 
aceste zile lucrările la alte 180 apar
tamente. De remarcat că o bună 
parte din apartamentele date în fo
losință în ultima perioadă au drept 
sursă de încălzire și de asigurare a 
apei calde menajere agenți termici 
primari recuperați de la instalațiile 
industriale. (Gheorghe Giurgiu).

1 1
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Spicul din palma țării
Cînd intervine întrajutorarea „Repetiție generală11 pentru

A început să miroase 
țara a grîu nou. Este 
vestea, marea veste, eve
nimentul 
muncă ce 
săptăminii 
începe.

Undeva, 
aurie, un om a smuls un 
spic și l-a așezat în 
mă, l-a scrutat și l-a 
mîntat îndelung, i-a 
ghiocat boabele și 
sorbit cu nesaț amețitoa
rea aromă de pîine nouă. 
Și altundeva. în alte hol
de, alți oameni... Este 
străvechiul ritual al aces
tor pămînturi, ritualul 
griului, pururi repetat de 
mii de ani. Mărturie de
pun grăunțele păstrate 
peste vremi in primele ne
cropole, întreaga, zbuciu
mata, eroica existență 
a acestei țări a griului, 
spicele înălțate pe intîia 
stemă republicană și cli
pa secerișului de acum. 
Neasemuita clipă de aș
teptare și de grabă a spi
cului copt din palma țării.

lată-l I Spicul nu mai 
are răbdare.

Știri din miazăziua ță
rii. din județele-grînor, 
primele cuprinse de frea
mătul recoltării, au și în
ceput să se îmbulzeoscă 
la telefon și telex, adu- 
nîndu-se tot mai multe de 
la zi la zi și de la oră la 
oră. Știri cu zvon și zor 
de campanie, cu combine 
și camioane, 
de cîmp, cu 
procente, cu miros de pîi
ne nouă și de sudoare. 
Instantanee, mărturii fier
binți despre primii porniți 
la seceriș, știri cu nume 
de oameni ai pîinii - ță
rani, mecanizatori, agro
nomi, șoferi, ceferiști, re- 
cepționeri... Oare din 
toată această harnică, e- 
roică mulțime de pe fron-

săptăminii de 
se încheie, al 
de muncă ce

dintr-o holdă

pal- 
fră- 
dez- 
le-a

cu tabere 
hectare și

tul pîinii, ce nume și ce 
fapte am putea alege, 
dintre mii și mii, fără 
teama de a-i nedreptăți 
pe alții cel puțin la fel 
de vrednici, de a nu-i 
putea cuprinde pe toți 
cei ce și-ar merita locul 
în spațiul strimt al coloa
nei tipografice ?

Dacă oamenii sînt fap
tele lor — și sînt I - ma
rea faptă a Secerișului, a 
orelor dense, a zilelor 
prelungite pînă-n noapte 
și a nopților prefăcute în 
zi, cu dăruire, cu răs
pundere, cu uitare de 
sine, aparține nu doar u- 
nuia sau altuia, ci tutu
ror ; bravilor anonimi în- 
fruntînd arșița, pulberea 
și nesomnul campaniei, 
care o prefac în fapta în
tregii țări și. 
binele țării, 
ce se avîntă 
în mările de 
luresc peste 
românești, de 
nerul aflat la 
ternicei sale 
griului pînă 1 
ce adună spicul căzut, cu 
grijă pentru ultimul bob, 
tuturor deci, harnicei ar
mate de pe frontul sece
rișului - elogiu I

Spicul din palma țării, 
scmteind solar 
senin de iulie, 
nunchează cu 
destoinicie, cu 
marea cunună 
tuiri a tuturor 
muncesc cu brațele și cu 
mintea și, deopotrivă, cu 
inima. A întregului popor 
care se pregătește să în- 
tîmpine acum, cu noi și 
noi împliniri, aniversarea 
glorioasei epoci deschise 
în istoria României de 
fundamentalul Congres al 
IX-lea'al partidului.

o înalță spre 
Tuturor celor 
acum tenace 
aur care vă- 

păminturile 
■ la combi- 
timona pu- 
corăbii a 

la pionierul

în acest 
se înmă- 

cinste, cu 
mîndrie în 
de înfăp- 
celor ce

Victor VÂNTU
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„Ce mai e nou pe la dumnea
voastră ?“ — l-am întrebat zilele 
trecute pe inginerul Emil Mure- 
șan, șeful secției laminor continuu 
de la întreprinderea de țevi din 
Zalău. „Dar ce nu e nou ? Dacă ar 
fi totuși să alegem, m-aș opri la 
recordurile care se modifică de la 
o zi la alta. în luna trecută s-a 
realizat cea mai mare producție de 
țevi din istoria întreprinderii, ni
velurile zilnice atinse atunci menți- 
nîndu-se și chiar crescind in pri
mele zile din iulie".

Una din cheile succesului o ofe
ră funcționarea corectă a portcaje- 
lor de la laminarul reductor alun- 
gitor, piese foarte importante. în
treprinderea de țevi din Zalău avea 
nevoie, la un moment dat, de 8 
portcaje. Pentru a le furniza la 
timp și în condiții de calitate, 
xecutantul — „Progresul" 
— avea nevoie, la rîndul 
100 de roți dințate conice, 
tură paloidă. Cine să le 
După o analiză atentă, se 
de : numai „23 August" din Capi
tală. Se lansează comanda, dar pri-

e-
Brăila 

său. de 
cu dan- 

facă ? 
conchi-

mul răspuns este descurajator : 
„Lipsa unor mașini speciale pen
tru executarea delicatei operații 
nu permite onorarea comenzii". Cei 
de la Brăila insistă. Insistă și be
neficiarul — întreprinderea de țevi 
din Zalău.

Inginerul Mircea Vintilă, de la 
„23 August", era plecat în conce
diu. undeva prin munți. Rechemat 
la serviciu (problema devenise pre
santă). i se pune „ecuația" in fată. 
Nu spune nu, cu toate că mașinile 
care se găseau în fabrica de loco
motive nu mai executaseră pină 
atunci asemenea operații. După 
zile și nopți de calcule vizind re
glarea mașinilor, proiectarea unor 
scule specigle destinate complica
tei operații, a venit răspunsul 
muncitoresc : se poate. Toate cele 
100 de roți au fost danturate ; 
„Progresul" Brăila a realizat caje- 
le intr-un timp foarte scurt ; iar 
acum acestea se comportă exce
lent la întreprinderea de țevi din 
Zalău. Forța

un record

întrajutorării !
Euqen TEGIAȘ
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de către cercetători din 
respectiv. Dintre aoes- 
soiuri reprezintă rodul 
științifice a specialiștilor

București, luni. 6 iulie, ora 10. 
Membrii Comisiei centrale de în
cercare si omologare a soiurilor 
agricole s-au întrunit în vederea 
deliberării pro sau contra asupra 
a 4 soiuri de pomi si arbuști fruc
tiferi. prezentate ca noutăti de ul
timă oră 
domeniul 
tea. două 
activității
din oadrul Stațiunii de cercetare 
si producție pomicolă Rimnicu 
Vilcea. in strânsă colaborare cu 
cercetători de la Institutul de cer
cetări pomicole Mărăcineni-Arges 
si Facultatea de horticultura Cra
iova,

în acea zi a începutului de săp- 
tămină. sase oameni, sase cercetă
tori cu experiență trăiau febra 
unui examen cum nu mai cunos
cuseră din anii de studenție.

— Deși aveam certitudinea
noile soiuri de prun și. respectiv, 
alun vor trece cu bine peste trep
tele exigentei la omologare — ne 
mărturisește dr. ing. Ion Botu. di
rectorul stațiunii si conducătorul 
colectivului care a realizat primul

că

prun din țară cu în-

In jur de 3 000 tone, atit cintă- 
rea nava, complet saturată. Iar a- 
ceastă uriașă greutate trebuia 
transportată pe distanța a 40 de 
metri, pînă la poziția de lansare. 
Operația, in termeni navali, se 
cheamă tragere laterală, iar spe
cialiștii afirmă că este mai dificil 
de executat decit lansarea propriu- 
zisă a vasului, care-i succede. Eve
nimentul s-a petrecut la granița 
dintre săptămini, in zilele de 4 și 5 
iulie, la Șantierul naval din Galați. 
Cu citeva zile mai inainte, pe ace
eași cală mai avusese loc o lansa
re. Acum, prin operația amintită, 
se pregătea alta. Un ritm alert de 
lucru determinat și de seria de 
nave ce se construiesc aici, o serie 
pentru export.

...Așadar, la cala bazin a șantie
rului, simbătă 4 iulie, ora 4.30 
dimineața (asemenea operații tre
buie efectuate numai pe timp ră
coros). începe tragerea laterală a 
navei nr. 2 de 4 800 tdw din seria 
amintită. Amănuntele ni le oferă 
ing. Ion Mocanu. directorul fabri
cii de corpuri din șantierul naval 
gălățean : „Vasul urma să străba
tă cei 40 de metri pe 10 sănii, tras 
de 5 vinciuri de mare putere. Pe 
cală erau prezenți vreo sută de oa
meni de diferite meserii : lăcătuși, 
constructori, marangozi, schelari, 
sudori etc. Numai că, in acel mo
ment, fiecare avea altă misiune, in

funcție de postul repartizat pe 
parcursul desfășurării operației. 
Coordonatorul tragerii laterale : 
maistrul principal specialist Marin 
Dinu. Se mai aflau pe cală maistrul 
Romeo Teodorașcu, formația lui 
Anton Tudorie, muncitorul Paras
chiv Mirizi, sudorii Tănase Druță 
și Ana Coman ș.a. Nava a parcurs 
primii metri sub amenințarea ploii 
care s-a și declanșat cu furie la 
ora 5,05 dimineața. Am continuat 
tragerea pînă către ora 9, cu greu
tate și oarecare teamă. Ploaia pu
tea deranja circuitele electrice ale 
instalațiilor ce asigurau desfășura
rea operației. Am luat decizia să 
ne oprim. Efectuasem abia vreo 6 
metri din cei 40. A doua zi, dumi
nică 5 iulie, la ora 5 dimineața, am 
reînceput. Viteza de tragere nu 
putea fi constantă ; uneori depă
șeam 3 metri pe oră, alteori nu pu
team face decit 1—2 milimetri pe 
minut. Am terminat cu bine pe la 
9,30. După ce se va efectua lansa
rea navei, tot in această lună, vrem 
să mai lansăm două vase pe aceeași 
cală, stabilind — spre satisfacția 
noastră și in folosul producției în
treprinderii — un adevărat record 
în materie : 5 nave lansate in două 
luni de pe aceeași cală".

Dan PLAEȘU

Trei cuvinte cît o viață

mai sea- 
săi. mai 
dobîndite.

plantează

A plouat în toată țara. „Coada** 
ploilor a prins și săptămina aceas
ta, începutul ei. Pămîntul s-a să
turat dc apă, și-a creat rezerve, a 
căpătat nouă vigoare. Gîndeam că 
plouă și sub Paring, pe dealurile 
Gorjului, acolo unde, în preajma 
Tîrgu Jiului, se desfășoară livezile 
de pruni șl meri, de cireși și vișini 
ale Stațiunii de cercetări și pro
ducție pomicolă. Ascultam vuietul 
ploii de-afară. răpăitul ei pe aco
perișuri și-mi era ușor să-mi în
chipui că pe un astfel de diluviu 
lucrătorii stațiunii n-ar avea mo
tive de mulțumire — li se între
rupe culesul cireșilor și al vișine
lor ; pe de altă parte — socoteam 
— s-ar putea să fie. totuși, mulțu
miți că lacurile artificiale in scară 
făurite de ei în zona aceea, altă 
dată groapa de gunoi a orașului, 
iși saltă nivelul apelor, asigurind 
cantitățile necesare pentru zilele 
secetoase destul de frecvente pe 
meleagul Gorjului. încercam să-mi 
închipui cum arată, in bătaia ploi
lor, cele 215 hectare de ogoare 
constituite pe haldele de steril de 
la Clcani și Girla și Balta Unchia- 
șului — oază de verdeață în mij
locul exploatărilor carbonifere. Da, 
haldele acelea alcătuind împreună 
o veritabilă uzină vegetală pusă în 
funcțiune de gindul și mina omu
lui pe temelie de steril scos din 
minele de suprafață... Oferind tu
turor celor ce taie cărbune - 
nerilor Gorjului, foști țărani 
fii de țărani — certitudinea că in 
urma lor nu va rămîne loc secă
tuit, că solul refăcut în structurile 
lui intime, va avea de lucru, așa 
cum a avut el de la începuturi.

Plouă, fără îndoială, și peste hal
dele de la Cicanl ți Girla și Balta 
Unchiașului, halde fără ape freati-

mi- 
sau

ce, transformate de cercetătorii 
stațiunii în ogoare fertile. Le-am 
văzut, am călcat cu piciorul prin
tre lanuri, insoțindu-1 pe dr. ing. 
Ion Tomescu, directorul stațiunii, 
unul dintre cercetătorii adine în
credințat că omul poate face să ro
dească și piatra seacă. El ne vor
bea cu însuflețire despre produc
ții agricole medii obținute la hec
tar... pe piatră seacă (exprimîn- 
du-ne puțin eufemistic) care depă
șesc orice așteptări : 4 000 kilogra
me griu, 4 000 kilograme orz. 9 
tone struguri, 20 tone mere, peste 
20 tone cartofi. Ne-au bucurat a- 
tunci sclipirile lacului amenajat în 
golurile rămase de la cariera epui
zată...

Un impuls neașteptat mă în
deamnă să decroșez telefonul. For
mez indicativul Tirgu Jiului. Apoi 
numărul stațiunii. Ni se răspunde : 
„Nu, aici nu a plouat și nici nu 
plouă. Culesul fructelor este în toi. 
Da, am pus în funcțiune ploile 
noastre prin acțiune gravitațională. 
Și aici, și la halde. Vegetația e 
bună, e frumoasă. La Balta Un
chiașului continuă acțiunile de re
facere a solului, de copertare... E 
puțin, foarte puțin, dar oaza ver
de înaintează".

Oaza verde înaintează... înain
tează, dar încă puțin față de posi
bilități și, mai ales, față de cerințe. 
Glasul anonim de la telefon con
tinua, intr-un fel, gindul rostit de 
directorul stațiunii, acolo, pe o hal
dă de lingă Cicani, cind ii stăteam 
în preajmă : „O, dacă ne-ar da și 
halda asta mai repede, să o nive
lăm ! Am amesteca sol fertil cu 
praf de cărbune, cu argilă vinătă 
și cu cenușă și l-am trezi din nou 
la viață, la rod".

Dlonisie ȘINCAN

...A trecut mai bine de 
un an de cind au fost date 
jos de pe turnurile Teatru
lui Național din Cluj-Na- 
poca grupurile statuare re- 
prezentindu-i pe Apollo șl 
Thalia din mitologia grea
că, conduclnd fiecare cite 
un car alegoric tras de lei. 
Lucrările, executate din 
zinc, care împodobesc clă
direa teatrului construit la 
inceputul veacului nostru, 
erau in mare parte deterio
rate din cauza intempe
riilor și a vibrațiilor, 
impus restaurarea 
Această sarcină.
ușoară, a fost încredințată 
unui colectiv al Laborato
rului zonal de restaurare- 
conservare a patrimoniului 
cultural național de pe lin
gă Muzeul de istorie.

— Lucrările de restaura
re le-am început in luna 
mai, anul trecut — ne-a 
spus zilele acestea șeful 
laboratorului, plasticianul 
Dorin Alicu. Am făcut mai 
intii mii de fotografii. Am 
fixat pe peliculă, detaliat, 
fiecare piesă din toate un
ghiurile. Am realizat apoi, 
cu ajutorul specialiștilor de 
la Facultatea de fizică, 
analize fizico-chimice prin

S-a 
lor. 

deloc

doua tinerețe
bombardarea cu neutroni 
pentru determinarea com
poziției aliajelor. Am făcut 
numeroase schițe și dese
ne. Restauratorilor din ca
drul laboratorului — lanit- 
sek Andrei. Augustin Pe- 
trușan, Ovidtu Bianu — li 
s-au atașat meseriași de 
mina intii, ca lăcătușul Io
sif Molnar, de la fabrica 
de mașini de rectificat, su
dorul Vasile Pop și tinichi
giii Doboș Kalman și loan 
Rețe de la 'întreprinderea 
„16 Februarie". Tot ceea ce 
a fost deteriorat in 
s-a înlocuit cu tablă 
iar in final piesele 
alcătuiesc cele două 
puri statuare (avind in to- 

o greutate de 3 000 kg) 
fost chituite cu miniu 
plumb și acoperite cu 
strat de vopsea specia- 
rezistentă la intemperii. 

Iar zilele trecute, cu aju
torul unor macarale 
dale, s-a realizat 
tarea lor.

— Ce mai are la 
colectivul dv. ?

— In ultimii ani 
restaurat un mare număr 
de obiecte din patrimoniul 
cultural național, începind 
cu piese arheologice preis
torice, dacice, romane, 
daco-romane, precum și 
multe obiecte din epocile

timp 
nouă, 
care 
gru-

Dialogul constructorilor
In urmă cu o săp

tămână, in biroul ingi
nerului Nicu Căpită- 
neanu, directorul în
treprinderii de venti
latoare din Capitală, 
notam in carnetul de 
reporter citeva date 
privind modul in care 
se desfășoară lucrările 
de investiții pe șan
tierele acestei unități 
care va cunoaște in 
viitorul apropiat o pu
ternică dezvoltare. Da 
un moment dat a su
nat telefonul. Înțe
legem că de la celă
lalt capăt al firului 
sosesc vești nu dintre 
cele mai bune...

— Știți, era chiar 
directorul antreprizei 
de construcții. M-a ru
gat să-l aștept. In cir
ca zece minute va fi 
aici.

Nici că se putea mai 
bine.

Nu trec cinci minu
te și iși face apariția 
in birou o mică dele
gație (trei specialiști) 
din partea constructo
rului. Imediat începe 
discuția de lucru.

— Am văzut situația 
din șantier. Obiective-

le urgente sînt 101 și 
103. Pină pe 20 iulie 
montați grinda rulan
tă ? întreabă directo
rul antreprizei.

— Da, 
unul dintre 
terni.

— Cu pod cu
— Da.
— Bun. Deci 

termen — 20 iulie.
— Pentru obiectivul 

103. Joi începeți acti
vitatea? Platforma 
circulație trebuie 
fie gata pină pe 
Puteți?

răspunde 
subal-

tot ?

primul

de 
să

30.

— Bineînțeles, răs
punde cu aceeași si
guranță același subal
tern.

— Mai sînt proble-
me cu drumurile de
acces și cu cea de-a
doua travee.

— Le rezolvăm,, to-
varășe director. Ur-
gent.

— Aveți grijă, sint
termene ferme. Să nu 
care cumva... Eu mă 
voi ocupa de aprovi
zionarea cu materiale 
și de modificarea 
unor proiecte. Voi 
știți ce aveți de făcut. 
Dacă dumneavoastră,

tovarășe director, ca 
beneficiar, aveți ceva 
probleme ?

— Una singură. Ter
menele stabilite aici 
să fie respectate.

— Nu încape îndo
ială. Faptele o vor 
demonstra.

Poate că nu am fi 
insistat asupra aces
tei scurte „operative 
dacă nu ne-am j 
adus aminte de nu 
meroasele semnale 
Primite la redacție de 
pe unele șantiere ale 
țării unde problemele 
de investiții se ana
lizează in comanda
mente interminabile, 
pentru ca in final pro
blemele să treneze și, 
practic, să se întoc
mească programe noi 
pentru programele 
anterioare. Or, tocmai 
acest lucru nu s-a 
timplat la analiza 
la ventilatoare.

...Am revenit 
șantierul întreprinde
rii bucureștene ieri, 11 
iulie. La cele două 
obiective se lucra in
tens. Termenele vor 
fi respectate.

■ portaltoi de
multire vegetativă, adică prin bu
tași — n-am fost scutit de justi
ficatele emoții

— Sinteti. din cite știm, din co
muna Otesani. județul Vilcea. zonă 
in oare prunul este crescut in 
nare cinste. Deci dublu motiv ca 
noului soi de prun să-i ziceți „Ote- 
șani 11".

— într-adevăr. piatra de hotar a 
constituit-o prunul de Otesani. Dar 
așa cum arată acum nu 
mână cu predecesorii 
ales prin calitățile nou

— Adică ?
— Soiul nou creat se

in culturi intensive, este pretabil 
la toate categoriile de sol. inclusiv 
la cel argilos. prezintă rezistentă 
sporită la temperaturile scăzute 
si. poate cel mai important. „Ote
sani 11“ este compatibil la altoire 
cu cele mai valoroase soiuri. Fără 
falsă modestie, pot spune că pru
nul nostru a atins cota de virf a 
soiurilor existente pe plan mon
dial ș.i el stă alături de portaltoii 
cu renume de genul unui Pixy ori 
Saint Julien.

— Ce urmează în continuare ?
— Chiar în acest an ne-am pro

pus să înmulțim 
plante pe acest 
fel îneît. pînă la 
lui cincinal, să 
plantație
50 000 pînă la 100 000 
toi ti.

cel puțin 10 000 
portaltoi, în așa 
sfirșitul actualu- 
realizăm

intensivă
prima 

de prun cu 
de puieți al-

Făcind sport pe aco
perișul unui bloc cu 
parter și 10 etaje, e- 
levul G.M. Buduca 
din Brașov, in virstă 
de 15 ani, s-a dezechi
librat și a căzut de la 
nivelul 11 al clădirii 
(spre norocul 1-ui, pe 
o stivă de navete din 
mase plastice). în 
momentul aducerii cu 
salvarea la Spitalul 
de pediatrie, starea 
lui era foarte gravă : 
un puternic șoc trau
matic și hemoragie, 
grave leziuni interne; 
fără puls și fără ten
siune. în spital s-a 
dat alarma. S-a hotă- 
rît să fie supus de ur
gență unei intervenții 
chirurgicale, 
asumată de 
chirurg loan 
(aflat după 
de gardă de 24 de ore), 
asistat de medicul 
chirurg Matei Pop, de 
la Spitalul de adulți 
nr. 1. aflat aici de 
gardă, și de anestezis
ta Lavinia Berciu.

Starea in care se 
afla adolescentul ofe

speranțe...

sarcină 
ti nărui 

Drăghici 
serviciul

rea puține
Dar medicii spitalului 
au incercat 
bilul". S-a 
tr-o mare 
cu un risc 
chirurgical 
voluția . ____ _ _
rie a fost in continua
re critică, necesitind 
transfuzii repetate de 
singe. Acționînd cu a- 
ceeași răspundere și 
dăruire, echipa de te
rapie 
pusă 
mar 
șeful _____  _, _
Gheorghe, dr. Lavinia 
Berciu și cadrele me
dii au ajutat bolnavul 
să depășească și a- 
ceste momente grele.

Deși problemele 
mari fuseseră rezol
vate. plana in conti
nuare pericolul" apa
riției sindromului de 
coagulare intravascu- 
lară diseminală. care 
putea să-i fie fatal, 
în sprijinul brașove
nilor au venit atunci 
alți doi oameni de su
flet : conf. dr. Tudor 
Zamfir, șeful Clinicii

„imposi- 
operat in- 
incordare, 

anestezico- 
maxim. E- 

postoperato-

intensivă com- 
din medicul pri-
Mircea Bleahu. 
secției, dr. Ligia

tal 
au 
de 
un 
lă.

spe- 
mon-
activ

am

mai noi pentru muzeele de 
istorie și etnografie din 
Ciuj-Napoca, Deva, Arad, 
Alba Iulia, Bistrița. Ora
dea, Miercurea-Ciuc, Odor- 
heiu Secuiesc, Suceava, 
Tirgoviște și multe altele. 
Am restaurat inclusiv bine
cunoscutul fluier al lui 
Avram Iancu și biroul me- 
morandistului loan Rațiu.

Inginera Gabriela Păiș, 
șefa sectorului de arhitec
tură și sistematizare de la 
consiliul popular 
pal, ne-a spus că 
zarea grupurilor 
de pe clădirea 1 
Național se 
eforturile de 
a unor clădiri cu valoare 
istorică și artistică con
struite cu secole in urmă. 
Așa, de exemplu, s-au 
efectuat lucrări de restau
rare a fațadelor unor clă
diri din Piața Libertății, 
de pe bulevardul Lenin; 
spațiul din Piața Teatrului 
Național a primit o nouă 
înfățișare prin refacerea 
accesului principal, iar cele 
două statui in bronz ale 
lui Eminescu și Blaga mă
resc valoarea culturală a 
acestui important ed^iciu 
din viața spirituală a Clu
jului.

munici- 
restau- 

statuare 
Teatrului 

înscrie in 
reîntinerire

Marin OPREA

care 
nici 
sal-

de chirurgie infantilă 
din cadrul Spitalului 
central București, și 
dr. Manuela Stoicescu. 
medic primar, 
n-au precupețit 
un efort pentru
varea acestei vieți.

Cind l-am vizitat 
acasă pe convales
cent. acum două zile, 
coincidenta a făcut 
să-l intilnesc acolo și 
pe medicul loan Dră- 
ghici, unul dintre sal
vatorii săi.

— îl vedeți pe bă
iat... — spune medi
cul. Culoarea fetei, e- 
nergia, optimismul 
care i se pot citi in 
ochi il recomandă ca 
pe un om restabilit 
complet. Gata să-și 
reia preocupările. să 
încheie anul școlar.

— Ce sentimente în
cercați în acest mo
ment ?

— Sentimentul da
toriei

Trei 
viață.

împlinite, 
cuvinte cit o

Nicolae 
MOCANUSTANC1U

Gheorqhe 
IONITA

Noapte de vară șantierul
Canalului Poarta Albă — Midia- 
Năvodari. în sectorul încredințat 
spre execuție armatei — ca, de alt
fel, pe întregul cuprins al șantie
rului — se desfășoară o activitate 
febrilă. Și în noaptea aceasta, sol
datul Bela Szeckely duce o acerbă 
luptă cu timpul.

Pămintul din fața excavatorului 
s-a surpat brusc. în secunda urmă
toare, excavatorul s-a dezechili
brat. Zecile de tone ale utilajului 
s-au aplecat spre golul căscat de
desubt. încordat ca un arc, solda
tul a înțeles ce urmează. Balansul 
mașinii s-a mărit. Pînă jos erau 15 
metri. O clipă de întirziere... Mii
nile s-au făcut una cu oțelul co
menzilor. . A coborit fulgerător 
cupa plină. Cu un zgomot înfun
dat. colții de metal s-au oprit in 
pămint. Brațul excavatorului s-a 
transformat într-o proptea traini
că. Mașina și-a oprit mișcarea pri
mejdioasă. încet, miinile încleștate 
pe comenzi s-au desfăcut. Pînă 
sus, la umeri, și mai departe, spre 
omoplați, mușchii erau dureroși la 
orice mișcare.

Deși era miezul nopții, fruntașul 
Marian Mariș, care lucra în apro
piere cu excavatorul 621, a văzut 
ce s-a întîmplat. Cu mișcări repezi 
și precise a 
clina tă 
care se

După 
oprit o 
în tăcere, bărbătește, ca doi tova
răși de muncă și ca doi ostași ai 
patriei socialiste române : Marian 
Mariș și Bela Szeckely.

în zori, fiecare a raportat sim
plu : „Nimic deosebit pe frontul 
de lucru !“

remorcat mașina in
și a scos-o din poziția în 
afla.
ce primejdia a trecut, s-au 
clipă să-și strîngă miinile.

Căpitan Mircea HAMZA

Da. nu mai e nimic 
de făcut. Totuși, să 
mai încerc" — iși spu
ne. Netezește ușor cu 
mina hirtia 
albăstruie a 
„Nu mai foșnește. Mi
roase a ulei. " 
mal, după 
trecute la 
sutele de 
teva clipe 
se 
de un gind. 
o ' '
metri sub 
încă o dată, pentru a 
cita oară, 
cunoscute, 
butoane. Privește pa
nourile electronice și 
înțelege. „Gata băieți ! 
Nu mai avem ce-i 
face... Merge perfect". 
N-a zimbit, dar așa li 
s-a părut celorlalți.

— Tovarășe inginer. 
Rapid. O demontăm, 
o vopsim, o trimitem. 
Cei de la Slatina, care 
fac țevile de sonde, 
abia o așteaptă.

întreprinderea de 
mașini-unelte si agre
gate din București. 
Dialogul de mai sus a 
avut loc joi, 9 iulie, in 
secția montaj. Tema, 
mereu aceeași : finali
zarea unui nou agre
gat cu performanțe 
deosebite, de concep
ție românească. Ingi
nerul Dan Marinescu 
este de aproape patru 
ani șeful secției. Virs- 
ta lui, 34 de ani. „Prea 
tinăr", 
printre _ ___
„Multe de făcut", și-a 
spus el. $i a început 
cu oamenii. Să-i cu-

mare și 
schifei.
E nor- 

lunile pe- 
montaj și 
probe". Ci- 
privirea 

adincește
fi la

i 
trasă 

„Cum 
3 000 de 
pămint ?“
mișcările 
Aceleași

l-au 
gene

privit 
unii.

noască. Destui, peste 
650. $i împreună cu 
ei sute de mașini com
plexe, agregate la 
temă, unicate — ca 
aceasta pentru utilaj 
petrolier — fiecare cu 
comanda ei program, 
microni, probe și ter
mene de livrări, insă, 
mai presus de toate, 
electricienii, lăcătu
șii, electroniștii, me
canicii, maiștrii. După 
vorbe puține au urmat 
faptele. Acum cei din 
secția montaj îl nu
mesc „inginerul nos
tru". Apoi a urmat 
truda. „Ea e mama 
îndrăznelii. Nu ori
cum, este decisiv să-ți 
faci lecțiile in fiecare 
zi", este de părere el. 
La fel au fost de pă
rere și ceilalți. Așa ou 
trecut cu succes exa
menele agregatelor u- 
nicat, ale electronicii 
de virf, priceperii și, 

■ in final, deplinei com
petențe profesionale.

— Stancule, cheamă-l, 
te rog, pe maistrul 
Alexandru.

— Slnt aici, tovarășe 
inginer. Iși ia mina de 
pe un racord hidraulic. 
Știți, aș fi vrut... dar 
n-am ce să mai verific 
la mașina asta.

Inginerul îl aprobă. 
Maistrul principal spe
cialist Alexandru Bo- 
locan a fost C.T.C.-ist. 
Acum, ca „decan" al 
maiștrilor din secția 
montaj, verdictul său 
reprezintă un „certifi
cat de garanție" in 
plus. Disciplina sa de 
lucru este știută de

pretinde, 
de asemenea, tuturor. 
Uneori, cite unul face 
ce face și ori că nu-și 
vede de treabă, ori nu 
vine la lucru. Atunci 
zic unii 
maistrului

Lingă ei, 
„electrică" 
Alexandru 
Electrician ____  .
„Ne-am cam zorit, to
varășe inginer, zice el, 
dar e-n regulă". Deși 
mezin al echipei de 
montaj, la numai 21 de 
ani este un partizan 
dpcis al lucrului făcut 
pe-ndelete. Și acum, 
colegii apropiați se 
întreabă cum se îm
pacă „molcomeala" sa 
cu pasiunea pentru 
motociclism ? „Ce vi
teză, care viteză 1 — 
întreabă el. Parcă voi 
nu știți serile de după 
uzină ? Am timp pen
tru viteză si motoci
clete ? Ei, poate dună 
ce-o să intru la auto
matică...". Nimeni nu-l 
crede că va avea 
timp. Tot așa spunea 
și inainte de a se 
apuca de mașina asta. 
Singurul care-l priveș
te intr-un alt fel, și-l 
înțelege, este lăcătușul 
Toma Stancu. Pentru 
că și el e cu electro
nica, soră^ bună cu 
automatica*...

Din miinile și pasiu
nile 
din 
se 
produse cu inscripția 
LM.U.A.B.

Euqen 
D1CH1SEANU

„cd-i plouă 
in secție", 
cu trusa de 

in brațe, 
Paraschiv.

„total".

acestor oameni, 
competenta lor 

nasc sutele de
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operativ in lanuriCONSTANTA: Combinele dirijatebuzău: Viteza de lucru
in continuă creștere

După „examenul" orzului, 
absolvit cu bine de majori
tatea unităților agricole, in 
județul Buzău a inceput ma
rea campanie a griului și 
continuă in ritm susținut 
insămînțarea culturilor du
ble. Faptul că, încă din pri
mele două zile, viteza de lu
cru a crescut de la 4 200 hec
tare la 6 500 hectare, urmi nd 
ca prin redistribuirea unui 
număr de 75 de combine 
spre unitățile unde lanurile 
au ajuns la maturitate să 
se atingă 7 400 hectare, de
monstrează hotărîrea lucră
torilor ogoarelor buzoiene de 
a Încheia recoltarea griului 
de pe cele 64 593 hectare, 
pină pe 18 iulie. Prin măsu
rile stabilite de comanda
mentul județean pentru a- 
gricultură, întrunit vineri 
^eara într-o scurtă ședință, 
s-a asigurat sporirea ritmu
lui de lucru atît la seceriș, 
cit, mai ales, la eliberarea 
terenului, unde se înregis
trau unele rămineri in urmă. 
La presele de balotat și 
transportul paielor si plevei 
se lucrează acum în 
schimburi, 
discurile și semănătorile in
tră în brazdă la ora 5.30 și 
ies după ora 21.

Ca și la orz. cele cinci în
treprinderi agricole de stat 
înregistrează ritmuri maxi
me la recoltarea griului, re
alizările la zi însumînd pes
te 30 la sută din totalul su
prafeței aflate în cultură. 
„Avînd In vedere că actuala 
campanie de vară este mai 
intirziată față de alți ani — 
ne spune tovarășul Mihai 
Traian, directorul trustului 
I.A.S. Buzău — ne-am orga
nizat astfel activitatea incit 
.să asigurăm continuitatea 
fluxului tehnologic și în cel 
mult 48 ore de la Încheierea 
secerișului solele respective 
să fie însămîntate cu cui- 

. turt duble de porumb. Gră
bim ritmul la recoltare ca 
să nu pierdem din produc
ția de griu, dar Si pentru a 
prinde terenul umed, pentru 
ca semințele de porumb să 
poată încolți repede și să 
avem garanția că nu vom 
mai fi nevoiți, ca in anul 
trecut, să cumpărăm furaje 
din alte județe".

Consiliul 
Mihăilești nu este 
un mare cultivator 
reale, ci și o „carte 
1ă“ la intrarea in 
Buzău dinspre Urziceni. care 
intr-un fel reflectă modul 
in care este organizată și se 
desfășoară campania de re
coltare in toate unitățile din 
această zonă. Din cele 5 564 
hectare cu griu, pină sim- 
bătă, la ora prinzului. au 
fost recoltate peste 1600 
hectare. „Lucrăm cu 115 
combine — ne spune tova
rășul Nieolae Anghel. pre
ședintele consiliului — și cu 
peste 1 500 cooperatori la 
eliberarea terenului și trans-

două 
iar tractoarele.

agroindustrial 
numai 

de ce
de vizi- 
județul

portul paielor și al plevei. 
Vrem să preintîmpinăm fe
nomenul de șiștăvire a boa
belor de griu și de aceea re
coltăm chiar și dacă boabele 
au umiditatea puțin mai 
mare, asigurmd în baza de 
recepție echipe pentru lopă- 
tare. Am muncit bine un an 
întreg și nu vrem să pier
dem nimic in această cam
panie, care nu va dura mai 
mult de nouă zile.

Repede și bine se lucrea
ză și în unitățile din consi
liul agroindustrial Poșta 
Cilnău, deși aici, pe multe 
sole, griul are talia mai 
mică. La toate cele 80 com
bine. hederele au fost cobo- 
rite la 5—6 cm de sol și i- 
mediat ce umidometrele in
dică „drum liber griului" 
către bazele de recepție, a- 
cestea intră în lanuri. înche- 
indu-și activitatea doar la 
lăsarea întunericului. Am 
stat de vorbă cu doi dintre 
eroii acestei campanii afla
te sub semnul urgenței, al 
răspunderii depline si al ca
lității : Ion Ungureanu. de 
la secția de mecanizare Co- 
chirleanca, și Gheorghe Ion, 
de la secția Bobocu. Faptul 
că se află in fruntea între
cerii socialiste pentru „Cel 
mai bun combiner", organi
zată de consiliul județean al 
sindicatelor și trustul S.M.A., 
nu numai 
dar îi și 
primele pe care le primesc 
seară de seară. Dar satisfac
ția lor supremă este aceea 
că reușesc să stringă repe
de și fără nici un fel de 
pierderi recolta de griu din 
acest an. recoltă pentru re
alizarea căreia au depus a- 
tîta trudă. Cu rezultate la 
fel de bune ii urmează în 
clasamentul acestei întreceri, 
ajunsă la cea de-a șasea e- 
diție, colegii lor de la S.M.A. 
Săgeata, Dumitru Modoran 
și Costin Șerban. De altfel, 
nu numai combinerii. ci și 
ceilalți mecanizatori buzo- 
ieni sînt eroii acestor zile 
fierbinți, cînd se strînge re
pede recolta de vară și se 
pregătește temeinic cea de 
toamnă.

Deci, pe ogoarele buzoie- 
ne. un start bun în marea 
campanie a griului, antici
pat de altfel la secerișul or
zului. care a fost o reușită 
repetiție generală, încheiată 
în numai patru zile. Iar fap
tul că pină aseară peste 30 
la sută din cele 64 593 hec
tare cultivate cu griu au 
fost recoltate constituie un 
argument in plus al răspun
derii cu care se acționează 
aici, argument care atestă 
hotărîrea oamenilor muncii 
de pe ogoarele buzoiene de 
a pune cit mal repede la 
adăpost întreaga producție, 
fără nici un fel de pierderi.

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scînteii

Vineri. 10 iulie, in unele 
unități agricole din județul 
Constanta a început secerișul 
griului, cultivat pe 128 000 
hectare. Surprindem acest 
moment la C.A.P. Lumina, 
din consiliul unic agro
industrial Valu lui Traiian, 
unde se acționa cu nu 
mai puțin de 30 combine 
pe parcele croite cu o zi îna
inte. „Știți, ne spune ingi
nerul Ion Toma. directorul 
stațiunii de mecanizare, la 
Lumina griul are un avans 
de o zi-două la coacere și 
tocmai de aceea am hotărit 
să concentrăm aici, alături 
de forțele proprii ale secției, 
și combine de la unitățile 
vecine, așa cum am proce
dat de altfel și la recoltarea 
orzului, tot la această uni
tate". In fața unei aseme
nea aglomerații de forțe me
canice. șeful 
rul Dumitru 
preocupat în

fermei, ingine- 
Dobrescu, este 
permanență de

reglajul perfect al fiecărei 
combine, incit să nu se 
piardă nici un bob.

Tot în prima zi de seceriș 
surprindem o secvență de 
lucru la I.A.S. Tîrgușor, uni
tate care are 1 230 hectare 
cu griu. Aici s-a constatat 
o coacere mai timpurie la 
fermele nr. 2 și 5, unde au 
fost masate imediat toate 
cele 24 combine ale celor 
două formații de lucru, toate 
presele de balotat și mijloa
cele proprii de transport. La 
ora prinzului, cu toate că 
mecanizatorilor li se serveș
te masa în cîmp, combinele 
merg fără întrerupere. Ex
plicația constă în faptul câ 
s-au asigurat mecanizatori 
de schimb care preiau utila
jele din mers. In felul a- 
cesta, fiecare combină reu
șește să recolteze cite 5 hec
tare pe zi.

Termenul pentru încheie
rea secerișului la griu pe în-

treaga suprafață cultivată 
în județ este de 10 zile. 
„Pentru realizarea acestui 
deziderat, in ziua de 11 
iulie toate cele 2 500 com
bine au intrat în lanurile de 
griu — ne spune tovarășul 
Gheorghe Enică-Moisescu, 
directorul direcției agricole, 
în sprijinul campaniei au 
fost trimiși 1 000 de mecani
zatori, recrutați, pe baza 
măsurilor luate de comitetul 
județean de partid, din alte 
unități economice, precum și 
400 de mecanizatori veniți 
în ajutor din alte județe ale 
țării. In felul acesta s-au a- 
sigurat cite trei mecaniza
tori la două combine, fapt ce 
asigură funcționarea neîn
treruptă a combinelor, pre
cum și continuitatea fluxu
lui, de la recoltare la elibe
rarea terenului, pină la in- 
sămînțarea celei de-a doua 
culturi. (George Mihăescu, 
corespondentul „Scînteii").

OLT Ritmul la seceriș superior celui planificat

RECONDITION A R EA
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PROBLEMELE PLANULUI
- probleme ale răspunderii muncitorești

— Recent, Centrala industrială de 
reparați-, auto a fost distinsă cu „Or
dinul Muncii" clasa I pentru rezul
tatele obținute in întrecerea socia
listă pe anul 1986. înseamnă aceasta 
că centrala nu se confruntă cu 
bleme deosebite in realizarea 
nului ?

— Așa pusă problema — ne 
ne ing. Gavril Corăbian, < 
torul general al Centralei industriale 
de reparații auto — aproape că mi-e 
greu să dau răspunsul. Că am primit 
„Ordinul Muncii" clasa I pentru re
zultatele obținute în 1986 e adevărat. 
Că avem rezultate bune și pe pri
mele 6 luni din acest an este, iarăși, 
adevărat. La ju
mătatea 
centrala 
zintă cu 
catorii 
realizați 
pășiți.

— Si atunci de 
ce spuneți că vă 
e greu să răs
pundeți ?

— Simplu. Ați 
auzit convorbirea 
pe care am a- 
vut-o cu directo
rul întreprinderii 
din Iași. Mi-a 
comunicat scurt 
că dacă nu rezol
văm în 48 de ore 
(Problemele bazei 
materiale, e pus 
în situația să nu 
poată lucra în- 
tr?o secție-două. 
foane am mai primit la inceput lunii 
și de la alte unități. Știți ce înseamnă 
asemenea situații ? Părăsești biroul, 
lași orice treburi presante ai avea și 
pleci să rezolvi problema bazei ma
teriale. Miine mă duc la minister, 
la Comitetul de Stat al Planificării, 
la Ministerul Industriei Metalurgice, 
peste tot unde avem repartiții și nu 
primim materiale. Atunci cind 
titular de plan trebuie să simți 
punderea pentru îndeplinirea 
nului fiecărei unități. Noi. cel 
țin, așa înțelegem menirea centralei. 
Mai direct, mai pe ocolite, ni s-a 
spus : „De voi nu scapă omul nici 
în gaură de șarpe. Trebuie să se gă
sească o soluție". Vom continua să 
fim insistenți. Pentru că. pină acum, 
bătînd tara de la un capăt la altul, 
s-au găsit soluții. Ca dovadă, ne-am 
făcut și depășit planul. Dar acum lu
crurile sînt parcă mai complicate ca 
oricind. Restantele acumulate în 
aprovizionarea cu unele materiale 
sint deosebit de mari față de con
tractele încheiate. In aceste condiții, 
orice efort ai face nu mai poți 
contracara influența bazei materiale 
asupra realizării planului.

— Dacă, să zicem, pină la sfirși- 
tul lunii se corectează situația bazei 
materiale, vă veți face planul, aveți 
capacitatea de a vă mobiliza și de a 
recupera răminerile in urmă 1

— Cunosc bine forța colectivelor 
din unitățile noastre și nici nu ne 
gindim să nu ne facem planul. Noi 
am învățat colectivele din unitățile 
centralei să-și mobilizeze toate re
sursele, să abordeze problemele pla
nului intr-o singură variantă — a 
realizării lui — indiferent de greu
tățile pe care le întimpinăm. Pentru 
că. să recunoaștem, greutățile pe care 
le lntimpinăm nu sînt permanente, 
ci temporare. Ceea ce înseamnă că 
putem compensa, prin efortul pro
priu, prin capacitatea de organizare 
Si acțiune, si asemenea deficiente. 
Iar eu am convingerea că le vom 
depăși și in acest an.

— Dacă tot ați devenit mai opti
mist, vorbiți-ne despre modul in care

anuîui, 
se pre- 

toți indi- 
de pian 

și de-

pro- 
pla-

! spu- 
direc-

se ocupi centrala dv. de materiali
zarea atributului ei esențial — acela 
de titulară de plan.

— In primul rind, se înțelege, prin 
conlucrarea directă cu Întreprinderi
le la fundamentarea planului. Noi 
construim proiectul de plan în pro
porție de 80 Ia sută pe propunerile 
unităților. Dar sîntem obligați să ți
nem seama și de cerințele generale 
ale economiei. In fond, aceasta de
rivă din răspunderea pe care o avem 
ca unitate coordonatoare pe econo
mie in domeniul reparațiilor auto. In 
al doilea rind. ne exercităm calita
tea de titulară de plan prin răspun
derea directă pe care o simțim față

ANALIZELE

de conteinere de mare capacitate 5 
boxpalete. Avînd calitatea de coor 
donator, centrala răspunde si asigur 
încărcarea capacităților de produc 
tie ale unităților și acoperirea cu co 
menzi a planului. Aceeași calitat 
a determinat șl determină central 
să acorde o mare atenție generali 
zării experienței înaintate. Noi ar 
ajuns la concluzia că in acest dome 
niu trebuie să facem mai mul 
Ne-am obișnuit să cerem mereu un 
taților să muncească mai bine, s 
obțină eficiență mai mare, să pix 
moveze progresul tehnic. Sînt dez 
derate valabile mereu. Important 
să asigurăm, prin intermediul cei 

tralei, generali» 
rea „pe viu", 
fața locului, a e: 
perienței poziti' 
obținute în ace 
te domenii. 
1986 am organ 
zat trei schir 
buri de experie 
ță. iar in 
parte a 
an unul 
Apreciem 
sînt 
față de ritmul i 
noirilor pe ca 
trebuie să-l înr 
gistreze unitat 
noastră.

— Ce problen 
dintre cele cc 
intră in atribuț 
le centralei, 
titulară de ph 

nu este soluționată și cum ved 
soluționarea ei 1

— Dacă 
rială este 
torilor de 
problema 
tre o reprezintă activitatea de re< 
perare și recondiționare a piese 
de schimb. Pe ansamblul centra 
gradul de recuperare a pieselor 
schimb și materialelor depășește d 
60 la sută. Această activitate, c 
aduce importante economii matei 
Ie, nu este totuși susținută prin 
dicatori de plan care să o stimuli 
în primul rind consider că treb 
să se asigure, prin plan, în mod < 
tinct. forța de muncă necesară p 
tru activitatea de recondiționare 
aceasta să poată fi recalculată și s 
rită pe parcursul anului, pe măs 
ce se dezvoltă recondiționarea. P 
tru a fi mai explicit, iată un ex< 
piu. Pină în anul trecut nu se rec 
diționau segmenții de motor. Se îi 
cuiau sută la sută cu segm 
noi. In colaborare cu întreprind» 
„Rulmentul" Brașov am elabora 
tehnologie de recondiționare < 
permite recuperarea a peste 3i 
eută din cuzineții uzați. Dar pe- 
recondiționare trebuie strunj 
lăcătuși etc. Piesele recondițio 
nu se raportează la producția-mi 
fiind considerate consum intern, 
atare, trebuie găsită o soluție, d 
rece pentru recondiționarea orie 
piese se consumă mult mai pv 
manoperă și infime materiale in 
port cu piesa nouă. Propun, 
noastre adresate organelor cor 
tente nu au avut ecoul cuvenit 
acum, iar noi, bineînțeles, nu pt 
răspunde cerințelor exprimate 
acest sens de unități. în ceea ce 
vește dezmembrarea centraliza 

, autovehiculelor casate (Decret 4!
' cu toate că avem norme 

muncă și am făcut numeroase 
terventii la organele competent» 
primim nici un om prin plan p< 
această activitate.

Convorbire consemnată 
Constantin PRIESC

LA FAȚA LOCULUI 
■ forma cea mai eficientă

de colaborare
Și asemenea tele-

prir 
acest 
singt 
că : 

suficier

de realizarea sarcinilor de produc
ție. prin modul direct în care ne im
plicăm în realizarea lor. Ori de cite 
ori apar situații de nerealizare a 
planului pe o lună, colective de spe
cialiști din centrală se deplasează in 
unitatea respectivă și nu se intorc 
la birou pină nu stabilesc cauzele 
care au generat nerealizarea planului 
și iau măsurile de contracarare a 
acestor cauze. Pe mine, ca director 
general, nu mă sperie faptul că 3—4 
unități se află sub plan într-o lună 
sau alta, ci absenta soluțiilor pentru 
contracararea acestei situații. Am 
cerut și cer serviciilor centralei și 
specialiștilor să nu se concentreze 
atît pe explicarea cauzelor — la 
urma urmei anumite dereglări apar 
și în cele mai perfecționate unități 
economice din lume — ci pe găsirea 
soluțiilor-care să elimine neajunsuri
le existente. I.R.A. Tîrgu Mureș, de 
pildă, nu și-a realizat planul pe tri
mestrul I. In lunile martie și aprilie, 
colective de specialiști din centrală 
au analizat activitatea unității in 
spiritul discutat. Faptul că accentul 
a fost pus pe soluții iii demonstrează 
rezultatele. In cursul lunii aprilie au 
fost recuperate restanțele și s-a rea
lizat planul pe patru luni. Măsu
rile luate au făcut ca planul să fie 
realizat si în continuare. Am dat 
exemplul unității din Tirgu Mureș, 
dar așa am procedat si procedăm în 
toate situațiile cînd unitățile nu-și 
realizează planul intr-o anumită pe
rioadă. Noi am ajuns la concluzia că 
singurul ajutor pe care-1 poate da 
centrala unităților este cel acordat 
Ia fața locului, pe baza cunoașterii 
reale a problemelor aflate in cura do 
soluționare.

Dar In ctte feluri nu ae implică 
centrala în realizarea sarcinilor de 
plan ! Eu am vorbit mai sus de 
probleme neprevăzute. Centrala 
noastră dirijează, prin repartiții, 
peste 75 la sută din producția uni
tăților, In calitate de coordonatoare 
pe economie la activitățile de repa
rații capitale autovehicule, reparații 
generale de agregate auto, fabricația 
de piese de schimb auto, fabricația

admitem că baza ma 
o problemă a tuturor f; 
conducere din econom 
specifică centralei no

ești 
răs- 
pla-
pu-ră-în județul

gaz creat între încheierea 
recoltării orzului și începe
rea secerișului griului, de
terminat de maturizarea na
tural mai înceată a griului, 
cit și de ploile căzute pe a- 
Jocuri, a permis să se facă o 
ultimă verificare generală a 
stării mijloacelor mecanice, 
deplasarea acestora lingă 
lanurile de griu cele mai 
pîrguite, în vederea declan
șării 
tru 
griu. 
tean
dispus și urmărit aplicarea 
unor măsuri care să condu
că la desfășurarea in cele

l Olt. scurtul 
între

rapide a bătăliei pen- 
strîngerea recoltei de 
Comandamentul jude- 
pentru agricultură a

mai bune condiții a strin- 
gerii și transportului griului 
în fiecare unitate agricolă 
din județ. Ca urmare, deși 
recoltarea griului a început 
practic joi, ritmul planifi
cat a fost atins și depășit 
după numai o zi de lucru. 
Respectiv, dacă pe ansam
blul județului joi au fost re
coltate 6 000 hectare, vineri 
suprafața recoltată a depă
șit 12 000 hectare, cu mai 
bine de 500 hectare peste 
ritmul prevăzut. Și există 
încă rezerve de sporire a 
vitezei zilnice, intrucit în u- 
nitățile agricole din consi
liile agroindustriale Spineni, 
Verguleasa. Oboga, Scomi-

cești și Streiești secerișul se 
efectuează incă selectiv, pe 
parcele. în funcție de ma
turizarea lanurilor. Trans
portul griului în bază se re
alizează intr-un ritm ce în
soțește îndeaproape recol
tatul. pină sîmbătă fiind li
vrate la fondul de stat pes
te 60 000 tone griu. Cele mai 
crescute ritmuri au fost în
registrate în unitățile din 
consiliile agroindustriale 
Vlădila. Dobrosloveni, Viși
na, lanca, Izbiceni și Rusă- 
nești, care au strins griul în 
proporție de 40 și 50 la sută 
din suprafețele cultivate. 
(Mihai Grigoroșcută. cores
pondentul „Scînteii").

BRĂILA: în competiția cu timpul, fiecare oră trebuie

Și In județul Brăila a în
ceput de ieri recoltarea griu
lui. Secerișul se desfășoară 
peste tot acolo unde lanurile 
au ajuns la maturitate. Spre 
a se evita orice pierdere de 
recoltă, regla jele la combine 
se fac in mod repetat. în așa 
fel incit să nu rămină boa
be netreierate în spice sau 
să nu se arunce boabe in 
pleavă. In unitățile agricole 
pe unde am trecut ne-am 
convins de grija cu care se 
lucrează. In aceeași zi, recol
ta strinsă este expediată spre

folosită din plin
locurile de depozitare, trans
portul în bazele de recepție 
făcîndu-se pe cele mai scur
te trasee, iar timpul de sta
ționare la descărcare nu de
pășește 15 minute. Consem
năm și faptul că la toate 
formațiile de combine au 
fost organizate ateliere mo
bile în vederea remedierii 
operative a defecțiunilor ac
cidentale. Tot conform mă
surilor de organizare luate, 
programul de lucru la re
coltatul griului a fost stabi-

lit a fi de zi-lumină. iar Ia 
eliberarea terenului se ac
ționează in două schimburi, 
în așa fel incit această ac
țiune să se încheie o dată cu 
finalizarea secerișului griu
lui. S-a luat,. de. asemenea, 
măsura ca, o dată cu seceri
șul, să se execute pregătirea 
terenului, iar insămințarea 
culturilor duble să se facă 
în cel mult 48 ore de la in
trarea combinelor în lan. 
(Candiano Priceputu. cores
pondentul „Scînteii").

V.

.1

Combinatul metalurgic Cimpia Turzii

(Urmare din pag. I)

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

întreprinderea mecanică de ma
terial rulant din orașul Roșiori de 
Vede este cea mai mare uzină pen
tru reparat vagoane de marfă din 
țară. Zilnic, pe poarta acestei uni
tăți intră zeci de vagoane intr-un 
stadiu avansat de uzură. Și tot zil
nic, multe alte vagoane sint expe
diate beneficiarilor, intr-o perfectă 
stare tehnică, după ce practic li s-a 
dat „a doua viață".

— Vagoanele arată intr-adevăr ca 
și noi, dar nu atit aspectul exterior 
contează — ne spune inginerul 
Gheorghe Szasz, directorul între
prinderii. Atenția noastră se în
dreaptă mai ales spre asigurarea ca
lităților tehnioo-funcționale ale va
goanelor, care nu diferă de ale celor 
noi. Numai că acestea care ies pe 
poarta uzinei noastre au incorpora
te mai muit de 30 la sută piese re
condiționate. Această mare și Valo
roasă acțiune de recondiționare are 
la noi suportul solid al gindirii crea
toare și spiritului gospodăresc al în
tregului colectiv. Practic, datorită 
profilului fabricației, preocuparea 
nr. 1 a specialiștilor și muncitorilor 
întreprinderii o reprezintă recupe
rarea, recondiționarea și refolosirea 
pieselor de schimb, acțiune comple
xă prin care se vor economisi numai 
in acest an peste 6100 tone de 
metal.

Dacă urmărim dinamica valorii 
pieselor de schimb, subansamblelor 
si ansamblelor recondiționate, avem 
imaginea sintetică, expresivă a spi
ritului gospodăresc de care dă do
vadă colectivul aoestei întreprinderi, 
valoare care a crescut de la 39,4 mi
lioane lei, in 1981, la 89 milioane lei 
in 1984 și 97.6 milioane lei in anul 
trecut. Și, ceea ce este deosebit de 
important, a sporit continuu ponde
rea reperelor cu grad ridicat de 
complexitate. Pentru acest an, oa- 
menit muncii de aici s-au angajat să 
recondiționeze repere în valoare de 
aproape 105 nilioane lei. ,

Cum este organizată practic ac-

țiunea de recondiționare ? Ce expe
riență deosebită propune colectivul 
acestei unități ? Amănunte ne-a ofe
rit pentru inceput inginerul Marian 
Panaite, șeful atelierului de proiec
tare tehnologică :

— Activitatea de recondiționare a

ansamblu, se aplică metoda acoperi
rii suprafețelor prin sudură automa
tă, apoi se face strunjirea pe mașirfi 
speciale de reprofilare, obținindu-se 
astfel o suprafață de lucru rezisten
tă la uzură. Prooedeul pare simplu, 
dar in realitate ridică o serie de di
ficultăți tehnice și a fost necesară o 
perioadă lungă pentru a se converti 
teoria intr-o metodă practică de lu
cru eficientă. Numai prin aplicarea 
aoestui procedeu se economisesc a- 
nual aproape 200 tone de oțel.

Pentru^ a da noi dimensiuni acti
vității de recondiționare, încă de la 
Începutul anului s-au reanalizat re-

di întregului colectiv. La atelierul 
de rotărie, muncitorul Florian Băni
că ne-a spus : „La noi se cere înal
tă responsabilitate. Prin mîinile 
noastre trec zilnic zeci de tone de 
metal și nu ne poate fi indiferent 
cum îl gospodărim. Și apoi, piesa 
recondiționată trebuie să fie tot atît 
de bună ca și cea nouă pentru a se 
obține siguranță în exploatare ia 
fiecare vagon ce iese pe poarta uzi
nei". Aid, la rotărie, este singurul 
loc din țară unde se aplică tehnolo
gia de metalizare a fusurilor osiilor 
de la vagoanele de marfă. Practic, 
se recuperează, pe aoeastă cale, 300

ECONOMII DE METAL
prin pieselor de schimb
pieselor uzate este organizată pe 
baza unor criterii moderne, eficien
te, in sistem industrial. In afara ate
lierelor specializate, în fiecare sec
ție există formații care demontează 
piesele și subansamblele vechi de la 
vagoane, în vederea refolosirii, și 
totodată realizează repere noi din 
piese și subansamble uzate care nu 
mai pot fi recondiționate. Multe 
dintre tehnologiile aplicate reprezin
tă rodul colaborării cu specialiști de 
la Institutul de cercetări și proiec
tări în transporturi București. De 
asemenea, pe parcursul ultimilor 
ani, colectivul nostru, de proiectare 
s-a implicat cu toată răspunderea și 
competența in elaborarea unor teh
nologii de recondiționare care să per
mită reintroducerea în circuitul pro
ductiv, in condiții superioare de ca
litate, a cit 
subansamble 
nelor.

O recentă 
recondiționarea buzei bandajelor de 
la osiile pentru vagoane. Pentru a se 
asigura menținerea caracteristicilor 
tehnico-funcționale ale acestui sub-

mai multor piese și 
din componența vagoa-

realizare o constituie

LA ÎNTREPRINDEREA 
MECANICA DE MATERIAL 
RULANT ROȘIORI DE VEDE

zervele Interne, direcțiile in care 
trebuie să se acționeze. S-a făcut un 
apel direct la toți oamenii, care au 
venit cu propuneri șl idei noi. Ur
mărind sistematic cum se aplică mă
surile stabilite pentru valorificarea 
materialelor recuperabile, comitetul 
de partid și consiliul oamenilor 
muncii au declanșat o serie de ac
țiuni menite să stimuleze inițiative
le muncitorești, priceperea profesio
nală și spiritul novator. In urma 
unei Largi consultări a fost reorga
nizat in primul rind sectorul de 
demontare a vagoanelor sosite pen
tru reparații capitale. Obiectivul 
propus prin această acțiune : să nu 
se distrugă nici cea mai neînsemna
tă piesă.

De altfel, exigența, răspunderea au 
devenit trăsături caracteristice mun-

kilograme de metal la fiecare osie. 
De asemenea, dacă la controlul ul
trasonic se constată că la o osie ro
țile sînt defecte, iar axul ei este bun, 
aoesta se demontează și pe el se 
cuplează două roți noi. recupe- 
rindu-se Importante cantități de me
tal. Cheltuielile de 
sint in această situație 
de lei mai mici decit 
procurat o osie nouă.

Prin recondiționarea 
tracțiune cu sudură electrică se ob
ține o eficiență economică anuală de 
peste un milion lei, iar prin Încărca
rea cu sudură a cirligelor de trac
țiune și a aparatelor de legare a va
goanelor in zonele supuse uzurii se 
prelungește durata lor de viață cu 
minimum 3 ani, dlminuindu-se con
sumul de metal cu 30 de tone pe an. 
Un alt prooedeu care se aplică aici, 
la Roșiori de Vede, în beneficiul tu
turor unităților de profil din țară, 
este recondiționarea rulmenților de 
vagoane fără prelucrări mecanice. 
In cadrul unui atelieF specializat se 
face demontarea elementelor rul
menților pe clase de precizie. După ■

recondiționare 
cu circa B 009 
dacă s-ar fi

barelor de

spălarea și gresarea subansamblelor, 
pe baza măsurătorilor efectuate cu 
aparatură de inaltă precizie și teh
nicitate, acestea se împerechează, 
constituindu-se alți rulmenți care 
sint reintroduși în arcuitul produc
tiv. Se obține în acest caz o dimi
nuare a cheltuielilor materiale cu 
peste 1,5 milioane lei anual.

Chiar și numai aceste exem
ple demonstrează cit de utilă, cit 
valoroasă este recondiționarea, 
resurse materiale se economisesc, 
metal bun este refolosit in loc să 
trimis la retopit. De fapt, din curtea 
întreprinderii au dispărut astfel ace
le mormane de piese vechi, de res
turi de metal care luau drumul reto
pirii. Prin spirit gospodăresc și ini
țiativă, și mal ales prin priceperea de 
care dau dovadă oei mai multi oa
meni ai muncii de aici, piesele și 
subansamblele ce compun vagoanele 
au căpătat, practic, o „a doua viață". 
Maiștrii Miluță Huiban, Ștefan Vi- 
nătoru și Ștefan Constantin sau 
muncitorii Florea Țuruică. Estera 
Ion, Ion Măncilă și Mariana Nistor 
sint doar cițiva dintre cel oare și-au 
adus o importantă contribuție la re
zultatele amintite.

Am mai reținut din discuțiile cu 
specialiști și muncitori ai uzinei 
preocupările permanente pentru ca 
o serie de materiale rezultate de la 
demontarea vagoanelor sau de la 
vagoanele casate, care nu mai pot 
fi recondiționate, să devină materii 
prime pentru confecționarea unor 
piese de schimb noi, de dimensiuni 
mal mici. Așa se realizează buloane. 
roți dințate și conducte pentru frîne. 
piulițe, bolțuri, axe de diferite di
mensiuni, plăci de reglaj etc. îna
inte, toate aceste repere se confec
ționau din oțel nou. Acum, anual, 
prin asemenea refolosiri se econo
misesc peste 700 tone de metal.

Așadar, experiența întreprinderii 
mecanice de material rulant Roșiori 
de Vede relevă că recuperarea, re
condiționarea și refolosirea pieselor 
de schimb au devenit pentru întregul 
colectiv nu numai o acțiune coti
diană, ci și o problemă de conștiință 
profesională pusă in folosul econo
miei naționale, al bunului mers al 
producției din unitate.

Stan STEFAN
corespondentul „Scînteii"

de 
ce 
cit 
fie

Neritmicități păgubitoare
„în mod autocritic trebuie să re

cunoaștem că restanțele la vagoane
le de marfă se datorează, pe lingă 
alte cauze, și neajunsurilor din pro
pria noastră activitate — ne spune 
inginerul Cristian Gavra de la ÎN
TREPRINDEREA DE VAGOANE 
DIN ARAD. O cauză o consti
tuie chiar neasigurarea pieselor tur
nate și. mai ales, a corpurilor de cu
plă, carcaselor de amortizor, cutii
lor de unsoare, pe care trebuia să le 
realizeze secția turnătorie. Dar cele 
mai mari dificultăți le lntimpinăm 
din cauza secției boghiuri, care nu 
realizează ritmic producția progra
mată. lntimpinăm greutăți serioase 
din cauza unor carențe in organiza
rea producției. De pildă, la finisaj 
se lucrează pe șase linii de fabri
cație. dar nu sint asigurate toate 
condițiile necesare pentru o bună 
organizare a muncii. Mai avem și 
probleme de calitate : adesea sint 
necesare remedieri, care se execută, 
din păcate, la finalizarea produsu
lui. Toate acestea atrag după sine 
pierdere de timp și blocarea spații
lor de producție mai mult decit este 
necesar".

Desigur, este bine că se recunosc 
deschis neajunsurile din propria ac
tivitate. Problema este insă alta : ce 
se întreprinde pentru așezarea pro
ducției pe făgașul normal. Dacă 
prin modernizarea turnătoriei si prin 
măsurile luate, restanțele la produc
ția de vagoane de călători vor fi re
cuperate. nu 
spune in ce 
marfă, unde 
rămîneri în 
sarcinilor de .
manifestate in producția de vagoane 
de marfă sint determinate in bună 
parte și de unele unități colaboratoa
re. La secția finisaj, de pildă, toate 
cele șase linii de fabricație sint în
cărcate Ia maximum, ceea ce este 
bine. Pe una din ele se află vagoa
nele pentru transportat cereale. Va
goane care se apropie de faza fina
lă de execuție. Ce se constată Insă? 
Lipsesc carcasa amortizor, corpul si 
furca cuplei, repere care trebuie asi
gurate fie din producția proprie, fie 
din cooperări. Pe o altă linie de fa
bricație, la vagoanele de 105 tone, 
aceleași probleme. în plus, problema 
cilindrilor de basculare, executați de 
întreprinderea din Marghita. care și 
atunci cînd sint livrați la timp ri
dică probleme de calitate. Ce se 
face in această situație ? Vagoanele 
se scot nefinalizate din 
mind să fie reintroduse... 
mai tirziu, pe măsură ce 
sele.

— Dacă ar avea toate 
bleie și piesele necesare nu ar mai fi 
probleme in realizarea sarcinilor de 
producție, ne spune Gheorghe Mer- 
ce, adjunctul șefului de secție de la 
finisaj. Intr-o singură lună putem 
finaliza și livra sute de vagoane. Din 
păcate, întreprinderea de osii și bo
ghiuri din Balș, „Nicolina" Iași, „23 
August" din Capitală și întreprin-

acelașl lucru se poate 
privește vagoanele de 
se înregistrează mari 
urmă In Îndeplinirea 
plan. Or. neajunsurile

hală, ur- 
contraflux. 
sosesc pie-

subansam-

derea de mașini electrice din I 
rești au mari restante in ono 
sarcinilor ce le revin, ceea ce n 
reglează fluxul tehnologic.

Nu intimplător deci din sect 
nisaj a întreprinderii de • va 
din Arad au ieșit in unele per 
cu cite 15 vagoane pe zi mai 
decit se puteau produce. (T 
Mihuța).

Organizarea produci 
poate fi îmbunătățit

Restanțele acumulate în pei 
care a trecut de la începutul 1 
la ÎNTREPRINDEREA DE VA 
NE DIN CARACAL echivalea: 
producția unității pe timp de o 
Este adevărat. în ultinrța pe 
ritmul producției a crescut. 0 
nu există certitudinea că rest 
vor putea fi recuperate curir 
pune deci Întrebarea : cum se 
că această rămînere în urmă 7

— Am avut unele greutăți, n 
te, dar importante pentru desf 
rea fluxului de producție, ne 
ing. Gheorghe Bălă, directoru 
nic al unității. De pildă. în 1 
trimestru, întreprinderea de 
boghiuri din Balș, „Grivița 
București șf întreprinderea d 
laj rulant pentru transport Lu 
ne-au livrat integral cantități 
opritori față și spate pentru 
nele de cereale și minereuri.

— Am fi crezut că cel pu 
întreprinderea de osii și bi 
din Balș. aflată tot în județ, 
colaborarea să se desfășoare r 
Cu atît mai mult cu cit oprite 
piese de mică complexitate.

— Așa ar fi normal dacă 
seama și de faptul că oprit» 
mai sînt turnați la I.O.B.. pr 
rea lor făcîndu-se în unitatea 
tră. La I.O.B., opritorii coi 
insă un fel de producția fir 
cundară. de mică valoare. De 
probabil, li se acordă mai 
atenție.

— Șf care ar fi soluția, din 1 
dumneavoastră de vedere ?

— Din trimestrul II, ritn 
livrare al acestor piese s-a îi 
tățit. Acum avem insă proble 
rioase în asigurarea cablurilor 
mijlocii, fabricate de Combin 
derurgic Galați. Referitor la < 
cred că ar fi bine ca la nive 
nisterului să se hotărască pr 
unei turnătorii numai pentr 
și subansamble de vagoane, 
drăzni chiar mai mult, propui 
aici, la Caracal, să preluăm 
rea întregii producții de vag< 
cereale și minereu pentru ex 
un anumit partener. Avem st 
capacități de producție și 
acesta s-ar elimina unele ne 
în aprovizionarea cu piese 
care nu ar mai fi disputate 
unități, ci de una singură 
tru aceasta, unitatea noastră 
licită nici o dotare supliment 

- Iată, așadar, o propunere 
centrala și ministerul de re 
trebui să țină seama, dacă s 
dește utilă pentru mai buna 
zare a producției. (Mihai C 
cută).
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NOILE ORIZONTURI 
ALE SATULUI ROMÂNESC

Procesul de transformări sociale și economice 
pe care l-a cunoscut agricultura românească în 
cei 22 de ani care au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului a fost influențat de profun
dele transformări economice și sociale din 
etapa nouă de dezvoltare a societății socialiste 
românești, inaugurată cu peste două decenii în 
urmă.

Marile prefaceri revoluționare care au avut 
loc în acești ani in agricultura noastră socia
listă sint indisolubil legate de modul consec
vent in care partidul, secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au acționat pen
tru continua ridicare a agriculturii, pentru dez
voltarea și modernizarea proceselor de produc
ție in această ramură a economiei naționale,

pentru obținerea an de an a unor recolte tot 
mai bogate, sigure și stabile, pentru creșterea 
contribuției agriculturii la progresul general al 
țării. A fost elaborată în acești ani o strate
gie amplă privind transformarea agriculturii pe 
baze intensive, înnoirea vieții satului româriesc, 
a profilului social-economic al țărănimii socia
liste. Această viziune dinamică asupra dezvol
tării agriculturii a fost îmbogățită de la o eta
pă la alta în contactul cu. realitățile vieții, cu 
experiența nemijlocită a proceselor înnoitoare 
care au avut loc în munca și în viața țărăni
mii, integrindu-se firesc în concepția unitară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu privind dezvol
tarea armonioasă, unitară a întregii societăți, a

tuturor domeniilor vieții materiale și spirituale 
a poporului.

Este elocventă în acest sens influența ma
joră pe care procesul de industrializare socia
listă a avut-o asupra vieții satului. Procesul de 
industrializare a agriculturii a produs el însuși, 
în ultimele decenii, transformări importante în 
structura populației active din agricultură. Co
lectivitățile rurale s-au modernizat, s-au trans
format și dezvoltat ele insele ; s-au schimbat 
condițiile de viață și de muncă ale țărănimii.

Aceste teme cu ample semnificații pentru 
dezvoltarea contemporană a țării noastre au 
constituit obiectul dezbaterii organizate de re
dacția noastră.

Prezență activă pe scena 
marii întreceri a artiștilor amatori

Mutații în structura
OPREA PARPALA (prof. univ. dr„ 
iademia de Studii Economice) : 
atutul social-economic de azi al 
rănimii în România socialistă este 
terminat in fiecare din trăsăturile 
le de adîncile transformări care au 
ut loc în viața economică și socială 
tării in cei 22 de ani care au tre- 
t de la istoricul Congres al IX-lea 

partidului. în sinteză, drumul 
rcurs în această perioadă este 
da de la omogenizarea țărănimii, 
o clasă socială nouă, la omoge- 

area societății românești contem- 
rane în întregul ei.
iocialismul. departe de a estompa 
cum credeau unii teoreticieni — 
ritul revoluționar al acestei clase 
dale, il amplifică și îl canalizează 
e înfăptuirea uneia din profun- 
e prefaceri economico-sociale din 
îria contemporană a patriei — 
na revoluție agrară. Spiritul revo- 
ionar se manifestă cu deosebită 
îgnanță în conștiința. în modul de 
gîndi și a acționa al tuturor oa- 
nilor muncii din agricultură in 
ecția valorificării pe o treaptă 
>erioară a resurselor de producție, 
valorificării depline a avantajelor 
iprietății socialiste asupra pămîn- 
ui.
oul statut social-economic ai ți
ului român, de proprietar, produ- 
or și beneficiar al rezultatelor 
ncii sale, transpare astăzi în 
tele sale de muncă, in grija pen- 

destinele tării, in tenacitatea cu 
s supune acest important mijloc 
producție — pămîntul — obținind 
de an roade tot mai bogate. Așa 
1 este cunoscut. în anul 1986 6-a 
lizat o producție de cereale de 
te 30 milioane tone, cea mai mare 
ducție din istoria tării noastre, 
pentru acest an se prevede, de 
nenea, o producție-record. Por- 
i de la aceste realizări, tovarășul 
>lae Ceaușescu aprecia că pro- 
:iile-record ale acestor ani re- 
:intă un moment de cea mai 
e importanță în dezvoltarea a- 
ulturii noastre socialiste. în în- 
uirea noii revoluții agrare. Ele 

o bază trainică înfăptuirii o- 
tivelor de progres general al tă- 
obiectivelor cuprinse în Progra- 
partidului de făurire a sotde- 
socialiste multilateral dezvol- 

si înaintare a României spre co- 
ism.
ranul a fost și rămîne — chiar 
ondițiile celor mai industriali- 

societăți contemporane — ,'up 
,r fundamental și un element 
■nic al forțelor de producție. EI 
■ază într-una din ramurile fun- 
mtale ale producției materiale, 

cărei dezvoltare depinde însăși 
enta societății umane — agri- 
ra. Transformarea țăranului 
litional" în „țăran-muncitor" cu 

nivel de înzestrare tehnică și 
unoștințe profesionale nu are

Influența industrializării socialiste 
asupra dezvoltării agriculturii

REA PARPALA : Transformă- 
in domeniul producției agricole 
>ndus în acești ani la reducerea 
umai relativă, ci și absolută a 
i de muncă din agricultură. O 
ană ocupată în agricultură 
ice hrană pentru încă cel puțin 
6 persoane (plus disponibilită- 
entru export). In aceste condi- 
fi țăran în România este nu 

i o profesie — rezultat al di- 
îii sociale a muncii — ci în- 
iă Si o mare responsabilitate 
ă. aceea de a asigura premi- 
de neînlocuit ale bunăstării și 
esului întregii societăți.
î un indicator elocvent al tranș
ărilor pe care le-a cunoscut a- 
i clasă socială faptul că aceiași 

care, acum 2—3 decenii, pri- 
cu neîncredere tehnica si teh- 
ia modernă minuiesc astăzi cele 
□erfecționate mijloace de pro- 
• din agricultura socialistă și se 
c după norme tehnologice noi,

tvSPIRITUL REVOLUȚIONAR, DINAMIC, CREATOR 
AL POLITICII PARTIDULUI

are din pag. I)
ă, angajare și răspundere, dis- 
litate față de nou. toate aces- 
<ate pe promovarea fermă a 
lui revoluționar, a hotărîrii 
de a învinge orice greutăți, de 
ca valorile și idealurile noas- « 
triunțfe.

știzind finalitatea strategică de 
tare și înflorire multilaterală 
iei noastre socialiste, tovarășul 
e Ceausescu sublinia la Con- 
al XIII-lea al P.C.R. : „In a- 
00 România va fi o tară so- 
i multilateral dezvoltată atit 
met de vedere al industriei, 
turii. invătămintului. științei 
urii, cit si al nivelului general 
tă si civilizație al poporului, 
ite spune că România va in- 
j întreagă epocă revoluționară 
tvoltare. realizind condițiile 
i la manifestarea tot mai lar- 
societate a principiilor comu- 
le repartiție, de muncă și de
Străbatem astăzi o perioadă 

iară a construcției socialiste. 
». așa cum sublinia secretarul 
l al partidului, se cer rezol- 
robleme hotărîtoare pentru 
tl patriei noastre socialiste. Cl
aie stabilite de Congresul al 
a nu au. nu pot avea altă ga- 
a înfăptuirii lor decît efortul 
ița nestăvilite de a învinge 
reutăti. de a asigura regliza- 
egrală a programelor de dez- 

economioo-socială a patriei, 
elaborată de tovarășul
Ceaușescu privind perma-

ipiritului revoluționar genera- 
aceste realități definitorii ale 
actuale, conturează noi di

socială a ruralului
nimic cu teoriile privind ..destără- 
nizarea" societății contemporane. 
Țăranul a fost și rămîne baza revi- 
talizării națiunii, sursa inepuizabilă 
de păstrare și reînnoire a tradițiilor 
și virtuților proprii fiecărei națiuni.

ION MIHAILESCU (lector univ. 
dr.. Universitatea din București) : 
Sub impactul transformărilor inter
venite în producția agricolă, ca și 
sub influenta exercitată de ansam
blul celorlalți factori economici și 
sociali la nivel național, moderni
zarea mijloacelor de producție agri
colă. pe de o parte, și dezvoltarea 
industrială a tuturor zonelor tării, 
pe de altă parte, au determinat și 
favorizat. în ultimele două decenii, 
schimbări semnificative în structura 
ocupațională și în nivelul de pregă
tire profesională al țărănimii.

Activitățile industriale și de servi
cii din mediul rural asigură econo
miei naționale o gamă largă de pro
duse prin specializarea unităților 
locale în anumite tipuri de produse 
necesare circuitului economic națio
nal. O creștere rapidă au înre
gistrat în acest cadru activitățile in
dustriale rurale de prelucrare a pro
duselor agricole. Extinderea acestor 
activități contribuie într-o măsură 
importantă la realizarea programelor 
de autoaprovizionare locală. _

Deși continuă să persiste încă di
ferente semnificative în ce privește 
comportamentele economice, sociale 
și culturale ale populației din me
diul rural si urban. în ultimele de
cenii se poate constata un proces 
continuu de omogenizare, dispariția 
unora dintre deosebirile existente în 
trecut între sat și oraș.

In procesul transformărilor pe 
care le-au cunoscut în acești ani 
agricultura și satul românesc, se 
poate spune că s-au modificat nu 
numai structurile de producție, 
structurile economice și sociale din 
mediul rural, dar și comportamente
le sociale și culturale locale, valo
rile rurale traditionale.

Integrarea satului în dinamica so
cietății a condus la omogenizarea 
colectivităților rurale si la genera
lizarea anumitor modele de compor
tament. Această omogenizare este 
orientată de obiectivele economice și 
politice formulate la nivelul socie
tății. obiective vizînd reducerea di
ferentelor dintre sat și oraș, creș
terea continuă a nivelului de trai al 
țărănimii, intensificarea participării 
acesteia la viața economică si socia
lă națională.

Accentuarea caracterului intensiv al 
producției și modernizarea agricul
turii în ultimele două decenii, extin
derea mecanizării, a irigațiilor, a 
tehnologiilor noi. amplasarea de 
obiective industriale în mediul rural, 
dezvoltarea serviciilor, a învătămîn- 
tului la sate au generat asemenea 
procese înnoitoare.

a căror asimilare solicită cunoștin
țe la nivelul ramurilor de vîrf ale 
economiei naționale.

ION MIHAILESCU : Ca urmare a 
transformărilor de structură pe care 
le-a cunoscut economia în ansam
blu. in cea mai mare parte a fami
liilor rurale forța de muncă este 
angajată azi, concomitent. în activi
tăți agricole și neagricole. Numai 
în perioada 1966—1977 ponderea 
gospodăriilor rurale ai căror mem
bri sint ocupați exclusiv în activi
tăți agricole a scăzut la jumătate, în 
timp ce a crescut rapid ponderea 
gospodăriilor în care cel puțin unul 
dintre membrii familiei este ocupat 
în activități neagricole. Scăderea re
lativă a populației rurale ocupate în 
agricultură a fost corelată în. mod 
necesar cu o creștere rapidă a ran
damentelor agricole și a productivi
tății muncii în această ramură a 
economiei naționale.

Formarea forței de muncă pentru 

mensiuni. noi tărîmuri de afirmare 
ale spiritului revoluționar, cerute de 
specificul etapei pe care o 
parcurgem.

Cîmpul de afirmare a spiritului 
revoluționar este deosebit de larg nu 
numai pentru că problemele pe care 
le avem de soluționat sînt complexe, 
nu numai pentru că există o serie 
de dificultăți care se cer învinse, ci. 
deopotrivă, pentru că perioada pe 
care o parcurgem este o perioadă de 
creație în toate planurile, ceea ce 
presupune avînt. disponibilitate față 
de nou. dăruire în numele idealului 
comunist. De aceea în concepția de 
largă cuprindere a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. spiritul revolu
ționar ne apare nu numai ca o sumă 
de atitudini in planul muncii, crea
ției. științei, ci ca un mod de a fi 
construit pe atașamentul profund la 
valorile comuniste, la idealurile 
înălțării patriei, la telurile umanis
mului nou. socialist. Numai astfel 
spiritul revoluționar devine o ade
vărată forță de progres a societății 
noastre. își afirmă capacitatea de 
mobilizare a energiilor, de stimulare 
a spiritului creator, a potențialului 
de muncă si luptă al maselor.

Veritabilul spirit revoluționar va 
avea întotdeauna o anumită nemul
țumire creatoare față de ceea ce s-a 
înfăptuit, un optimism critic, dar 
numai în sensul că pe orice reali
zare. oricît de măreață, fiecare ge
nerație. fiecare etapă are datoria de 
a așeza noi realizări, noi proiecte pe 
măsura exigentelor specifice fiecă
rui timp istoric. Aceasta este răs
punderea noastră în momentul de 
fată, de a aureola cu noi împliniri. 

agricultură se face azi în conformi
tate cu noile condiții tehnice si eco
nomice din unitățile agricole. Pre
gătirea pune de aceea un accent tot 
mai mare pe policalificarea și recali
ficarea permanentă. în acest fel se 
urmărește realizarea unei concor
danțe permanente între tipul și ni
velul calificării și exigențele tehno
logice ale producției.

Dacă în urmă cu patru decenii 
majoritatea lucrătorilor agricoli a- 
veau o formație profesională tradi
țională. dobîndită în cadrul gospo
dăriei familiale. în prezent a cres
cut mult ponderea lucrătorilor agri
coli cu o pregătire școlară medie și 
superioară.

In procesul larg al transformării 
structurii de clasă a societății noas
tre. migrațiile rural-urbân au fost 
favorizate, ele Însele, așa cum este 
cunoscut, de un ansamblu de factori 
economici și sociali — restructurarea 
relațiilor de producție din agricul

Satul românesc în perspectiva 
noii revoluții agrare

OPREA PARPALA : înfăptuirile 
din cei 22 de ani de transformări 
înnoitoare în toate ramurile econo
miei naționale și in întreaga socie
tate au pus in evidență înaltul pa
triotism al țărănimii. Toate marile 
ctitorii industriale și social-culturale 
ale epocii noastre materializează și 
o parte din munca neobosită, din 
truda și sudoarea țăranului român. 
S-au schimbat numai „armele" cu 
care țăranul român apără suverani
tatea și independența patriei sale, 
pentru a cărei măreție a considerat 
că nici un efort nu este de prisos.

Perspectivele dezvoltării social- 
economice a României în actualul 
cincinal și ale trecerii la stadiul de 
tară socialistă mediu dezvoltată, 
creșterea în continuare a avuției na
ționale ridică pe un plan superior 
cerințele care stau în fata agricul
turii socialiste românești. în fața 
noii tărănimi cooperatiste si a tu
turor locuitorilor satelor. Noua re
voluție agrară, obiectiv de o deose
bită importantă al etapei actuale, se 
înscrie în acest cadru în continuita
tea procesului revoluționar pe care 
îl cunoaște societatea noastră. In 
etapele anterioare, arăta în acest sens 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, am 
înfăptuit revoluția agrară prin coo
perativizarea agriculturii, ceea ce a 
însemnat o transformare radicală a 
condițiilor de muncă, a felului de 
gîndire al țărănimii noastre. Am rea
lizat o largă mecanizare a agricul
turii, chimizarea și am asigurat con
dițiile necesare pentru aplicarea cu
ceririlor științei în toate sectoarele 
agriculturii noastre socialiste. In 
etapa de dezvoltare in care ne aflăm 
în prezent se impune ridicarea aces
tui proces transformator pe o treap
tă nouă, Înfăptuirea pină la capăt a 
transformării revoluționare a agri
culturii, realizarea prevederilor cu
prinse in Programul partidului pri
vind transformarea muncii din agri
cultură intr-o variantă a activității 
industriale. Pe această cale, arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. va tre
bui „să transformăm in mod radi
cal agricultura noastră, care, împreu
nă cu industria, să devină una din 
forțele de bază ale economiei națio
nale. un factor hotăritor in dezvol
tarea continuă a patriei. în ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului".

NICOLAE PETRESCU (cercetător 
la Centrul de sociologie București) : 
Pentru realizarea acestor obiective, 
proprietatea socialistă în agricultură, 
de stat și cooperatistă reprezintă o 
premisă esențială, pentru că ea face 
posibilă realizarea unor investiții 
importante și cu mare randament, 
aplicarea pe scară largă a tehnolo
giilor moderne, specializarea și con
centrarea producției, organizarea și 
conducerea optimă a proceselor eco
nomice.

cu noi izbînzl măreața operă inau
gurată de Congresul al IX-lea. de a 
adăuga noi realizări unei epoci care 
va intra definitiv în istorie cu nu
mele celui ce a ctitorit-o — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

O vie mărturie în această direcție 
o constituie atmosfera de eferves
cență creatoare, de puternică angaja
re în muncă cu care întregul nostru 
popor se pregătește să întîmpine 
împlinirea a 22 de ani de la istori
cul Congres al IX-lea. apropiatele 
evenimente politice din viata parti
dului și a tării : Congresul al III-lea 
al culturii politice si educației socia
liste. 40 de ani de la crearea Repu
blicii Socialiste România, precum și 
Conferința Națională a partidului, ea 
însăși puternică expresie a spiritului 
revoluționar, a preocupării statorni
ce a partidului nostru de a analiza, 
în perioada dintre congrese, modul 
cum se înfăptuiește politica partidu
lui. măsurile ce se cer întreprinse 
pentru accelerarea dezvoltării tării, 
în preajma acestor evenimente, su
premul nostru legămînt este ca — 
strîns uniți în jurul partidului, 
al strălucitului său conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii, marele Erou al 
României socialiste. Erou al păcii, 
personalitate proeminentă a vieții 
politice internaționale — să contri
buim energic, entuziast și neprecu
pețit la înfăptuirea politicii partidu
lui, să înscriem în anii ce vin noi și 
prestigioase izbînzi în cronica mari
lor împliniri ale scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă Româ
nia. 

tură. creșterea productivității muncii 
agricole — factori oare au contri
buit. în primele etape ale acestor 
transformări, la constituirea unui 
excedent de forță de muncă în agri
cultură. Tinerii din mediul rural au 
fost în acest context mai puternic 
implicați în migrațiile spre mediul 
urban, iar în raport cu sexul, băr
bații sint cei care eu plecat spre 
oraș intr-un număr mai mare pentru 
a învăța noi profesii industriale. 
Această migrație diferențiată a 
transformat desigur structurile de
mografice rurale. Măsurile adop
tate în ultimii ani (creșterea in
vestițiilor în agricultură, creșterea 
veniturilor lucrătorilor agricoli, îm
bunătățirea continuă a condițiilor 
de muncă în agricultură și în ace
lași timp trecerea la o dezvoltare 
predominant intensivă în activitățile 
industriale și în servicii) au avut ca 
efect o reducere importantă a mi- 
grațiilor rural-urbane.

O deosebită importantă a avut-o 
In acest plan crearea, în 1979, a 
consiliilor unice agroindustriale, de 
stat si cooperatiste, care reunesc 
într-un același cadru de organizare 
cooperativele agricole de producție, 
întreprinderile agricole de stat, sta
țiunile de mecanizare a agriculturii, 
asociații economice intercooperatiste 
sau asociațiile dintre cooperative 
agricole și unități de stat de pe o 
anumită rază teritorială. Rolul și 
atribuțiile consiliilor unice agro
industriale se amplifică in etapa 
actuală in strinsă legătură cu dez
voltarea intensivă a agriculturii și 
cu înfăptuirea noii revoluții agrare.

Revoluția tehnico-științifică con
temporană este asimilată astfel în 
mod organic în toate sectoarele 
agriculturii socialiste românești. Iar 
progresul tehnic agricol înseamnă în 
aceste condiții nu numai creșterea 
cantitativă a mijloacelor de produc
ție, ci și perfecționarea Ibr.

Agricultura și o dată cu ea viața 
satului românesc sint influențate 
puternic de dezvoltarea tehnică și 
științifică, de progresul de ansam
blu al întregii noastre societăți.

Se poate spune că revoluția agra
ră înfăptuită în ultimele patru de
cenii în România a însemnat și o 
profundă transformare de. ansamblu 
a întregii noastre societăți. Sensul 
social al acestor transformări, al 
schimbării aspirațiilor și menta
lităților unei întregi clase sociale 
este mult mai larg. El reflectă ne
mijlocit tendința satului românesc 
contemporan spre inovație, spre ca
lificare profesională superioară, spre 
asimilarea culturii și civilizației mo
derne.

înfăptuirea noii revoluții agrare 
va imprima în continuare un pu
ternic dinamism agriculturii româ
nești, integrind într-un program de 
acțiune complex toate variabilele 
dezvoltării agricole și rurale : struc
turile economice, potențialul tehnic 
și științific, factorii umani, culturali, 
educaționali. Pe această cgle se va 
produce o continuă modernizare a 
bazei tehnico-materiale a agricultu
rii. o integrare a cercetării științi
fice cu producția agricolă, se vor 
perfecționa în Continuare relațiile de 
producție, sistemul de organizare a 
producției și va avea loc o dezvol
tare multilaterală a satului româ
nesc. Toate aceste procese asigură 
înfăptuirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea, a orientări
lor și indicațiilor secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind creș
terea rolului agriculturii ca ramură 
de bază a economiei naționale în 
dezvoltarea economico-socială a pa
triei, în ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al poporului.

Dezbatere organizată de 
Ion STANESCU

11,30 Telex
11.35 Lumea copiilor • Telefllmoteca 

de ghiozdan. „Eroii nu au vîrstâ- 
(color). Producție a Studioului de 
film TV. Regia : Mihal Constanti- 
nescu — episoduj 1

12.40 Din cununa cîntecului românesc 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical (pafțial color) 
• Concert de prînz • Desene a- 
nimate în serial • De la o melo
die la alta... • Comori ale artei 
plastice românești • Noutăți dis- 
cografice • Din frumusețile pa
triei • Telesport • Lumea mi
nunată a filmului • Secvența 
telespectatorului

14.50 însemne ale unui timp eroic (co
lor) • Porturi dunărene : Moldo
va Nouă

19,00 Telejurnal
19.15 Tara mea, azi (color). Epocă de 

glorii — epocă de fapte revoluțio
nare. Documentar realizat în ju
dețul Vrancea

19.35 Cîntarea României (color). Oma
giul țării, conducătorului iubit. 
Emisiune realizată în colaborare 
cu Consiliul Culturii șl Educației 
Socialiste și cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Vrancea

20.15 Film artistic (color). „Vacanță cu 
peripeții"

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI, 13 IULIE
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20.40 Tezaur folcloric (color)
21,00 La școala munci! șl educației re

voluționare. Reportaj cu tineri 
brigadieri de pe Șantierul națio
nal al tineretului de amenajare 
complexă a rîului Argeș

21.15 Film In serial (color), „Anna Pav
lova". Coproducție U.R.S.S. — An
glia. Ultimul episod

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Dragostea pentru artă, pentru cul
tură a bihorenilor a fost recunoscută 
dintotdeauna. Suficient să amintim, 
între multe alte argumente posibile, 
locul distinct ocupat de mișcarea co
rală în viața spirituală a județu
lui. încă la 1875, ființa, la Oradea. 
Reuniunea de cîntări „Hilaria". care, 
prin asocierea concertelor cu repre
zentații teatrale de amatori și reci
taluri de poezie, s-a constituit ca un 
veritabil focar educativ și patriotic.

Tradiții bogate, fecund împlinite 
azi în generosul climat oferit de 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei". Plin de semnificații este fap
tul că actuala ediție a prestigioasei 
competiții înregistrează, comparativ 
cu precedenta, un plus de 12 coruri 
mixte și de voci egale, la care se 
adaugă si o formație camerală. Cele 
aproape 100 de formații corale în
scrise în etapa de masă atestă o pre
zentă activă a acestui gen pe scena 
festivalului. Dovadă că actul de 
cultură muzicală a intrat în preocu
pările unei mase importante de oa
meni.

Ce explică acest reviriment ? Intîi 
de toate, strădaniile stăruitoare ale 
Centrului județean de îndrumare a 
creației populare si a mișcării artis
tice de masă pentru selectionarea si 
pregătirea dirijorilor, pentru conti
nua primenire a repertoriului. Apoi, 
lucru deosebit de important, reali
zarea unor confruntări periodice cu 
publicul. Cîteva detalii se impun de 
la sine, cu atit mai mult cu cît ex
periența formațiilor de frunte pune 
în lumină rolul major al dirijorului, 
entuziasmul și pasiunea sa de ani
mator al vieții artistice. O formulă 
de lucru eficientă de instruire, for
mare și perfecționare s-a dovedit a 
fi studioul dirijorului de cor. ac
țiune trimestrială, cu precumpăni-/ 
toare aplicativitate metodică. Aici 
au loc discuții pe teme de reperto
riu. de interpretare și tehnică diri
jorală. întîlniri cu caracter practic 
în care transferul de experiență îl 
asigură, pe lingă metodistii centru
lui amintit, dirijorii formațiilor de 
vîrf din județ. Notabilă este si preo
cuparea Centrului județean de în
drumare a creației populare și a miș
cării artistice de masă în privința 
orientării programului repertorial in 
raport cu tipul formației, si poten
țialul ei interpretativ. Pornind de 
la ideea că personalitatea corului nu 
trebuie să se „autonomizeze" in a- 
pariții sporadice, conjuncturale. pe 
scenă, ci să se mențină si consoli
deze într-un contact viu. permanent 
Si direct cu publicul, examinatorul 
cel mai exigent, au fost inițiate gale 
ale muzicii corale, care se desfășoa
ră pe centre zonale, sub forma unor 
dialoguri pe aceeași scenă. Anual, 
Gala muzicii culte si Săptămina ară
deană a muzicii, manifestări deveni
te de acum tradiționale, prilejuiesc 
dinamizarea activității corale, mai 
buna valorificare a potențialului lor 
interpretativ, deopotrivă un util 
schimb de experiență cu prestigioase 
formații din afara județului. O sta
tornică colaborare cu compozitorii — 
la acest capitol amintindu-i, bună
oară. pe Tudor Jarda. Mircea Nea- 
gu, Myriam Marbd, Dan Voiculescu, 
Dumitru Bughici —, prezența lor la

Corul „Hilaria" al Casei de cultură o municipiului Oradea, formație cen
tenară, distinsă cu „Meritul cultural" cl. I

„Al patrulea trimestru" școlar
La fel oa în anii trecuți. programe

le de vacantă sînt bogate și variate, 
oferind multiple posibilități de petre
cere a timpului liber si, totodată, 
avînd un puternic caracter instructiv- 
educativ. Un accent mai mare a fost 
pus anul acesta, ne spunea tovarășul 
Vasile Cotună, inspector general in 
Ministerul Educației și învățămîn- 
tului, pe diversificarea activități
lor de vacanță, a formelor de orga
nizare, punînd astfel la dispoziția 
elevilor programe opționale, care să 
permită creșterea eficienței educa
tive, să satisfacă preocupările, do
rințele copiilor. De asemenea, o im
portanță deosebită dobindesc în a- 
ceastă perioadă acțiunile, activitățile 
care stimulează creativitatea, conti- 
nuînd în modalități specifice proce
sul instructiv-educativ.

în cele peste 300 de tabere de 
odihnă, tehnico-aplicative și pe dis
cipline de învățămint vor fi cu
prinși peste 400 000 de preșcolari, 
elevi și studenți. La excursii și ex
pedițiile „Cutezătorii" vor participa 
peste 1 100 000 copii și tineri. îndru
mați de peste 75 000 de cadre di
dactice. Vor funcționa peste 5 000 de 
cluburi de vacanță în unități de în- 
vățămînt, casele pionierilor și șoi
milor patriei, casele și cluburile ti
neretului și studenților, cămine 
culturale, baze sportive. La nivelul 
fiecărui județ s-au organizat co
mandamente de vacanță care au 
elaborat programe detaliate, difuza
te în școli.

Obiectivul central al întregii acti
vități educative din perioada vacan
tei de vară îl constituie cunoașterea 
de către elevi a tezaurului de idei 
cuprinse în opera secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, aprofundarea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru. In acest 
scop, în toate unitățile de învăță- 
mînt, precum și în tabere se vor 
organiza cicluri de expoziții, dezba
teri, simpozioane, în cadrul cărora 
vor fi prezentate, în forme adecva
te, orientările și dezvoltarea eco
nomico-socială a patriei noastre în 
cincinalul 1986—1990 și în perspec
tivă pină In anul 2000. Un rol im
portant îl deține, în această va
cantă, extinderea activităților me
nite să contribuie la cunoașterea 
istoriei milenare a poporului român, 
a luptei sale pentru afirmarea fiin
ței naționale, pentru libertate so
cială și națională, pentru indepen
dență . și unitate : vizite la muzee, 

întîlnirile cu dirijorii de cor. la re
petițiile și spectacolele unor forma
ții au avut drept efect îmbogățirea 
repertoriilor cu opusuri reprezenta
tive ale școlii noastre de compoziție. 
Un semnificativ salt calitativ l-a a- 
sigurat colaborarea frecventă si de 
substanță a unor formații corale — 
din rindul cărora se detașează „Hi
laria", colectiv distins cu „Meritul 
cultural" clasa I — cu Orchestra sim
fonică a Filarmonicii orădene. cola
borare care s-a soldat recent cu în
ființarea unui studio de operă.

Ce concluzii a oferit evoluția for
mațiilor corale în actuala ediție a 
festivalului, fiind încheiată de acum 
și etapa județeană ? O primă consta
tare : îmbucurător este nu numai 
numărul sporit al formațiilor, ci si

ÎNSEMNĂRI 
DIN JUDEȚUL BIHOR

vitalitatea lor. Plusul de calitate este 
oglindit. în egală măsură, și de re
pertoriul divers promovat. Urmare 
directă a faptului că in acești ani 
s-a creat un fond de cintece pa
triotice, revoluționare, ce denotă o 
substanțială innoire creatoare, o pro
fundă filiație cu melosul popular, o 
diversitate de forme si mijloace de 
expresie, ceea ce ii asigură o mai 
mare audiență la publicul larg. 
„Partidul, sub un steag unind po
porul" (Marius Țeicu). „Fiul cel mai 
bun al țării" (Florin Comișel), 
„Partidul, Ceaușescu, viitorul" (Radu 
Paladi). „Din adîncul inimii" (Vasile 
V. Vasilache), „Imn neatîrnării" (Al. 
Pașcanii). „Mîndră Românie" (V. 
Spătărelu), „Stindardul libertății" 
(V. Timiș). „înfrățiți sub drapel" 
(Felicia Donceanu), „Pentru viață, 
fericire" (Th. Bratu) sînt doar cîte
va dintre lucrările care, simplu, fi
resc, convingător, au adus un fierbin
te omagiu partidului, secretaru
lui său genera], tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. aleselor fapte ale 
constructorilor socialismului, eroicu
lui nostru popor, pămîntului româ
nesc pe care-1 sfințește munca, 
precum și piese dedicate păcii, 
năzuința întregii omeniri, scut al 
vieții care ocrotește glia si dă bucu
rie muncii și dragostei. Un titlu de 
cinste și-au făcut majoritatea for
mațiilor din includerea în reperto
riu a unor pagini inspirate din „fon
dul de aur" al creației corale româ
nești, creații care dau cu adevărat 
seamă peste vreme despre spiritua
litatea poporului român.

locuri și monumente istorice, acti
vități de îngrijire a acestora. în co
laborare cu muzeele și întreprinde
rile cinematografice sînt organizate 
simpozioane și expoziții, dezbateri, 
cicluri de filme documentare și ar
tistice oglindind trecutul de luptă al 
poporului nostru și mărețele înfăp
tuiri ale „Epocii Nicolae Ceaușescu". 
Astfel, la Năvodari, împreună cu 
Muzeul de arheologie și istorie și 
Muzeul marinei din Constanța, s-a 
organizat un club de vacantă, care 
va prezenta un ciclu de expoziții, 
pe bază de filme si diapozitive, le
gate de cunoașterea istoriei locale și 
a evenimentelor istorice aniversate 
anul acesta : 110 ani de la Războiul 
de Independentă. 80 de ani de lâ 
marea răscoală din 1907, 70 de ani

însemnări 
despre vacanța 

de vară a elevilor

de la luptele de Ia Mărășești. Aces
te evenimente istorice, importanța 
și semnificația lor vor sta în cen
trul atenției tuturor cluburilor de 
vacanță din tară.

în toate județele au loc în peri
oada vacantei de vară ample mani
festări politico-educative, culturale, 
artistice, sportive, dedicate aniver
sării a 43 de ani de la revoluția de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă. în ca
drul acestora, un accent deosebit se 
va pune pe cunoașterea de către 
elevi a realizărilor obținute de po
porul nostru în anii socialismului, și 
mai ales în perioada care a trecut 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, prin vizite la obiective eco
nomice din zonele respective, infor
mări, cunoașterea nemijlocită a cti
toriilor „Epocii Nicolae Ceaușescu",

Activitatea de educație materia- 
list-științifică, ca și aceea de edu
cație moral-cetățenească vor cu
noaște. în perioada vacantei, forme 
specifice, atrăgătoare. La Constanța 
și Suceava sînt prevăzute cicluri 
de activități pe teme legate de cu
noașterea universului, a evoluției 
omului, în colaborare cu observa
toarele astronomice și planetariile. 
în perioada 23—30 iulie, Brașovul; va 
găzdui lucrările sesiunii naționale 
de comunicări și referate științifice 
ale elevilor. La Năvodari, cei mai

Că avem o muzică corală vie. 
proaspătă, deosebită, apreciată, ne-ău 
convins, în evoluția lor. numeroase 
formații prezente in etapa județeană. 
Interpretind „Te-nalță. patrie, sub 
soare" (Doru Popovici). „Ce te le
geni" (G. Dima), „Pan" (Tudor Jar
da), Camerata Felix (dirijor — prof. 
Avram Geoldeș) — formația multi- 
laureată ce activează sub egida Casei 
de cultură a sindicatelor din Oradea 
— a dovedit incă o dată că' dispune de 
un cumul de calități artistice ce 
transformă fiecare lucrare intr-o 
bijuterie sonoră. într-un remarcabil 
progres s-a prezentat corul „Hilaria" 
(dirijor — prof. Lucia Catarig) al 
Casei de cultură a municipiului Ora
dea, nu numai sub aspectul largului 
evantai tematic, ci deopotrivă al 
tehnicii și măiestriei membrilor an
samblului. O „voce proprie" a do- 
bîndit grupul coral „Armonia" (diri
jor— prof. Irinel Oros Băjenariu) al 
sindicatului învățămint Oradea, dis
ponibilitățile sale camerale fiind 
evidente fie și numai dacă am re
tine acuratețea cu care a interpretat 
o piesă dificilă cum e „Cîntecl' de 
A. Dogarii, emoționant omagiu adus 
păcii, demnității .omului. Partiturile 
pătrunse de un puternic suflu , revo
luționar. . patriotic, tălmăcite la. o vi
brantă tensiune artistică de către 
grupțil coral de muzică patriotică 
„Crișul" (dirijor — Comeliu Săn- . 
dulescu) al Casei armatei din Ora- • 
dea, au emoționat prin patetismul 
bine dozat al interpretării. Aplauzele 
prelungite au constituit,, in /cazul 
evoluției corului bărbătesc „Cîntarea 
Bihorului" (dirijor — prof. R. I. 
Botto), de pe lingă Casa' de cultură 
a sindicatelor din. reședința de județ, 
o replică clară la actul artistic de 
valoare, strălucind prin patos si sen
sibilitate. O frumoasă impresie. au 
lăsat corul mixt al sindicatului învă- 
țămînt Oradea (dirijor — prof. 
Nicolae Băcilă), cele ale . Cențrului 
de proiectări județean . (dirijor — 
Marian Boboia) și C.ăminului cultural 
Holod (dirijor — Florian Mut), pre- ■ 
cum și cele de voci egale (femei) din 
Nojorid, Valea lui Mihai, ,Aleșd si de 
la întreprinderea de mașini-unelte 
din Marghita (bărbați), formații, di
rijate de Tzintzilonis ’ Magda. Varga 
Edith, Sziics Iuliu, respectiv T8r8k 
Iuliu.

Programul repertorial, cota valo
rică la care este interpretat repre
zintă clar maturitatea oricărui co
lectiv. Din această perspectivă, nu 
s-au' ilustrat pe măsura' Așteptărilor 
și posibilităților, corul ’.muncitoresc 
C.F.R.-P.T.T. Oradea,. corurile mixte 
ale căminelor culturale din • Til^agd 
și Ținea, grupul coral aparținind 
întreprinderii de confecții Oradea, 
evident fiind și reculul formațiilor 
din Vașcău (cu tradiții ce depășesc: 
veacul), Măgești, Ceica. Ucurîș. 
Bratca. Delureni. Batăr. E greu dfe 
exblioat faptul câ Beiusul. oraș cu o 
efervescentă viată culturală. cu bo- . 
gate tradiții, fie si. numai dacă am 
aminti că la 1905 aici activa asocia
ția corală „Lyra". sau Orașul ' Dr. 
Petru Groza, unde «e întrec în hăr
nicie mari si ambițioase colective ; 
muncitorești, n-au înscris in dreptul 
.lor nici o formație corală a adulfi- 
lor. Lucru care se poate spu
ne. de altfel, si despre Casa de , 
cultură a științei și tehnicii pentru : 
tineret din Oradea, ca si despre alte , 
reprezentative: colective muncitorești ; 
din'municipiul de pe Crișul Repede: 
..Mecanica", .,Solidaritatea", „înfrâ- • 
țfrea", Combinatul pentru prelucra
rea lemnului. Trustul de antrepriză 
generală pentru construcții montai • 
Bihor. i

Faza județeană a Festivalului na- : 
țional „Cintarea României" a de
monstrat cu prisosință, mai presus 
de ncimpllnirile menționate, că Bi
horul dispune de o frumoasă zestre 
de formații corale. Or.’ tocmai expe
riența bună trebuie să constituie în- 
tii de toate fermentul,' primul în
demn pentru stimularea inițiativei 
și efortului propriu al 'tuturor fac
torilor locali în scopul înființării de 
noi formații, lărgirii sferei lor de 
cuprindere, permanentizării activi
tății lori

Ioan LAZA 
corespondentul „Scînteii"

merituoși -pionieri se vor teunii în 
ultima săptămînă a lunii iulie. în 
cadrul Forumului national al pio
nierilor, . prefațat — începînd din 
12 iulie —- de faza ' finală a con
cursului tehnico-aplicativ „Start 
spre viitor". , „Omagiu patriei-, și 
partidiilui" se intitulează concursul 
dansului și cîntecului revoluționar. 
Suceava va fi gazda unei noi ediții 
a' concursului național de ' interpre
tare pentru elevi. „Ciprian Porum- 
bescu" ; în toate. localitățile se' vor 
desfășura actiunea-concurs „Patrie 
română, tară de eroi". „Copiii Iuțpii 
doresc pacea", 'cohcurstiri „Cine 
știe răspunde" etx;. '

In județul Botoșani.activitățile de 
educație moral-cetățenească vor in
clude „Dicționare juridice", „Tri
buna cetățeanului", mese rotunde și 
întîlniri cu juriști, modalități, de 
prezentare și dezbatere a normelor 
de comportare . civilizată, a legi-lor 
tării. Atrăgătoare este,- aici, tabăra 
„Luceafărul" de. la Agafton.-al cărei 
nurhe se datorează faptului că este 
situată într-o1 pajiște. în -codrul 
eminescian de la Ipotești. De cu- 
rînd și-au făcut 'loc în - peisaj șase 
cochete vile (cu o' capacitate de 270 
de locuri), turnul-’ de apă curentă, 
noi terenuri de sport. Aproape 4 000 
de elevi (650 de oaspeți pe'swie) își 
vor petrece în acest loc 6 instruc
tivă vacanță. Complexul de vacanță 
de la Năvodari a fost cu atenție 
pregătit pentru amplele Acțiuni pe 
care le va găzdui. - ’ • ■> '. ’■

Peste 50:000 de elevi vor. participa 
la acțiuni de muncă patriotică in 
cadrul celor patru șantiere naționale 
ale tineretului, și în cele 136.. șan
tiere locale. In județul Harghita, 
elevii dau: un prețios ajutor pe șan
tierele del la Remetea-Gheorgheni, 
din zona Ciucului și Odorherului,’.la 
lucrări de construcții : pe șantiere 
din Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secu
iesc și Toplița, Ia curățiri de pă
șuni pe raza fiecărei localități. Peăte 
600 000 de elevi și'Studenți și 32 000 
de cadre didactice vor participa în 
această vară' la lucrările campaniei 
agricole — la întreținerea- culturilor 
și strîngerea recoltei.

Ca și în anii trecuti, vacanța de 
vară a elevilor va îmbina armonios 
plăcutul cu utilul, constituind tot
odată o importantă etapă de pre
gătire pentru intîmpinarea cu cele 
mai bune rezultate a Conferinței 
Naționale a partidului.

Coătin TUCH1LA
eu sprijinul ' corespondenților 
„Scînteii" .
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TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la plenara C. C. al U. T. C.
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Parlicipânții la plenara Comitetului Central al Uniunii Tineretului Co

munist, exprimind gindurile și voința tuturor tinerilor patriei, dau glas, din 
adincul inimilor, celor mai alese sentimente de fierbinte dragoste și nețărmu
rită prețuire pe care le nutresc față de dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, personalitate legendară a istoriei naționale, 
simbol suprem ai tinereții noastre revoluționare, strălucit militant pentru 
progresul neîntrerupt ai țării pc drumul glorios al socialismului și comunis
mului, pentru triumful nobilelor idealuri ale păcii și colaborării in intreaga 
lume.

Desfășurindu-și lucrările in atmosfera de inaltă angajare patriotică, re
voluționară in care tînăra generație a tării, alături de oamenii muncii din 
toate sectoarele de activitate, acționează pentru îndeplinirea exemplară a pla
nului pe 1987 și pe intregu! cincinal, a tuturor programelor de dezvoltare 
economico-socială, de prosperitate și bunăstare, plenara ne oferă un nou 
prilej de a exprimă nemărginita noastră recunoștință pentru minunatele con
diții de muncă și învățătură de care se bucură toți tinerii țării, mindri de 
a fi contemporanii celei mai fertile epoci din multimilenara existentă a 
poporului român.

Aducem, de asemenea, un înalt omagiu de aleasă stimă și cele mai calde 
mulțumiri tovarășei Elena Ceaușescu, pentru grija deosebită pe care o acordă 
educării și pregătirii tinerelor generații, pentru contribuția majoră adusă la 
elaborarea și transpunerea in practică a politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, la progresul științei, invățămintului și culturii româ
nești, la promovarea păcii și colaborării internaționale.

Va raportăm, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că. în 
-spiritul și pe baza exigențelor și indicațiilor formulate de dumneavoastră in 
cuvintarca lâ recenta plenară lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, am dezbătut cu 
maturitate politică și inaltă responsabilitate revoluționară activitatea poli
tico-organizatorică desfășurată de organele și organizațiile U.T.C. pentru 
participarea tot mai activă a tinerilor, alături de ceilalți oameni ai muncii, 
la executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor agricole, întărirea or
dinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, modul cum se acționează in ve
derea creșterii cpntributiei tinerilor la obținerea unor producții vegetale și 
ahimale tot mâi ridicate, la nivelul cerințelor actualei etape de dezvoltare 
multilaterală a tării.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, mo
bilizați de organele și organizațiile revoluționare de tineret, toți tinerii pa
triei socialiste, in fabrici si uzine, in agricultură, pe șantierele de investiții, 
in mine și laboratoare, in școli și facultăți, urmind neabătut cuvintul parti
dului, indicațiile și orientările dumneavoastră, vor acționa cu toată dăruirea 
și hotărîrea pentru a contribui cu intreg elanul tineresc la înfăptuirea mă
rețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, la dezvol
tarea și’ modernizarea industriei și agriculturii românești, la perfecționarea 

' și ridicarea pe noi trepte de cMitate și eficiență a tuturor sectoarelor de acti
vitate.

în numele tuiuror tinerilor României socialiste, exprimăm și cu această 
ocazie deplina noastră adeziune la ințeleapta și clarvăzătoarea politică 
externă a partidului și statului nostru, al cărei strălucit promotor sinteți 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, personali
tate marcantă a vieții internaționale, luptător neînfricat pentru soluționarea 
corespunzătoare, in interesul popoarelor, al tineretului de pretutindeni, a 
marilor probleme ale contemporaneității, vizionar erou al păcii și înțelege
rii intre state.

Urmind permanent minunatul dumneavoastră exemplu de muncă și 
viață revoluționară, facem legămint solemn, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de a acționa neobosit și in viitor, pentru a răspunde 
prin fapte vibrantelor chemări și inflăcăratelor îndemnuri pe care ni le-ați 
adresat, pentru indeplinirea tuturor sarcinilor încredințate, astfel incit să 
intimpinăm, asemenea întregului nostru popor, cu rezultate remarcabile Con
ferința Națională a partidului, moment de importanță excepțională in viața 
comuniștilor, a întregii noastre națiuni, să contribuim tot mai activ la în
florirea neîntreruptă a țării; spre gloria și măreția scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

Sîmbătă. 11 iulie, a avut loc în 
Capitală plenara Comitetului Cen
tral .al U.T.C., care a a.nalizat parti
ciparea tineretului la înfăptuirea 
prevederilor Planului de dezvoltare 
a agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și .gospodăririi apelor al 

î Republicii Socialiste . România pe 
anul 1987 și sarcinile ce revin tinerei 
generații . în vederea îndeplinirii 
orientărilor și. indicațiilor tovarășului 
Nipolae CeaHșeșcu,,eui-privire, la efec
tuarea în-.pele-.jiȚiai ,»bune. țnndijii a

. lucrârilor.-agșieole-din -acest ,'ah.,- 
.;f . De asemenea,, plenara- a .dezbătut’ 

âotivitatea desfășurată de - organele 
și organizațiile U.T.C. și A.S.G. pen- 
țru educarea, pregătirea și perfec
ționarea. profesională a tinerilor, la 
nivelul cerințelor impuse de apli- 
carea Cuceririlor revoluției științi
fice contemporane, al exigențe- 

y lor ■ formulate . de. tovarășul 
, Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
_ al partidului, privind modernizarea 

tuturor ramurilor economiei națio-

♦
nale și . introducerea rapidă a pro
gresului tehnic in producție. Totoda
tă, a fost adoptată Hotărîrea cu pri
vire la organizarea și coordonarea 
activității de pe șantierele și din 

■ taberele de muncă patriotică, tabere
le centrale și locale de instruire și 
odihnă ale copiilor, elevilor și stu
denților, a celorlalte categorii de ti
neri, în perioada vacanței de vară 
1987. .

în încheierea.; lucrărilor a luat, 
cuvintul tovarășul Nicu Ceaușescu. 
fâ'iătabru wipiita.ht al Comitetulufj' 

.-.politic Executiv. al C.C. al P.£.H‘, ’ 
nr!m-«ecr.etar al ‘Comftetuiui Cen
tral al' Uniunii Tineretului Comu
nist. ' ■

’într-o atmosferă de deplină anga
jare patriotică, revoluționară și 
puternic entuziasm tineresc, partici
panții au adresat o telegramă to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

(Urmare din pag. I)

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România,

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanții la plenară aduc un fierbinte și vibrant omagiu strălucitei 

dumneavoastră personalități de militant revoluționar, erou intre eroii 
neamului, activității prodigioase pe care o desfășurați cu neasemuită dăruire 
și răspundere in fruntea partidului și a țării pentru progresul patriei și 
bunăstarea poporului, pentru pacea lumii, exprimind, in numele milioanelor 
de membri de sindicat, mîndria, satisfacția și recunoștința pentru mărețele 
ctitorii și prefacerile revoluționare de excepție infăptuite in anii celei mai 
glorioase epoci, care va rămine in istoria națiunii noastre legată pentru 
totdeauna de numele dumneavoastră, „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Dăm glas cu acest prilej sentimentelor de înaltă stimă și prețuire față 
de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, personalitate de 
frunte a partidului și statului nostru, pentru îndrumarea cu inaltă competență 
a științei, invățămintului și culturii românești, pentru contribuția deosebit 
de valoroasă adusă la întreaga operă de edificare socialistă a patriei.

Analizind cu exigență, in lumina orientărilor, indicațiilor și sarcinilor 
formulate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, activitatea desfășurată in vederea folosirii mai eficiente 
a capacităților de producție, a materiilor prime, materialelor, energiei și com
bustibilului. plenara a adoptat măsuri privind creșterea aportului sindicate
lor la realizarea ritmică a sarcinilor de plan, a producției fizice și, cu prio
ritate, a celei pentru export, Ia întărirea ordinii, disciplinei și răspunderii, 
pentru valorificarea la un nivel superior a potențialului tehnic și uman, de 
muncă și de creație din fiecare Întreprindere. Sindicatele se vor implica cu 
toate forțele în valorificarea posibilităților reale existente in unități de creș
tere a gradului de recuperare a materialelor refolosibile, pentru ca — așa 
cum ați indicat dumneavoastră — pe această bază să se asigure o cit mai 
bună aprovizionare tehnico-materială a economiei naționale.

In întreaga activitate politico-organizatorică ce o desfășoară sindicatele 
In actuala etapă, o semnificație deosebită o au indicațiile pe care dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secretar general al partidului, le-ați dat pen
tru înfăptuirea programelor prioritare de perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției.

Sindicatele se vor implica cu mai multă hotărire și perseverentă în ri
dicarea nivelului pregătirii profesionale și a policalificării oamenilor muncii, 
in concordanță cu tehnica modernă de care dispune economia națională, cu 
cele mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice și ale noii revoluții 
agrare, vor acționa cu toate forțele pentru aplicarea fermă a programului de 
pregătire a forței de muncă, de ridicare a calificării tuturor cadrelor din 
economie. Sîntem hotăriți să valorificăm mai bine forțele noastre, să ne im
plicăm mai activ in întreaga activitate de educație revoluționară a oame
nilor muncii, de făurire a omului nou, cu o inaltă conștiință de adevărat 
proprietar, producător și beneficiar al avuției naționale, pentru apărarea și 
dezvoltarea proprietății socialiste, temelia progresului neîntrerupt al tării și 
prosperității poporului nostru.

Urmind luminosul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, vă încre
dințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că. sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, sindicatele vor acționa cu toată hotă- 
rirea și răspunderea, în spiritul orientărilor și însuflețitoarelor dumneavoas
tră îndemnuri, pentru a-și aduce o contribuție sporită la realizarea integrală 
a planului pe 1987. pentru intimpinarea celei de-a 43-a aniversări a victoriei 
revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de 
Ia 23 August si Conferinței Naționale a partidului cu realizări remarcabile, 
demne de tradițiile revoluționare ale clasei noastre muncitoare, pentru ridi
carea patriei noastre pe culmi tot mai

★
Sîmbătă a avut Ioc în. Capitală 

plenara Consiliului , Central. al 
U.G.S.R., care a analizat activitatea 
desfășurată de organele și. organiza
țiile sindicale pentru îndeplinirea 
în bune condiții a planului de dez
voltare economico-socială pe primul 
semestru și pe întregul an. în lu
mina indicațiilor și orientări
lor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. plenara a stabilit 
măsuri pentru perfecționarea conti
nuă a activității sindicatelor, astfel 
incit acestea să-și aducă o contri
buție sporită la realizarea progra
melor de dezvoltare intensivă a 
economiei naționale. Participanții au 
dezbătut modul in care sindicatele nhrtlr» r»/»f îttrvifto' V-Tr»*’ —pârtfdîpă la acțiunea' de‘: 
yilorWare ,a

■:
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inalte de progres și civilizație.
♦

bile, la recondiționarea pieselor și 
subansamblelor. rezultatele obținute 
în munca politico-organizatorică 
desfășurată de sindicate în anul 1986, 
precum și în domeniul selecționării, 
pregătirii, promovării și educării ca
drelor. Au fost analizate, de aseme
nea. concluziile ce se desprind din 
examinarea- și rezolvarea propuneri
lor. sesizărilor, reclamațiilor si ce
rerilor oamenilor muncii adresate 
organelor sindicale în anul' 1986.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la plenară au 
adoptat o telegramă adresată 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

A APĂRUT:

Din gîndirea 
social - politică 
a președintelui 

NICOLAE CEAUȘESCU
Gîndirea politică 

contemporană. 
Tendințe 

și orientări
EDITURA POLITICA

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 66-a ani

versări a victoriei revoluției popu
lare mongole, sîmbătă, la coopera
tiva agricolă de producție din comu
na Gurbănești, județul Călărași, a 
avut loc o întilnire prietenească.

Au participat activiști de partid și 
de stat, numeroși locuitori ai co
munei.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit Dinu Daniliuc, președin
tele cooperativei, și Togoociin Ghen- 
den, ambasadorul R.P. Mongole la 
București. în acest cadru au fost re
levate realizări însemnate obținute 
de poporul mongol in dezvoltarea 
economică și socială a tării, în edifi
carea socialismului. S-au evidențiat 
în același timp, relațiile de priete
nie și colaborare pe diferite planuri 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII SAO TOME Șl PRINCIPE

Domnului MANUEL PINTO DA COSTA
Președintele Mișcării de Eliberare din Săo Tome și Principe, 

Președintele Republicii Democrate Săo Tome și Principe
SAO TOM6

Cu prilejul aniversării proclamării independenței Republicii Democrate 
Săo Tomâ și Principe vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie, solidaritate și colabo
rare statornicite între partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai 
mult, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii, cooperării și înțele
gerii in lume.

Vă doresc multă sănătate si fericire personală, iar poporului Republicii 
Democrate Săo Tome și Principe progres și bunăstare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Democrate Săo f ome și

Poporul Republicii 
Democrate Săo Tomâ 
și Principe sărbăto
rește astăzi împlinirea 
a 12 ani de la procla
marea independentei 
naționale.

Stat situat la 300 km 
de coasta occidentală 
a Africii, Săo Tonta și 
Principe este un arhi
pelag de origine vul
canică. cu o suprafață 
de 964 kmp si o popu
lație de aproximativ 
100 000 de locuitori, 
care se ocupă cu agri
cultura si pescuitul ; 
se cultivă trestie de 
zahăr, oafea si mai 
ales cacao, care furni
zează 90 la sută din 
volumul exporturilor, 
în dorința de a pune 
capăt înapoierii eco
nomice moștenite din 
trecut, poporul arhi
pelagului s-a angajat

chiar de la dobîndirea 
independentei pe ca
lea valorificării resur
selor naturale in folo
sul propriu, reușind, 
sub conducerea Parti
dului Mișcarea de E- 
liberare din Săo Tome 
Si Principe, să obțină 
unele suocese eviden
te : au fost naționali
zate plantațiile de ca- 

. cao si cafea, au luat 
ființă ferme agricole, 
s-au pus bazele u- 
nei industrii, proprii. 
Schimbări importante 
au avut loc. de ase
menea. in viata locui- 

’ lorilor tării. Dacă in 
trecut 70 la sută din 
populație era analfa
betă. astăzi aproape 
toți copiii stat cu
prinși ta sooli.

în spiritul politicii 
sale de solidaritate cu 
popoarele care au pă-

Sit pe calea dezvoltă
rii de sine stătătoare, 
România socialistă ur
mărește cu simpatie 
eforturile depuse de 
poporul acestei țări 
pentru consolidarea 
independentei si fău
rirea unei vieți noi. 
între tara noastră și 
tînăra republică s-au 
statornicit relații de 
prietenie si colaborare 
care cunosc un curs 
ascendent. Un moment 
de seamă în evoluția 
relațiilor bilaterale l-au 
reprezentat oonvorbi- 
rile dintre președinte
le Nicolae Ceaușescu 
si președintele Manuel 
Pinto Da Costa, care 
au deschis rodnice 
perspective conlucră
rii dintre cele două 
țări, in interesul re
ciproc. al păcii si în
țelegerii internațio
nale.

Drumul șarjelor de oțel în două
(Urmare din pag. I)

decenii...

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 12 iulie, ora 20 — 15 Iulie, 
ora 20. In țară : Vremea va £1 caldă 
șl schimbătoare, cu cerul variabil in

CA UN LUJER

regiunile nordice și predominant fru
moasă. cu cerul senin in rest» Vor că
dea averse de ploaie pe alocuri, în 
nordul teritoriului șl izolate, mai ales 
după-amiaza, în rest. Vintv.l va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 12 și 22 
grade, iar cele maxime între ,26 și 34 
grade, măi ridicate In sud-vest. In 
București : Vremea va fi caldă și fru
moasă. Cerul va fi mai mult senin. 
Vîntul va sufla predominant slab. 
Temperaturile minime vor oscila Intre 
14 și 16 grade, iar cele maxime Intre 
29 și 33 grade.

..cite două benzi de circulație. Pa
ralel cu acestea a fost prelungit, 
prin pasaj, și in continuare pe str. 
Lujerului, bd. Al. Moghioroș. bd. 
Ghencea, pină la cartierul Tudor 

. Vladimirescu,- traseul liniei de 
, tramvai 41, care leagă astfel Piața 

Scinteii cu marele ansamblu de 
locuințe Drumul Taberei, 
are o lungime de 800 metri, i 
care jumătate reprezintă partea 
coperită, un carosabil lat de 
metri și înălțimea de 5 metri.

— Realizarea unei lucrări de 
semeheă proporții, ca și a altora 
apărute in ultimii ani in urbanisti
ca bucureșteană — ne-a spus in
ginerul Nicolae Constantinescu, 
director general ăl Centralei-an- 

" trepriz'ă generală de construcții căi 
fe-fate — constituie pentru noi, 
constrictorii, o mindrie și, în a- 
celași timp, un îndemn spre execu- 

■ tarea de noi obiective ta nivelul 
cerințelor ș'i exigențelor formulate 
de secretarul general al partidului. 
Ne-am bucurat și ne bucu
răm permanent de atenția și în
drumarea conducerii superioare de 

•partid, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Aceasta ne îm
bărbătează'și ne stimulează în 
efortul nostru de a ne spori con
tribuția la mărețele înnoiri care 
dau tinerețe și strălucire Capitalei.

Rutier prin' excelență, pasajul 
Lujerului arie și o dimensiune fe
roviară. Planșeul siy sprijină dis
pozitivul de linii de la capătul sta
ției C.F.R. Cotroceni. Practic, el a 
devenit un pod larg de cale ferată, 

'cu o structură in așa fel conceputa, 
incit să reziste la greutatea garni
turilor de tren încărcate cu materii 
prime și materiale. Tot in conexiu
ne cu pasajul se va rezolva și pro
blema tronsonului de cale ferată 
Cotroceni — Semănătoarea de pe 
bd. Armata Poporului, care stîn- 
jenește în momentul de față fluxul 
circulației.' Pe o anumită porțiune, 
traseul feroviar va fi deviat și con
dus printr-un tunel paralel cu cel 
rutier, pentru a subtraversa bule
vardele Armata Poporului șl Uver
turii. El va ieși la suprafață in 
apropierea întreprinderii de ma
șini agricole, pe care o servește.

Pasajul 
din 

: a- 
: 24

o-

Încă o dimensiune, poate și mai 
spectaculoasă, a acestui pasaj este 
cea a duratei de execuție. In po
fida unor mari dificultăți construc
tive, ea s-a inscris. de fapt, in 
limitele a numai trei luni de zile, 
față de durata normată de 24 de 
luni. Constructorii centralei s-au 
aflat in fața unei ecuații a cărei 
rezolvare a depins in primul rind 
de eliberarea cit mai rapidă a am
plasamentului. Se poate spune că 
cea mai mare parte din timpul ne
cesar înfăptuirii acestui obiectiv a 
fost 
unor 
crări 
rilor 
ților 
moficare, gaze, energie electrică și 
de telefonie. Abia după devierea 
lor, printr-o strategie constructivă 
pusă la punct pină in cele mal 
mici detalii, mobilizindu-și toate 
forțele materiale și umane, cen
trala a inceput execuția pasajului. 
In cadrul acestei centrale de con
strucții s-au proiectat și pregătit 
tehnologii noi, puse în practică in 
unitățile proprii. Am exemplifica 
doar cu sistemul de cofraje meta
lice de mare suprafață. S-a făcut 
apoi o minuțioasă programare a li
vrărilor de prefabricate, produse, 
de asemenea, in unități proprii, 
ceea ce a permis o corelare mai 
exactă a stadiilor de execuție în 
șantier. Lucrările de construcție au 
fost sectorizate pe mai multe uni
tăți de execuție din Capitală și din 
țară, care și-au coordonat minuțios 
munca.

Incercînd această retrospectivă 
de șantier, interlocutorul nostru a 
pus un mare accent pe factorul 
subiectiv, pe selecția forței de 
muncă, pregătirea și conștiinciozi
tatea oamenilor, pe înțelegerea ne
voii de a lucra uneori „cu foc con
tinuu", ziua și noaptea, simbăta și 
duminica, pe necesitatea stimulării 
performanței de calitate cu ajuto
rul sistemului de retribuire In 
acord global. Toți acești factori 
s-au dovedit esențiali pentru reu
șita unei întreprinderi de aseme
nea anvergură.

— S-a muncit — evocă interlo
cutorul nostru acele zile de maxi
mă incordare — cu multă dăruire, 
pe orice vreme, in echipe bine su-

afectată pentru ' executarea 
impresionante volume de lu- 
legatc de mutarea canaliză- 
magistrale, a tuturor utilttă- 
edilitare — rețele de apă, ter-

■ • •
date, cu mijloace mecanice dintre 
cele mai bune.

— Calitatea execuției poate fi 
considerată încă o dimensiune a 
acestei investiții ?

— Fără indoială ! Ne-am preocu
pat permanent de această latură. 
N-am acceptat nici un fel de con
cesii. Ea a fost asigurată prin ale
gerea cu grijă a unor materiale și 
tehnologii de execuție care să răs
pundă acestui deziderat, a celor 
mai buni specialiști și meseriași, 
prin exigența față de munca oa
menilor.

— Părțile rutieră și de tramvai 
se află in plină ex- 
circulă intens prin 

care a redus foarte 
de parcurs, introdu
și siguranța, optimi-

ale pasajului 
ploatare. Se 
acest tunel, 
mult timpul 
cind ordinea , 
zind circulația. Mai rămin de efec
tuat un șir de lucrări la care vi 
solicităm citeva precizări.

— Intr-o perioadă de timp foar
te scurtă vom amenaja partea de 
suprafață a pasajului, constind din 
realizarea unor bretele rutiere lo
cale de legătură intre bd. Armata 
Poporului, respectiv str. Lujerului 
și rampele de intrare-ieșire. Dato
rită sistematizării intersecției pe 
orizontală, se creează in momentul 
de față un spațiu de parcare pe 
planșeul pasajului, de care vor be
neficia locuitorii din zonă. Pe fron
ton șl pe rampele laterale se mon
tează placaje și parapeți metalici 
din fier forjat, care vor completa 
ținuta estetică â pasajului. Tot
odată, urgentăm execuția racordu
rilor de cale ferată.

Așadar, pină la finalizarea pasa
jului, pe șantier rămine un colec
tiv restrins de constructori. Cei
lalți l-au părăsit, cu regret poate, 
căci in fiecare loc de muncă ei lasă 
și o părticică din forțele lor. S-au 
indreptat către noi obiective — 
nodul hidraulic 5 al lacului Mihăi- 
lești, magistrala 11 de metrou, șan
tierul Aeroportului internațional 
Otopeni. Alții vor participa la con
struirea viitorului pasaj, Chitită. 
Dar fiecare dintre ei, plecind din 
această școală a performanțelor 
încă o lecție temeinic învățată, 
duce in noile locuri de muncă 
valoroasa experiență dobindită 
realizarea pasajului Lujerului.

cu 
va
Si
la

teatre
• Filarmonica „Geofge Enescu" 
(ÎS 68 75, Ateneu! Român) : Concert 
susținut de orchestra de cameră 
„Quodlibct Musicum". Dirijor : Aure- 
lian-Octav Popa. Soliști : Nicolas 
Astrinidis (Grecia), Ioslf Ion Prunner
— 19; (sala Studio) : Literatura har
pei. idii IVan-Ronceâ, Maria Băldea
— 17.30 ' '

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dia
loguri — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) :
Înstelat deasupra noastră - .........
Anotimp de aur, spectacol de sunet 
șl lumină in Rotonda scriitorilor din 
Clșmiglu — 21
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Studio) : Propilee și orhidee 
— 19
• Teatrul evreiesc de stat (20 29 70) : 
Și totuși o mare iubire — 18,30
• Teatrul satlric-muzical „C. Tăna-

Cerul
18.30;

se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare 
câ mă-nsor — 19; (grădina Boema): 
Artiștii și Boema — 19.30
• Ansamblut artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00. la Teatrul de varo 
„23 August") : Clntăm cu drag la 
oameni buni — 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoriei) : Guliver in țara păpușilor 
— 11; (la grădina de vară Salonul 
păpușii, Calea Victoriei 107) : Nu 
vorbiți In timpul spectacolului — 
9,30; (la Teatrul de păpuși Herăs
trău) : Nu vorbiți in timpul spec
tacolului — 18,30

SIBIU : Volum sporit 
de materiale recuperabile

Prin organizarea unor amnle ac
țiuni de masă in cartiere, in gos
podăriile populației, in întreprin
derile și instituțiile de la orașe și 
sate. în perioada care a trecut din 
acest an pină ieri, au fost colec
tate și predate 40 907 tone oțel, 
3126 tone fontă. 108 tone cupru, 
176 tone alamă. 197 tone bronz, 491 
tone plumb. 404 tone zinc. 666 tone 
aluminiu. 2 784 tone hirtii și car
toane, 3 677 tone cioburi de sticlă 
și altele. Semnificativ este faptul 
că atît numărul acțiunilor organi
zate, cit și al cetățenilor care par
ticipă la acestea este tot mai mare. 
(Ion Onuc Nemeș).

atît de necesare nașterii 
otelului, piese hidraulice 
ori turbosuflante pentru 
furnale, turbo compresoare 
destinate cocseriilor... Med
gidia, Tașca, Fieni, Aleșd 
sint repere din indus
tria cimentului românesc 
cărora citadela bucureș- 
teană le-a dat utilajele de 
bază... Arborii cotiți pentru 
motoarele navale pină la 
puterea de 19 000 C.P.,
turbopompele de marfă șl 
balast și, mai nou. pinte
nii de cirmă neoesari pe
trolierelor de 85 000—150 000 
tdw sint create prin des
toinicia, și strădania, și dă
ruirea acestui harnic și pu
ternic colectiv muncito
resc... Ca și utilajul ener
getic și parte din cel des
tinat programului nuclear... 
Ca și anumite utilaje ale 
industriei automobilului, a- 
viației. pentru chimie, pen
tru exploatările cuprifere 
de la Roșia Poeni și Mol-, 
dovâ Nouă... 'Prăjinile gre
le și ■ de. antrenare trimise 

.spre, „centrul pămîntului" 
după petrol, in tîmpla 
Carpaților ori pe platoul 
continental al Mării Negre, 
aici se fac... Șl pompele 
ecluzelor de la Canalul 
Dunăre — Marea Neagră 
aici s-au făcut... Și...

Ne oprim la ..clubul 
greilor" — rețeaua de com
binate de utilaj greu ivi
tă' pe harta industrială a 
României după 1965 : Iași. 
Craiova. Cluj-Napoca — și 
la care I.M.G.B. a avut un 
cuvint la fel „de greu" in 
înzestrarea acestora. Șine 
mai oprim la gestul celor 
doi maiștri care — atunci 
cind pe cimpia de debut 
industrial a Bercenilor se 
elabora șarja cu numărul 
unu ’— si-au pus deoparte 
cite o amintire. O fărimă 
din acest oțel, in arhiva 
sentimentală de... suveni
ruri. Romanticii acestui 
timp revoluționar au din 
plin conștiința că epoca in 
care trăiesc și muncesc 
le-a oferit și le oferă o 
șansă cu adevărat unică : 
aoeea de a-și lega pentru 
eternitate numele de opere 
menite să înfrunte eterni
tatea.

ANI DE MUNCA Șl 
invatatura. între i- 
maginile așezate lingă ini
mă de către acest colectiv 
al citadelei muncitorești

bucureștene se află si aceea 
a inaugurării de către to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a presei de 12 000 tone/ 
forță. O mișcare a manetei 
și... Moment de mare în
cărcătură emoțională : mo
derna instalație S-a pus 
în mișcare. Moment cu 
valoare de simbol. în șirul 
firesc al atîtor momente 
Înscrise în cronica acestor 
ani. Șarjele de început de 
la Galați... întîia călătorie 
cu metroul... Inaugurarea 
navigației pe magistrala 
albastră... Primul zbor cu 
„Rombac"... Piatra de te
melie a atîtor platforme in
dustriale de pe cuprinsul 
tării... Piatra de temelie la 
Casa Republicii și Bu
levardul Victoria Socia
lismului...

în cuprinsul acestor mo
mente pentru memorie 7 
Oamenii. Oamenii acestui 
timp revoluționar. Argu
mentează șeful secției al
ternatoare, Petru Ciuntu :

^-Promoții întregi de, 
muncitori. în oei aproape 
25 de ani. de existență... ai 
uzinei noastre, au făcut 
primul pas în meserie o 
dată cu angajarea unității 
în realizarea de produse 
competitive. Munca de aici 
a stat astfel, mereu, sub 
semnul performanțelor. Eu. 
de exemplu, m-am Inte
grat în producție o dată cu 
capul de serie al genera
torului de 330 MW. Soco
tesc. deopotrivă, că a fost 
o șansă. Dar si o imensă 
răspundere care mă obligă 
să confirm.

Am întîlnit destui oa
meni care, aici, își măsoa
ră drumul lor de muncă, 
primul lor pas in uzină. .
astfel : „m-am încadrat la. ® de
I.M.G.B. in anul cind se 
făcea 
pentru 
Turceni, 
,.mi-am 
aici o 
în 1 
relor 
chipamentelor pentru pro
gramul nuclear) ; „am in
trat în uzină in ziua in 
care echipa de forjori a 
comunistului Nicolae Gu- 
rău urcase 
primul arbore cotit pentru 
motoarele navale, la presa 
de 12 000 tone/forță"... (Pre
sa evocată abia fusese in
stalată. Prezentă familia
ră acum. Atunci 7 Un 
gigant care, cu verticala 
de peste 20 de metri, domi-

Muncitorii de aici n-au 
avut liniște pină cind nu 
și-au trecut in palmares 
și aceste performanțe.

Cum ?
Elisabeta Padina, șefă 

de echipă la alternatoare, 
ar putea, de exemplu, mă
sura aoest drum. Un drum 
care pentru ea a început cu 
peste un sfert de veac 
în urmă, la Reșița. Ca 
bobinatoare. Treapta oea 
mai de sus atinsă acolo ? 
Participarea la desăvîrșirea 
generatorului de 60 MW. 
Aici 7 Urcușul pină la ge
neratorul de 330 MW. Si, 
drept final de meserii și 
de muncă — în aoest cin
cinal iese la pensie — și-a 
ales munca la complexele 
echipamente pentru cen
tralele nuclearo-electrioe.

Un drum de muncă și 
Învățătură.

De învățătură șl de 
muncă.

în aoeastă ordine de Idei 
am reținut de la tovarășul 
Constantin Chirvase. co
ordonatorul centrului de

intiiul generator 
Rovinari" 
Brăila 

început 
dată cu 

fabricație a 
inelare"

(ori 
etc.) ; 

munca 
intrarea 
motoa- 

(ori a e-

pe nioovală

na hala. Douăzeci de metri 
„la vedere" ; alți șapte in 
adine. Greutatea — 6 000 
tone. Presiunile în stare 
să le degaje : pină la 320 
atmosfere. Dotare : numai 
tehnică modernă, competi
tivă, inclusiv calculator de 
prooes. Astfel devine po
sibilă încadrarea ta rigo
rile „tehnicii micronilor", 
puțind forja lingouri de 
pină la 400 tone. Pentru o 
asemenea „piesă" ar fi ne
voie. la transpor t, de... 40
de vagoane).

Paranteza obligă la o altă 
paranteză. Creația tehnică 
originală din acest colec
tiv muncitoresc. în aproa
pe un sfert de veac de e- 
xistență, încorporează în 
ea conștiința patriotică și 
revoluționară a acestor oa
meni. Oameni care, prin 
puterea brațelor și a minții, 
s-au aflat mereu la datorie, 
în slujba înfăptuirii pro
gramelor de dezvoltare ne
contenită a patriei. La da
torie. pentru a transpune 
în realitate marile pro gra
me. ale actualei etape. De - :aici dorința, hotărîrea dea perfecționare al uzinei :
fi la înălțimea acestei mi
siuni. De aici strădania de 
a forja lingourile „la mi
cron", potrivit cotelor sta
bilite de calculator. De a 
face sudura „ca la carte", 
în măsură să reziste la 
orice control, ori cit de 
adine ar pătrunde acesta 
în molecula metalului. 
Bătălia pentru cîștlg de 
cauză în șirul unicatelor a 
mers în paralel — dacă nu 
cumva, în anumite pri
vințe. a fost devansată de 
bătălia pentru perfecționa
rea pregătirii profesionale 
a oamenilor. Idee într-o 

•> perspectivă, 
așa cum suna îndemnul 
secretarului general al 
partidului ; îndemn formu
lat aici, pe platforma in
dustrială a Bercenilor, în 1965.

N-a existat în România 
o presă de 12 000 tone/ 
forță...

Muncitorii de aici au 
făurit-o, la înalt nivel de 
modernitate.

Nu se mai realizaseră în 
România butuci precum oei 
neoesari generatoarelor de 
la Porțile de Fler, cilindri 
de laminoare, ooloane pen
tru sinteza amoniacului, 
reactoare destinate fabri
cării ureei. prese hidrauli
ce. cuptoare electrice cu 
arc...

— în prezent avem cu
prinși circa 7 000 de munci
tori, maiștri, ingineri și 
tehnicieni, economiști, pro
iectau ti etc. la cursurile de 
perfecționare a pregătirii 
profesionale. Din aceștia, 
peste 2 000 urmează diferite 
forme de policalificare. 
Muncitorii cu liceu devin 
din ce în ce mai numeroși...

Elisabeth Padina ar putea 
depune mărturie, cu pro
pria experiență, că nici nu 
se concepe viata de uzina 
fără Învățătură, fără pre
gătire. în condițiile cind o 
întinsă rețea de laboratoa
re. controlează producția cu 
mijloace dintre cele mai 
moderne — de la spectro- 
fotometre cu absorbție ato
mică și pină la oele cu 
emisie optică, de la pune
rea la lucru a razelor X 
ori infraroșii pină la încer
cările dinamice, la oboseală 
a metalului, de la micro- 
sonda electronică ori mi
croscopul electronic pină Ia 
calculatoare...

Performanțele «ini opera 
oamenilor. Cu tehnica fău
rită de oamenii acestui 
timp revoluționar, eroic. 
Ele stat repere pe un drum 
de muncă și învățătură, de 
dăruire și încredere.

Un drum de lumină pe 
care-1 deschidea în istorie 
anul 1965.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
UNIVERSIADA’

VICTORII REMARCABILE 
ALE REPREZENTANȚILOR MIȘCĂRII 
NOASTRE SPORTIVE STUDENȚEȘTI 

Noemi Lung : A treia medalie de aur — 
al treilea record al Universiadei!

Ziua a treia a competiției de na- 
tație din cadrul Jocurilor mondiale 
universitare de vară de la Zagreb a 
prilejuit noi succese de prestigiu 
Înotătoarelor din delegația sportivă 
studențească română.

Astfel, Noemi Lung, după victorii
le obținute la 200 m mixt și 400 m 
liber, a cucerit a treia medalie de 
aur. devenind triplă campioană mon
dială universitară la actuala ediție a 
întrecerii. Sportiva noastră s-a cla
sat pe locul intîi in proba de 400 m 
mixt, stabilind, cu timpul de

4’42”95/100, un nou record al Univer
siadei.

Medalia de argint a revenit spor
tivei românce Anca Pătrășcoiu — 
4’50”75/100, iar cea de bronz ame
ricancei Janella Bosse — 4’52”98/100, 
urmată la rindul său de Ming Jing 
(R. P. Chineză) — 4’55”98/100, Lisa 
Meyers (S.U.A.) — 4’59”03/100 și
Naomi Sekido (Japonia) — 5’00”27/100.

în concursul masculin, olandezul 
Frank Drost a terminat învingător 
în proba de 200 m liber, cu timpul 
de l’51”62/100, fiind urmat de ame
ricanii Jeffrey Olsen — 1’51”95/100 
și Joseph Parker — l’52”14/100.

Canoiștli și caiaciștii români: două medalii de aur, 
două de argint și trei de bronz!

La baza nautică Jarun. din apro
piere de Zagreb, s-au desfășurat 
simbătă finalele Universiadei la 
caiac-canoe pe distanța de 1000 m 
(masculin) și 500 m (feminin), printre 
laureați numărindu-se și sportivii 
români, care s-au comportat remar
cabil, obținind două medalii de aur, 
două de argint și trei de bronz.

Pe cea mai înaltă treaptă a podiu
mului de premiere a urcat Aurel 
Macarencu, ciștigător al medaliei de 
aur în proba de canoe simplu, urnit 
de Aleksandr Kalinicenko (U.R.S.S.), 
Ivan Sabjan (Iugoslavia), Wojciech 
Wasilewski (Polonia), Laszlo Szi-

klenka (Ungaria) și Kevins Scott 
(Canada).

Excelent a evoluat și echipajul fe
minin de caiac dublu (Luminița 
Munteanu — Mariana Ciucur), cla
sat pe locul intîi și medaliat cu aur.

Medalii de argint au cucerit Tecla 
Borcănea în proba de caiac simplu 
feminin și echipajul Daniel Stoian — 
Angelin Velea la caiac dublu mas
culin.

Trei medalii de bronz și-au adju
decat Ionel Lețcaîe, la caiac simplu, 
Gheorghe Andriev și Vasile Lehaci, 
la canoe dublu, și echipajul de caiac 
— 4 (Alexandru Popa, Ionel Lețcaie,

87
Nicolae Feodosei). 
altor probe : caiac 
Izabela Dylewska 

simplu masculin : 
(Norvegia) ; canoe 
(Iuri Gurin — Va-

Ionel Constantin.
Iată câștigătorii 

simplu feminin : 
(Polonia) ; caiac 
Morten Ivarsen 
dublu : U.R.S.S. 
Ieri Vesko).

După primele trei zile ale Univer
siadei. delegația sportivilor români 
a obținut 15 medalii, dintre care 6 
de aur, 5 de argint și 4

★
Pentru concursul de 

Universiadei '87 (13—19 
pleacă la Zagreb un grup de zece 
atlete și atleți, printre care Paula 
Ivan, Mitica Junghiata, Sorin Matei 
și Nicoleta Căruțașu. Tînăra Paula 
Ivan (Olimpia București — antrenor 
Ion Puică), o mare speranță a a- 
tletlsmului nostru, va alerga joi, 16 
iulie, in finala probei favorite de 
1 500 m. Tot azi pleacă și grupul de 
15 canotoare și canotori pentru a 
participa la regata Universiadei 
(15—18 iulie). Finalele regatei sint 
programate sîmbătă. 18 iulie, dimi
neața — probele feminine, după- 
amiaza — cele masculine.

ALTE REZULTATE : în concursul 
masculin de înot din cadrul Jocu
rilor mondiale universitare de vară 
de la Zagreb. înotătorul sovietic An
drei Patrakov a cîștigat proba de 
400 m liber, cu timpul de 3’56”13/100, 
englezul Nell Cochran s-a situat pe 
primul loc la 200 m mixt în 
2’05”08/100, iar în proba de ștafetă 
4X100 m mixt victoria a revenit 
echipei S.U.A., înregistrată cu timpul 
de 3’45”72/100.

Competiția de scrimă a programat 
proba individuală de sabie, in care 
pe locul intîi s-a clasat Bence Szabo 
(Ungaria), urmat de ' Iuri Kuznețov 
(U.R.S.S.) și Ferdinando Meglio (Ita
lia).

de bronz.

atletism a! 
iulie), astăzi

Rezultate înregistrate în alte disci
pline : volei (masculin) : R.F. Ger
mania — Austria 3—0 ; U.R.S.S. — 
Mexic 3—0 ; S.U.A. — Turcia 3—1 ; 
Brazilia — Kuweit 3—0 ; Egipt — 
Sudan 3—0; volei (feminin): Italia — 
Japonia 3—2; Canada — Suedia 
3—0 ; S.U.A. — Turcia 3—0 ; Bulga
ria — R.P.D. Coreeană 3—0 ; baschet 
(feminin): Australia — Mexic 95—40; 
Canada — Ungaria 73—54 ; Bulga
ria — Cuba 107—103 ; R.P. Chineză — 
Cehoslovacia 76—69 ; baschet (mas
culin) : Belgia — Austria 85—54 ; 
Turcia — Japonia 107—76 ; Mexic — 
Sudan 174—40 ; Finlanda — Colum
bia 104—77 ; Cehoslovacia — Kuweit 
147—149 : polo pe apă : Iugoslavia — 
R.P. Chineză 20—6 ; Canada — Tur
cia 10—5 ; Cuba — Franța 11—6 ; 
U.R.S.S. — Japonia 14—7 ; Italia — 
Australia 8—7.

★
HIPISM : La hipodromul din 

Ploiești va avea loc astăzi derbiul 
de trap 1987. El se va desfășura pe 
distanța de 2 800 metri, 
parea celor mal buni 
vîrstă de patru ani.

cu pârtiei- 
trăpași in

10-a etapăCICLISM • Cea de-a 
a Turului ciclist al Franței, dispu
tat^ contra-cronometru individual 
intre Samur și Futuroscope. s-a în
cheiat cu victoria rutierului irlan
dez Stephen Roche, cronometrat pe 
87,5 km cu excelentul timp de 
lh 58’ 11”. Sosit al doilea, la 34” de 
Învingător, francezul Charies Mottet 
a preluat tricoul galben, de lider al 
clasamentului general. • Prima eta
pă a Turului ciclist feminin al Fran
ței, desfășurată pe traseul Sable- 
sur-Sarthe — Renaze, a revenit spor
tivei vest-germane Viola Paulitz, 
care le-a Întrecut la sprint pe 
Monique Knol (Olanda) și Laima
Zilporite (U.R.S.S.) — toate trei
fiind cronometrate pe distanța de 
63,500 km cu timpul de lh 40’ 43”.
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România socialistă, președintele Nicolae Ceausescu - 
prezentă prestigioasă in conștiința contemporaneității

O ȚARĂ A PĂCII ȘI PROGRESULUI

■■

TELEGRAME EXTERNE
Vizita delegației parlamentare române in Marea Britanie

In Grecia a apărut recent un nou 
volum consacrat tării noastre, inti
tulat ,,ROMÂNIA<

Cartea publicată de editura „Kri- 
nos", din Atena, su,b coordonarea 
lui Socratis Cotolulis și îngrijirea 
lui Tasos Vurnas, înfățișează citito
rilor istoria multimilenară a po
porului român, idealurile sale de 
afirmare a conștiinței naționale, de 
apărare a independenței și suvera
nității. Sînt prezentate pe larg 
marile realizări ale poporului român 
în cele mai diferite domenii de 
activitate în anii construcției socia
liste, și îndeosebi în perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., politica externă a partidului 
și statului nostru.

Nicolae Ceaușescu

— patriot înflăcărat,

eminent om politic

al vremurilor noastre
Volumul se deschide cu portretul 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, un 
spațiu larg este rezervat prezentă
rii personalității și activității mul
tilaterale a președintelui Româ
niei pentru propășirea neîntreruptă 
a patriei, pentru edificarea unei 
lumi a păcii și colaborării pe pla
neta noastră.

„Eminent om politic, figură mar
cantă a mișcării comuniste și 
muncitorești, personalitate de 
largă recunoaștere internaționa
lă — se subliniază In lucrare — 
Nicolae Ceaușescu, primul pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, secretar general al Parti
dului Comunist Român, este un 
luptător cu o gindire politică cu
prinzătoare, care militează pentru 
continuarea celor mai inalte tradiții 
revoluționare românești. Cunoscînd 
istoria și potențialul țării, observind 
atent și continuu realitatea, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu are un 
rol hotăritor in elaborarea și pro
movarea politicii interne și externe 
a României, a programului complex 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate*.

Cartea scoate în evidența
faptul că în bogata sa 
activitate teoretică și practică, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu acordă 
cea mai mare atenție aplicării cre
atoare a principiilor generale ale 
construcției socialiste in condițiile 
specifice societății românești. „Tot
odată — se menționează — pre
ședintele Nicolae Ceaușescu depu
ne eforturi neobosite pentru anali
zarea cit mai profundă a fenome
nelor politice și social-economice 
din lumea contemporană. Opera te
oretică și activitatea practică ale 
președintelui României evidențiază 
o personalitate proeminentă și o 
gindire cutezătoare, opusă dogma
tismului și stagnării. O personali
tate deschisă tuturor înnoirilor și 
caracterizată prin mobilitatea dia
lectică a gindirii sale*.

Sînt argumentate contribuțiile

substanțiale, de esență, ale secre
tarului general al partidului nos
tru, președintele Republicii, la ela
borarea și înfăptuirea programului 
de industrializare a țării, de dez
voltare și modernizare a agricultu
rii, a tuturor celorlalte sectoare de 
activitate. Sînt puse în evidență 
profundul democratism ce defineș
te societatea românească de astăzi, 
caracterul umanist al ansamblului 
politicii interne a României. „Ana
lizele teoretice și acțiunile concre
te ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu — se menționea
ză în acest sens — privesc, în ega
lă .măsură, dezvoltarea culturii, ri
dicarea nivelului conștiinței socia
liste a maselor, promovarea conti
nuă a participării lor la soluționa
rea problemelor țării, direcționarea 
eforturilor întregului popor intr-un 
sens unic, în cadrul unei politici 
ni cdrei țel final este Omul, dez
voltarea multilaterală a personali
tății umane*.

Gindire cutezătoare, 

soluții profund realiste

Realizatorii volumului subliniază 
că, „reliefînd rolul important al 
națiunii în perioada actuală, rol 
care crește substanțial in socialism, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
contribuit într-o măsură hotărîtoa- 
re la afirmarea poporului român 
ca factor de progres și civilizație 
în lumea contemporană, la crește
rea prestigiului României*.

Un loc special este rezervat pre
zentării inițiativelor și demersurilor 

președintelui României pentru re
zolvarea marilor probleme ale con
temporaneității, „atașamentului său 
constant față de promovarea prin
cipiilor respectării suveranității și 
independenței naționale, neameste
cului în treburile interne, elimină
rii forței și amenințării cu forța 
din relațiile interstatale*.

„Figură proeminentă a vieții po
litice internaționale — se sublinia
ză în volum — Nicolae Ceaușescu 
luptă consecvent pentru participa
rea activă a tuturor statelor, mari 
sau mici, la soluționarea probleme
lor epocii noastre. Tocmai de a- 
ceea, președintele României se 
bucură de o apreciere unanimă, 
care a determinat creșterea presti
giului țării sale in întreaga lume*.

„Această activitate multilaterală 
— se apreciază în volum — îl defi
nește pe președintele 
Nicolae Ceaușescu ca un luptător 
neobosit pentru întărirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, a forțelor progre
siste, democratice din întreaga lu
me, a frontului antiimperialist, ca 
un înflăcărat apărător al dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî sin
gur soarta, adversar neîmpăcat al 
oricăror politici și practici impe
rialiste, susținător activ al soluțio
nării negociate a tuturor proble
melor divergente, asigurării unui 
climat de pace și securitate In 
lume*. „Gindirea sa profundă, per
sonalitatea de luptător, inteligența, 
capacitatea politică deosebită de 
analiză științifică, patriotismul în
flăcărat și omenia comunistă l-au 
făcut iubit și " respectat de partid 
și popor, i-au adus admirația și 
aprecierea comunității internațio
nale*.

Elena Ceaușescu

— savant și om politic 

de largă recunoaștere

internațională

Un cațiitol distinct este rezervat 
în lucrare vieții și operei to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, savant și om po
litic român de largă recunoaștere 
internațională. Sînt evidențiate mo
mente importante din activitatea 
revoluționară a tovarășei Elena 
Ceaușescu, participarea sa. alături 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
viața politică a țării.

Se subliniază că, „paralel cu o 
susținută activitate politică și so
cială, Elena Ceaușescu desfășoară 
o bogată activitate științifică în do
meniul chimiei*. în acest sens, 
este relevată valoarea deosebită a 
unor lucrări traduse și peste ho
tare, cum sînt „Cercetări in dome
niul sintezei și caracterizării com
pușilor macromoleculari*, „Polime- 
rizarea stereospecifică a izoprenu- 
lui“, „Noi cercetări în domeniul 
compușilor macromoleculari*.

„In afara contribuției științifice 
personale — se relevă in volum — 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu dedică o mare parte a 
activității sale creatoare efortului 
de creștere, la un nivel tot mai 

înalt, a cercetării științifice și tn- 
vățămintului. Pentru meritele știin
țifice și pentru contribuția sa in 
domeniul chimiei i s-au decernat 
diferite ordine și medalii româ
nești și străine*.

Ritmurile înalte

ale construcției

noii orînduiri

în capitole separate sînt prezen
tate ample informații despre geo
grafia și istoria țării noastre, subli- 
niindu-se, ca o constantă fun
damentală a evoluției, prin veacuri, 
a poporului român, lupta continuă 
pentru afirmarea unității sale na
ționale. pentru libertate și suvera
nitate.

Acordînd o atenție deosebită în
fățișării semnificațiilor revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din 
august 1944, volumul prezintă 
amplul proces de dezvoltare mul
tilaterală a României în anii socia
lismului. îndeosebi în perioada care 
a urmat celui de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, de 
cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost ales să conducă destinele 
partidului și ale țării. Prin grafice 
și indicatori sînt ilustrate ritmu
rile înalte de dezvoltare a econo
miei naționale, sînt prezentate mari 
obiective realizate în ultimii ani, 
printre care Canalul Dunăre— 
Marea Neagră. Transfăgărăsanul. 
metroul din București, sistemul 
hidroenergetic și de navigație Por
țile de Fțer. reliefîndu-se că 
„progresul economiei românești se 
bazează pe o volitică ce are drept 
obiectiv extinderea și modernizarea 
tuturor ramurilor productive, creș
terea tot mai accentuată a nivelu
lui de trai al poporului*.

în capitolul referitor la politica 
externă a țării noastre se arată că 
aceasta „se distinge prin caracte
rul ei constructiv, printr-un de
mers constant in favoarea cauzei 
păcii, a înțelegerii și colaborării 
reciproc avantajoase a popoarelor*. 
Se menționează, de asemenea, că 
„obiectivele politicii externe ro
mânești sînt în deplină concordan
tă cu Interesele, ihlediate și de 
perspectivă ale poporului român, 
cu interesele generale ale omeni
rii de mai bună înțelegere re
ciprocă, de pace și conlucrare Intre 
popoare*.

Prin întregul său conținut, volu
mul oferă o imagine globală a 
României și a poporului său, cu 
un trecut zbuciumat de lupte și 
jertfe pentru neatîrnare, cu un 
prezent dominat de ritmurile în
noirii și dezvoltării continue, cu un 
viitor luminos prefigurat de înfăp
tuirile' de astăzi, o țară care se afir
mă tot mai pregnant în conștiința 
universală a acestui sfirșit de mi
leniu ca un factor al păcii și al 
progresului, al luptei pentru împli
nirea idealurilor de veacuri ale 
tuturor locuitorilor Terrei.

(Agerpres)

LONDRA 11 (Agerpres). — Dele
gația parlamentară română, condusă 
de tovarășul Marin Ivașcu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționa
le, președintele grupului român din 
Uniunea Interparlamentară, care a 
efectuat o vizită in Marea Britanie, 
a avut întrevederi cu Bernard 
Weatherill, președintele Camerei Co
munelor, Michael Marshall și Donald 
Anderson, președinte și, respectiv, 
vicepreședinte in exercițiu al grupu
lui britanic din Uniunea Interparla
mentară, David Mudd, președintele 
grupului parlamentar Marea Brita
nie — România.

A avut loc. de asemenea, o ședință 
de lucru cu membri ai Camerei Co
munelor și Camerei Lorzilor repre- 
zentînd Partidul Conservator, Par
tidul Laburist și alte partide politice.

Totodată, delegația s-a întîlnit cu 
David Mellor, ministru secretar de 
stat la M.A.E. britanic, lordul Jel- 
licoe, președintele Consiliului pen
tru comerțul cu țările est-europene, 
cu oameni de afaceri.

în cadrul întrevederilor, exprimîn- 
du-se satisfacția față de evoluția pe 
multiple planuri a relațiilor româno-

Necesitatea așezării pe baze mai echitabile 
a relațiilor economice internaționale

— subliniată in cadrul lucrărilor sesiunii U.N.C.T.A.D.
GENEVA 11 (Agerpres). — La

Geneva continuă lucrările celei de-a 
Vil-a sesiuni a Conferinței Națiu
nilor Unite pentru Comerț și Dez
voltare (U.N.C.T.A.D.).

Președintele Egiptului, Hosni Mu
barak, s-a pronunțat pentru un nou 
dialog Nord-Sud în vederea corec
tării dezechilibrelor inacceptabile 
din economia mondială. Nici un grup 
de țări nu se poate dezvolta în timp ce 
alte state sînt supuse unor presiuni 
economice crescînde. Pînă în 1985, 
țările debitoare datorau 971 miliarde 
dolari, pentru oa cifra să ajungă 
apoi la 1 000 miliarde dolari. De ase
menea, în 1980 exporturile țărilor în 
curs de dezvoltare reprezentau 28 
la sută din exporturile mondiale, 
dar în numai cinci ani procentul a 
scăzut la 23 la sută.

Făcînd apel la o acțiune comună, 
președintele egiptean a spus : Tre
buie să pornim de la aprecierea că 
omenirea, fie că este vorba de Est 
sau Vest, de Nord sau Sud. reprezin
tă un întreg. Avem datoria să recu
noaștem că nici, un remediu la si
tuația în curs de deteriorare nu este 
posibil fără recunoașterea necesită
ții de a se facilita procesul dezvol
tării țărilor lumii a treia.

In fața problemelor globale ale 
economiei mondiale, a spus, în cu- 
vintul său, șeful statului francez, 
Franțois Mitterrand, soluțiile tre
buie. de asemenea, să fie globale. El a 
făcut apel la statele industrializate, în 
special cele cu surplus financiar, să 
ajute țările în curs de. dezvoltare și 
a propus instituirea unui nou sistem 
monetar internațional, lupta împo
triva protecționismului, stabilizarea 
prețurilor la materiile prime, crește
rea afluxului net de capital către ță
rile debitoare și un program de asis
tență pe termen lung pentru statele 
cele mai puțin dezvoltate.

La rîndul său, ministrul comerțu
lui exterior al Cubei, Ricardo Ca- 
brisas, a declarat că actuala reuniu
ne trebuie să ofere soluții construc
tive..la „problemele economice și so
ciale cu care sint confruntate țările 
în curs de dezvoltare. Datoria ex
ternă constituie un factor de slăbire 
a economiilor țărilor lumii a treia și 
un obstacol serios în calea eforturi
lor de promovare a progresului lor 
economic și social.

Soluții viabile și durabile la pro
blemele cu care se confruntă țările 
în curs de dezvoltare pot fi găsite 
pe baza respectării dreptului suve
ran al acestor state de a-și elabora 
și aplica propriile lor politici econo
mice și sociale, a declarat ministrul 
indian al comerțului, Shiv Shang- 
kar. El a subliniat că protecționis- 
mul ‘ aplicat de țările capitaliste 
dezvoltate constituie una dintre 

britanice, a fost relevată necesitatea 
intensificării acțiunilor menite să 
ducă la o participare sporită a par
lamentelor și parlamentarilor din 
cele două țări, la sprijinirea, prin 
mijloace specifice, a acțiunilor de 
lărgire și diversificare a raporturilor 
pe plan politic, economic și tehnico- 
științific dintre popoarele român și 
britanic.

De asemenea, a fost evidențiată 
importanța intensificării acțiunilor Ia 
nivel parlamentar în vederea pro
movării unui climat de încredere, 
colaborare și securitate în Europa și 
în lume.

Cu prilejul acestor întîlniri, oficia
lități ale vieții politice, parlamenta
re și economice din Marea Britanie 
au dat o înaltă apreciere politicii 
externe active și constructive a 
României, inițiativelor președintelui 
Nicolae Ceaușescu in problemele 
dezarmării, securității și cooperării 
în Europa, soluționării pașnice a 
conflictelor, demersurilor șefului sta
tului român în scopul realizării des
tinderii și îmbunătățirii climatului 
politic european și mondial.

cauzele dificultăților economice de 
care se izbesc țările în curs de dez
voltare.

Ministrul indian a atras atenția 
asupra dezordinii care caracterizea
ză relațiile economice internaționa
le, tensiunilor care afectează siste
mele comerciale și de plăți; aceasta 
a stat la baza stagnării și regresu
lui economic din majoritatea^ țărilor 
în curs de dezvoltare din anii *80, 
pe care l-a numit „un deceniu pier
dut al dezvoltării".

Ministrul comerțului exterior al 
R. P. Polone, Andrzej Wojcik, a re
levat că pacea și securitatea își 
aduc contribuția la dezvoltare și sta
bilitate în economia mondială și 
constituie condiția prealabilă a dez
voltării ei armonioase. Vorbitorul a 
relevat, de asemenea, importanța 
comerțului internațional pentru dez
voltarea și creșterea economică, rele- 
vind, totodată, că problema resur
selor destinate dezvoltării este 
strins legată de lichidarea bariere
lor protecționiste.

Luind cuvintul în numele țărilor 
membre ale Pieței comune, minis
trul afacerilor externe al Danemar
cei, Uffe Ellemann-Jensen, a spus 
că „cei 12" sînt conștienți de gravi
tatea problemei datoriilor externe 
care împovărează țările în curs de 
dezvoltare.

Datoria externă este o problemă 
comună, cu efecte în egală măsură 
grave și alarmante atît pentru ță
rile in curs de dezvoltare, cit și 
pentru cele puternic industrializate 
— a declarat ministrul nicaraguau 
al comerțului exterior. Alejandro 
Martinez Cuenca. Instabilitatea do
larului, nivelul ridicat al ratelor do- 
binzilor și protecționismul sint fac
tori ce afectează perspectivele eco
nomice și de dezvoltare ale tuturor 
statelor, stabilitatea economică mon
dială. El s-a pronunțat pentru 
convocarea, în cadrul U.N.C.T.A.D., 
a unei Conferințe mondiale asupra 
datoriei externe, la care să se gă
sească modalități practice și realiste 
de , soluționare echitabilă a acestei 
probleme.

Președintele R. P. Congo, Denis 
Sassou Nguesso, președintele în 
exercițiu al Organizației Unității 
Africane (O.U.A.), a cerut comuni
tății internaționale să se mobilizeze 
de urgentă în fața deteriorării ac
centuate a economiei țărilor în curs 
de dezvoltare.

Continua presiune din partea sta
telor industrializate asupra tarilor 
în curs de dezvoltare creează 
riscuri de recesiune mondială, a 
afirmat reprezentantul Argentinei. 
Una dintre cauzele acestei situații 
o constituie profunda criză provoca
tă de datoriile externe ale țărilor 
în curs de dezvoltare.

Demersuri constructive ORIENTUL MIJLOCIU

RELATĂRI ALE PRESEI DE PESTE HOTARE
Politica externă a României socialiste de pace, prietenie și largă 

colaborare cu țările socialiste, cu cele în curs de dezvoltare, cu toate 
statele lumii, demersurile constante ale țării noastre, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru soluționarea marilor probleme ale lumii de 
azi, în interesul poporului român, al tuturor 
în această săptămină atenția mijloacelor de 
țări ale lumii.

popoarelor lumii rețin și 
informare din numeroase

Contribuție de seamă sociale dintre România și 
se arată în articol.

la dezvoltarea
colaborării româno-polone

Presa poloneză a oglindit pe 
larg 
tele 
blica 
râsul 
tatia ------------- -------
zelski. subliniind rolul esențial al 
dialogului la nivel înalt pentru e- 
volutâa ascendentă a raporturilor 
bilaterale de prietenie și colabo
rare. Ziarul „TRYBUNA LUDU" a 
publicat o suită de relatări și ar
ticole consacrate acestei vizite. Au 
fost prezentate date biografice pri
vind viata si activitatea tovarășu
lui Nioolae Ceaușesou. cursul as
cendent al relațiilor româno-po
lone. în articolul intitulat „Intre 
București si Varșovia" se pune 
accentul pe marile transformări 
care au loc în România, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân. subliniindu-se însemnătatea 
celui de-al XIII-lea Congres al 
P.C.R.. oare a definit perspective
le dezvoltării tării pînă în apul 
2000. în continuare, ziarul infor
mează despre principalele direcții 
ale dezvoltării colaborării româno- 
polone. stabilite cu prilejul întîl- 
nirilor precedente la cel mai înalt 
nivel desfășurate la Varșovia și 
București. Colaborarea dintre 
P.M.U.P. și P.C.R. constituie fac
torul inspirator pentru relațiile po-

rezul ta
in Repu-

desfășurarea și 
vizitei efectuate
Populară Polonă de tova- 

Nicolae Ceaușescu. Ia invi- 
tovarăsului Wojciech Jaru-

litice si
Polonia.__ .___ _____

în relatările propriu-zise cu pri
vire la vizită. „Trybuna Ludu" re
levă că aceasta s-a desfășurat „în- 
tr-o atmosferă de prietenie tradi
țională". S-a abordat o gamă lar
gă de probleme privind sarcinile 
construcției socialiste in cele două 
țări, perspectiva dezvoltării multi
laterale si întăririi colaborării bi
laterale. ca și aspecte referitoare 
la extinderea si perfectionarea co
operării pe multiple planuri din
tre țările socialiste.

Citind din Comunicatul comun 
idei și direcții de dezvoltare a re
lațiilor bilaterale, ziarul arată, 
totodată, că, în cadrul schimbului 
de vederi în probleme ale actuali
tății internaționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Wojciech Jaruzelski au exprimat 
îngrijorarea profundă in legătură 
cu situația existentă pe plan mon
dial, agravată îndeosebi de conti
nuarea cursei înarmărilor și pe
ricolul transferării ei în Cosmos, 
pronunțîndu-se pentru încheierea 
grabnică a unui acord între 
U.R.S.S. și S.U.A. privind lichi
darea tuturor rachetelor americane 
și sovietice cu rază medie de ac
țiune și operativ-tactice din Eu
ropa, ceea ce ar reprezenta un pas 
esențial în vederea eliberării com
plete a continentului european de 
arma nucleară. Sînt redate, în 
continuare, acele idei din Comu
nicat care exprimă rolul important 
ce revine tuturor țărilor europene 
în procesul de oprire a cursei înar
mărilor. în acțiunile de îmbunătă
țire a climatului politic pe conti
nent și de dezvoltare a colaborării 
economice general-europene. Se 
menționează că inițiativele con
crete ale Poloniei și României în

direcția realizării unor măsuri 
reale de .dezarmare, propunerea 
româno-burgară cu privire la 
crearea în Balcani a unei zone li
bere de arme nucleare și chimice 
sau propunerea poloneză de re
ducere a armamentelor și creștere 
a încrederii în Europa centrală au 
întrunit o largă recunoaștere și 
sprijin pe continentul nostru.

în încheiere, este reluată apre
cierea din comunicat, in sensul că 
vizita va da un nou impuls extin
derii, în continuare, a prieteniei 
frățești și a colaborării 
laterale dintre P.M.U.P. și 
dintre Polonia și România.

Un amplu articol privind 
tatea multilaterală 
Nicolae Ceaușescu, 
conlucrării dintre cele două țări și 
popoare inserează cotidianul 
„ZYCIE WARSZAWY". De aseme
nea, ziarul „SLOWO POWSZE- 
CHNE" publică materiale privind 
principalele momente ale vizitei, 
precum și articolul intitulat „Reali
tăți românești", în care sînt relie
fate realizările economiei noastre, 
între altele, se evidențiază re
zultatele deosebite înregistrate de 
țara noastră în domeniul construc
țiilor de locuințe, menționîndu-se 
că România „face parte dintre 
statele cu cea mai inaltă dinamică 
din lume in acest domeniu".

Referindu-se la Comunicatul co
mun româno-polon, agenția sovie
tică T.A.S.S. scoate în evidență 
aprecierea celor doi conducători 
de partid și de stat privind pro
blema fundamentală a contempo
raneității — menținerea păcii în 
lume, trecerea la măsuri concrete 
de dezarmare. Se arată că în 
timpul convorbirilor a fost subli
niată importanța deosebită și ac
tualitatea concluziilor și propune
rilor cuprinse în documentele 
Consfătuirii de la Berlin a Comi
tetului Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia, precum și necesitatea 
transpunerii în practică a acțiuni
lor stabilite în comun la consfă
tuire.

întîlnirea la nivel înalt româno-

multi-
P.C.R.,
activl- 

a tovarășului 
dezvoltarea

polonă — menționează și agenția 
iugoslavă TANIUG — a fost con
sacrată unui schimb de opinii re
feritor la relațiile bilaterale, cu 
prioritate la extinderea cooperării 
economice. Totodată, au fost exa
minate unele probleme ale situa
ției internaționale, in special acti
vitățile celor două țări în domeniul 
dezarmării.

Ziarul cehoslovac „RUDE PRA- 
VO“, referindu-se pe larg la con
vorbirile româno-polone de la Var
șovia, redă ideile majore cuprinsa 
în Comunicatul comun, punînd 
accentul pe reliefarea poziției ce
lor două țări în ceea oe privește 
necesitatea trecerii la dezarmare. 

• Este evidențiată sublinierea potri
vit căreia o pace trainică și o cola
borare bazată pe bună vecinătate 
în Europa pot fi asigurate numai 
în condițiile respectării realităților 
teritorial-politice de pe continent, 
context in care activitatea forțe
lor revanșarde și încurajarea re- 
vanșismului, oriunde s-ar manifes
ta, sint în flagrantă contradicție 
cu interesele destinderii și 
tății.

Extrase din Comunicatul 
publică și ziarul „NEUES 
SCHLAND", din R.D.G., care sub
liniază că scopul inițiativelor in 
favoarea păcii, avansate de statele 
socialiste, este eliminarea pericolu
lui declanșării unui conflict nu
clear, întărirea securității generale.

securi-

comun 
DEUT-

pentru rezolvarea
dosarelor subdezvoltării
O atenție deosebită acordă mij

loacele de informare în masă de 
peste hotare reliefării ideilor cu
prinse în Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresat celei 
de-a Vil-a sesiuni a Conferinței

Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare — U.N.C.T.A.D. VII.

Referindu-se pe larg la acest do
cument, agenția CHINA NOUA 
scoate în relief însemnătatea 
realismul 
soluționarea 
externe a 
dezvoltare, 
niei. relevă 
se treacă la 
toriilor țărilor celor mai sărace, să 
se reducă, in proporții corespunză
toare, datoriile tuturor celorlalte 
state și să se reeșaloneze pe o pe
rioadă de 15—20 de ani restul da
toriilor, cu o dobîndă minimă sau 
chiar fără dobîndă. De asemenea, 
trebuie să se stabilească un plafon 
maxim pentru plățile anuale în 
contul datoriei externe, care să nu 
depășească 10 la sută din încasă
rile obținute din exporturile țări
lor în curs de dezvoltare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
— menționează în continuare a- 
genția — a evidențiat, totodată, 
necesitatea ca la Conferința 
U.N.C.T.A.D. VII să se elaboreze 
măsuri care să ducă la soluționa
rea problemei prețurilor .— mai 
ales la materiile prime — prețuri 
care, pentru multe țări, sint sursa 
principală a veniturilor obținute 
din export. în același timp, s-a 
pronunțat pentru înlăturarea pro
tecționismului și liberalizarea 
schimburilor economice dintre sta
te, pentru eliminarea oricăror for
me de presiuni 'și condiționări po
litice și de altă natură, a oricăror 
îngrădiri și bariere artificiale din 
calea comerțului internațional. Se 
reliefează propunerea ca actuala 
sesiune a U.N.C.T.A.D. să ducă 
la convocarea unei conferințe spe
ciale în cadrul O.N.U., la care să 
participe, in condiții de deplină 
egalitate, atît țările in curs de dez
voltare, cit și cele dezvoltate, să 
determine angajarea de negocieri 
efective și obținerea de 
pozitive 
direcția 
blemelor 
conomiei

Și 
privind 
datoriei 

de
Româ-

propunerilor 
problemei 

țărilor în curs 
Președintele 
agenția, a cerut să 

anularea totala a da-

DHAKA 11 (Agenpres). — într-o 
alocuțiune rostită la Dbaka. cu o- 
cazia vizitei Pe care o face în R.P. 
Bangladesh, președintele Comitetu
lui Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Yasser Arafat, 
a arătat că poporul palestinian va 
continua lupta pentru redobândirea 
drepturilor sale inalienabile.

Yasser Arafat a subliniat că pa
lestinienii trebuie să se bucure de 
dreptul legitim la autodeterminare, 
inclusiv de a-și crea un stat pro
priu. independent. El a condamnat 
faptul că Israelul continuă să ocu
pe teritorii arabe încâlcind normele 
de drept international.

internaționale 
Mijlociu.

de pace în Orientul

LONDRA 11 
tr-un interviu „ 
britanice „Times", i_, 
lui, Hassan al II-îea,

(Agerpres). — în- 
acordat publicației 
", regele Marocu- 
-------, care între

prinde o vizită de stat la Londra, 
s-a pronunțat pentru organizarea 
unei conferințe internaționale de 
pace în Orientul Mijlociu, la care să 
participe membrii permanenți ai 

al O.N.U., 
interesate,

rezultate 
în cadrul acestora: în 
soluționării tuturor pro- 
grave și complexe ale e- 
mondiale.

(Agerpres),

participe membrii pc~ 
Consiliului de Securitate 
precum și toate părțile 
inclusiv O.E.P.

BEIRUT II (Agenpres).
GENEVA 11 (Agerpres). — Preșe

dintele Egiptului, Hosni Mubarak, a 
anpnțat că vicepremierul și minis
trul egiptean al afacerilor externe, 
Esmat Abdel Meguid. va face o vi
zită în Israel, în cadrul dialogului 
vizind organizarea unei conferințe

BEIRUT 11 (Agenpres). — într-un 
discurs rostit la Beirut, președinte
le Libanului. Amin Gemayel. a ă- 
rătat că o cale favorabilă pentru so
lutionarea problemelor cu care se 
confruntă tara ar fi crearea unui 
front care să grupeze toate forma
țiunile politice libaneze si a unui gu
vern de reprezentare națională.
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ÎN R.P. MONGOLA au avut loc 
manifestări prilejuite de a 66-a 
aniversare a revoluției populare — 
sărbătoarea națională a poporului 
mongol. La Ulan Bator s-au des
fășurat o paradă militară și de
monstrația oamenilor muncii. în 
tribună s-au aflat Jambin Batmunh, 
secretar general al C.C. al P.P.R.M.. 
președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular, alți conducători de 
partid și de stat.

REDUCERI BUGETARE. Admi
nistrația S.U.A. a dat dispoziție 
tuturor ministerelor și organismelor 
naționale să opereze reduceri în 
planurile bugetare. în așa fel îneît 
deficitul federal să poată fi dimi
nuat cu 15 miliarde dolari. După 
cum informează agenția EFE, un 
purtător de cuvînt al Casei Albe 
a declarat că Administrația inten
ționează să reactualizeze progno
zele privind evoluția economiei 
americane, avînd în vedere că. în 
primul semestru al anului, rata 
creșterii a fost sub nivelul prevăzut.

£

„ZIUA CELOR 5 MILIARDE*. 
La o clinică din Zagreb (R.S.F. 
Iugoslavia) s-a născut, sîmbătă, 
copilul considerat a fi cel de-al 
5 000 000 000-lea locuitor al planetei 
noastre. La festivitatea care a avut 
loc, secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, aflat la 
Zagreb, și-a exprimat speranța că 
noua generație a Terrei va trăi în 
pace. Tot sîmbătă, la sediul din 
New York al Națiunilor Unite a 
fost marcată „Ziua celor cinci mi
liarde", semnificînd numărul actual 
al locuitorilor globului.

GUVERNUL INSULELOR FE- 
ROE. teritoriu aflat în administra
ția Danemarcei, a cerut căpitanu
lui unei nave militare americane 
aflate în portul Torshavn să pără
sească de îndată apele teritoriale 
ale arhipelagului. în declarația gu
vernului se relevă că vasul respec
tiv ar putea 
la bord. / ... ...... .
te că parlamentul local a declarat 
insulele din nordul Atlanticului 
drept zonă liberă de arme nu
cleare.
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ițea să aibă arme nucleare I
Agenția A.D.N. reaminteș- |
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