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Spiritul revoluționar — emblemă 
a conștiinței înaintate

Procesul noii construcții uma
ne in societatea socialistă ro
mânească nu mai este la în
ceput. Există deja, in această 
privință, o experiență bogată. Si 
au fost înregistrate rezultate dintre 
cele mai bune. Timp de 22 de ani, 
de la Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român și pînă in 
prezent, a fost fundamentat un 
cadru generos — economic, social- 
politic, cultural, moral — in care 
s-a dezvoltat o atitudine nouă a 
omului fată de muncă, o înțelegere 
de esență revoluționară a răspun
derilor in societate, a relațiilor in- 
terumane. A devenit o realitate 
omul nou. dar procesul formării lui 
nu s-a încheiat. Acest proces este 
de mare amploare și de largă per
spectivă.

După Congresul al IX-lea, parti
dul și-a propus, așa cum a afirmat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să 
perfecționeze produsul cel mai înalt 
al naturii. Să perfecționeze omul. 
Pentru prima oară în istoria tării, 
acest proces a fost conceput și se 
realizează la nivelul întregii na
țiuni române. Desigur, nu e vorba 
de a uniformiza omul. Pentru că 
oamenii sint diferiți și rămin dife
riți — prin trăsături fizice, prin 
preocupări, prin inclinații profesio
nale. prin stări sentimentale. A 
făuri insă, la nivelul întregii na
țiuni, omul nou înseamnă.' mai 
întii. in concepția partidului nostru 
și in practica edificării ■ societății 
socialiste multilateral dezvoltate, să’ 
ee asigure o bază obiectivă pentru 
revolutionarea conștiințelor tuturor 
oamenilor, pentru modificări funda
mentale în modul lor de viată. în 
munca lor. în existența lor. Și în
seamnă. totodată, să se înfăptu

iască perfecționarea relațiilor so
ciale in general, să se asigure 
participarea activă a maselor de 
cetățeni la viața politică a țării, la 
soluționarea problemelor de stat, la 
organizarea si conducerea produc
ției. la autoconducerea muncito
rească. Acest proces cunoaște o 
puternică intensificare in actua
la etapă a edifi
cării societății 
socialiste mul
tilateral dez
voltate.

S-au conturat, 
de 22 de ani în
coace. la nivelul 
maselor, un nou 
mod de a munci 
si a gindi, o 
nouă fizionomie 
umană, ce iși de
monstrează in
tr-un fel edifica
tor suneriorit''*''! 
fată de vechile 
tipare de compor
tament social si 
ele atitudine mo
rală. atit în ceea 
ce privește nă
zuințele. idealuri
le, cit și in ma
niera concretă de 
manifestare și ;i-
firmare a personalității. Toate a- 
cestea sint realități incontestabile. 
Dar procesul formării omului nou 
încă nu s-a incheiat. Desigur, noua' 
construcție umană incorporează atit 
însușirile proprii societății noastre 
socialiste, cit și valorile perene du
rate de poporul român în decursul 
întregii sale existențe. Nu au fost 
încă lichidate cu desăvirșire tarele 
trecutului. Cele mai. multe sint,

Bun venit pe ptimîntul României 
președintelui Prezidiului CC. al U.C.I.!

Tovarășul Boșko Krunici s-a năs
cut la 21 octombrie 1929, în locali
tatea Prhovo, comuna Pecinți, într-o 
familie de țărani săraci. A intrat de 
foarte tînăr în rîndurile Uniunii Ti
neretului Comunist din Iugoslavia și 
a fost primit în rîndurile Partidului 
Comunist din Iugoslavia în anul 
1946.

Tovarășul Boșko Krunici a înde
plinit diferite funcții de răspundere 
in cadrul organizației de tineret, al 
Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor (U.S.P.M.) 
și în cadru! Uniunii Comu
niștilor. A fost secretar al 
comitetului local U.T.C. din 
Ruma. îndeplinind și alte 
funcții în cadrul organizației 
de tineret, a participat la nu
meroase acțiuni de muncă 
ale tinerilor, a activat in ca
drul mai multor organizații 
sociale și organe de autocon- 
ducere. A fost președinte al 
Comitetului districtual al 
U.S.P.M. și membru al Bi
roului Comitetului 'districtual 
al U.C.I. din Sremsko Mi- 
trovița. secretar al Conferin
ței provinciale a U.S.P.M. din 
Voivodina. președintele Con
siliului politico-organizato- 
ric al Adunării R.S. Serbia, 
membru al Prezidiului și al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al U.C. din Serbia, secretar 
al Prezidiului si președintele 
Prezidiului Comitetului Pro
vincial al U.C. din Voivodina.

Tovarășul Boșko Krunici a 
fost ales deputat in Adu
narea R.S. Serbia și Adu
narea R.S.F. Iugoslavia. Di
plomat in stiinte juridice, to
varășul Boșko Krunici a pu
blicat studii referitoare la 
organizarea și functionarea 
organelor de stat și sociale, 
Ia Constituția țârii si la Sta
tutul U.C.I.

La Congresele al XlI-lea
și al XIII-lea ale U.C.I. a fost ales 
membru al Comitetului Central și al. 
Prezidiului C.C. al U.C..I

La 30 iunie 1987, tovarășul Boșko 
Krunici a fost ales președinte al. 
Prezidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Pentru activitatea sa de partid și 
de stat a fost distins cu înalte or
dine și medalii.

Convorbirile care încep astăzi între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășul Boșko Krunici continuă bo
gata tradiție a întilnirilor româno- 
iugoslave la nivel înalt, care au jalo
nat întregul proces de extindere și 
adîncire a relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Socialistă Federativă Iugoslavia, 
dintre popoarele țărilor noastre ve
cine și prietene. Frecventele întîl- 
niri care au avut loc între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si președintele 
Iosip Broz Tito, dialogul purtat ul
terior de secretarul general al parti
dului nostru, președintele Republicii

primul rînd la dezarmarea nucleară, 
pentru întărirea securității și cola
borării în Europa și in întreaga lu
me. pentru solutionarea exclusiv 
prin mijloace pașnice, pe calea tra
tativelor. a focarelor dp criză, ex
cluderea totală a forței și amenin
țării cu forța din relațiile dintre 
state, centru rezolvarea situației 
eoonomice grave a țărilor in curs de 
dezvoltare. situație care influențează 
negativ relațiile internaționale și pa

cea in lume. Țările noastre 
acționează constant pentru 
dezvoltarea colaborării bila
terale și multilaterale intre 
toate statele balcanice, pen
tru transformarea acestei re
giuni intr-o zonă a păcii, se
curității. colaborării, bunei 
vecinătăți și înțelegerii, fără 
arme nucleare și chimice.

„Constatăm cu multă sa
tisfacție — releva tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în noiem
brie anul trecut, in cursul 
vizitei in țara noastră a pre
ședintelui Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia — că prietenia și 
colaborarea româno-iugosla- 
vâ — cu vechi și frumoase 
tradiții — cunosc un curs 
pozitiv, se dezvoltă multi
lateral. pe baza trainică a 
deplinei egalități, a respec
tului. stimei și increderii 
reciproce. Vizitele și convor
birile la înalt nivel purtate 
la București și Belgrad, în
țelegerile convenite cu aces
te prilejuri s-au inscris, de 
fiecare dată, ca momente de 
cea mai mare importanță in 
adincirea continuă a acestor 
relații".

La rindul său. președintele 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia 
reliefa, eu același prilej : 
„Cultivind un dialog perma
nent. o dată cu trecerea ani
lor, noi nr-am cunoscut toi 
mai bine, am edificat îm

preună un climat de încredere și în
țelegere. Colaborind pe aceste prin
cipii. noi am adus o contribuție im
portantă nouă înșine, dar si pentru 
realizarea linei situații mai stabile 
și mai sigure in zonele in care ne-a 
plasat destinul istoric".

Noul dialog la nivel înalt între to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Boșko Krunici prilejuiește 
poporului nostru exprimarea con
vingerii sale ferme că actuala întil- 
nire va constitui o nouă și puternică 
manifestare a prieteniei tradiționale 
româno-iugoslave. un impuls nou în 
direcția, lărgirii și întăririi colabo
rării dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, dintre România și Iugo
slavia. dintre popoarele oelor două 
țări, în interesul reciproc, al cauzei 
socialismului, păcii și securității, 
destinderii și înțelegerii în lume.

Poporul nostru, dînd glas senti
mentelor sale de profundă stimă și 
prețuire, urează cu căldură înaltu
lui oaspete din Iugoslavia vecină și 
prietenă tradiționalul „Bun venit pe 
pămintul României 1".

Socialiste România, . cu conducătorii 
de partid și de stat ai Iugoslaviei, 
înțelegerile la care s-a ajuns cu 
aceste prilejuri au stabilit baze trai
nice. au conferit durabilitate și 
profunzime raporturilor româno- 
iugoslave, care se clădesc .pe princi
piile independentei si suveranității, 
integrității teritoriale, egalității in 
drepturi și avantajului reciproc, ne
amestecului in treburile interne, res
pectării căilor proprii de dezvoltaremele eticii și echității socialiste ; 

în raport cu înaltele principii 
politico-morale proprii societății 
noastre. Pentru că nu-i de ajuns 
să fie elaborate norme revoluțio
nare de muncă și de viață. Impor
tant este ca fiecare om să aspire 
în mod conștient către astfel de 
înălțimi. Partidul. secretarul său 
general pornesc de la convingerea, 
întemeiată pe fapte, că dezvoltarea 
multilaterală a personalității uma
ne nu se realizează spontan, în pro
cesul transformărilor revoluționare 
care se produc în societate ; este 
necesară o amplă activitate poli- 
tico-educativă pentru ca în con
știința fiecăruia să fie integrate va
lorile spiritului revoluționar. Pen
tru că, așa cum este și firesc, mo
delul omului nou, în actuala etapă 
a dezvoltării economico-sociale a 
țării, este revoluționarul.

Pe baza experienței îndelun
gate a partidului nostru, a mă
rețelor transformări revoluțio
nare din România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu evidențiază ce
rința ca însuși omul — cu modul 
lui de a munci, de a gîndi. de a fi 
— să se dezvolte pe cale revoluțio
nară : ca însăși conștiința lui să 
devină revoluționară. Iar spiritul 
revoluționar se cefe a fi înțeles in 
lumina noilor condiții concret- 
istorice, în lumina noilor realități.

Procesul revoluționar nu s-a în
cheiat în actuala etapă ; el con
tinuă în condiții noi și în forme 
noi. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. revoluția își’ în
corporează trăsături noi, neîntîlni- 
te in etapele precedente, ce sint
(Continuare in pag. a Il-a)

azi, doar triste amintiri. Altele însă 
se dovedesc a fi persistente ; ele 
se manifestă asemenea unor ..re
flexe condiționale" de tip social și 
moral, ca un fel de legături tem
porale păstrate încă de . conștiința 
prezentului. De fapt, așa cum de 
atitea ori a subliniat, cu îndrep

tățire. secretarul 
general al parti
dului. rămînerea 
în urmă a con
științei sociale 
fată de existența 
socială nu. este o 
fatalitate. însă 
debarasarea de 
tarele, trecutului 
constituie o ope
ră complexă. în 
a cărei Înfăptui
re se cer a fi în
trunite o serie de 
condiții, cum sint 
continuitatea, spi
ritul de răspun
dere. competenta 
în munca de e- 
ducatie. cunoaș
terea temeinică a 
psihologiei ujna- 
ne. afirmarea pa
siunii creatoare 
in căutarea ace

lor modalități si forme de acțiune 
care să aibă o influentă pozitivă 
reală asupra concepțiilor morale și 
asupra comportamentelor.

Omul nou se afirmă, azi. in
tr-un nou cadru modelator, in 
care fiecare membru al socie
tății este determinat. printr-o 
intensă activitate politico-educati- 
vă, să-și examineze munca, viața, 
comportamentul in raport cu nor

MOBILIZARE PUTERNICĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA TUTUROR SARCINILOR ECONOMICE

ÎN AGRICULTURĂ ÎN INDUSTRIE

încheierea recoltării griului 
si a celorlalte lucrări de sezon 
9

© în județele din zonele a ILa și a Hl-a se impune 
folosirea cu randament maxim a mijloacelor mecanice 
pentru a spori mult viteza la seceriș.

© Pretutindeni trebuie concentrate forțele nece
sare la eliberarea de paie a terenurilor și pregătirea 
lor, astfel îneît în această săptămînă să se asigure în- 
sâmînțarea celei de-a doua culturi pe toată suprafața 
planificată.

• în fiecare județ și în fiecare unitate agricolă 
trebuie să se manifeste răspundere deosebită pentru 
evaluarea corectă a recoltei și eliminarea pierderilor 
sub orice formă, luîndu-se măsuri pentru depozitarea 
și păstrarea în cele mai bune condiții a întregii 
producții.

• în aceiași timp cu urgentarea secerișului este 
nevoie să se acorde atenție sporită recoltării și a celor
lalte culturi de sezon — inul pentru ulei și cel pentru 
fibră, cînepa și mazărea — urmărindu-se încadrarea 
lucrărilor în epoca optimă.

• Nici o clipă nu trebuie să scape atenției în 
această perioadă strîngerea și depozitarea tuturor re
surselor de furaje pentru a se crea stocuri cît mai mari 
de nutrețuri pe timpul iernii.

Producția de utilaje 
energetice — realizată 

ritmic, integral
O condiție hotăritoare pentru desfășurarea normală. la nivelul ritmuri

lor planificate, a activității tuturor unităților producătoare de energie elec
trică o constituie in prezent finalizarea neintirziată a lucrărilor de reparații 
și modernizării din centralele electrice. în această direcție s-au întocmit 
programe speciale și grafice pe fiecare obiectiv energetic în parte, care 
prevăd revizia, repararea și modernizarea grupurilor energetice, astfel 
incit in perioada următoare capacitățile energetice să funcționeze din 
plin, să asigure energia electrică de care economia națională are nevoie.

Acum, cind timpul este favorabil, cuvintul de ordine in toate centra
lele electrice trebuie să fie încheierea neintirziată a acestei acțiuni. Pen
tru aceasta se cer pe de o parte eforturi deosebite atît din partea ener- 
geticienilor și montorilor, cît și din partea furnizorilor de utilaje ener
getice și piese de schimb, care au datoria să' livreze grabnic toate utila
jele și subansamblele necesare. în ancheta de astăzi revenim asupra 
unei probleme deosebit de stringente : asigurarea echipamentelor ener
getice.

Utilajele să fie livrate în 
ordinea montajului. Mai nou> 
in cadrul întreprinderii de utilaj 
minier din Satu Mare în acest an 
se va executa un important volum 
de utilaje energetice — peste 3 000 
tone — destinate pe de o parte pune
rii in funcțiune a unor noi capaci
tăți in centrale electrotermice, iar pe 
de alta efectuării reparațiilor și re
viziilor la unele grupuri energetice. 
Care este stadiul realizării acestor 
utilaje ? Sint ele livrate eșalonat, 
astfel incit să asigure funcționarea 
noilor capacități la nivelul planifi
cat in sezonul rece ? Din datele ce 
ne-au fost furnizate rezultă o si
tuație oarecum paradoxală. Deși vo
lumul de utilaje energetice livrate 
pînă în prezent este superior sar
cinii planificate, totuși la o privi
re mai atentă se constată că uni
tatea înregistrează de fapt o restan

tă de citeva sute de tone. Explica
ția ? Din sarcinile planificate s-au 
realizat, de fapt, numai o parte, li- 
vrindu-se in schimb citeva sute de 
tone de subansamble care au terme
ne de livrare mai îndepărtate si, 
practic, nu sînt necesare acum pe 
șantiere. Cauza acestei ciudate in
versări. care, evident, afectează pu
nerea la termen in funcțiune a ca
pacităților cu termene apropiate, 
ne-a fost dezvăluită de inginerul 
Dezideriu Szaroz. șeful biroului 
..furnizorul general" din cadrul în
treprinderii :

— Colectivul întreprinderii noastre 
a făcut si face in continuare tot ce-i 
stă în putintă pentru executarea la 
termen a utilajelor energetice pla
nificate. Restanta înregistrată nu ni 
se datorează nouă, ci lipsei unor
(Continuare in pag. a Iîl-a)

Niciodată ca in iulie griul 
nu-mi rememorează în
treaga viată ca apoi să 
mi-o risipească, zilnic, in 
miraje. Forța interioară a 
lunii iulie este secerișul, 
cind starea de spirit g 
griului se cheamă durerea 
luminii. Pe timpul seceri
șului, in cimpiile României, 
toate celelalte componente 
ale vieții rămin in sus
pensie. Iulie este o lună 
invincibilă, pentru că. spre 
deosebire de celelalte 
munci de peste an. seceri
șul este profund sentimen
tal. Nu iubește cu adevărat 
și pînă la distrugere griul 
decit omul care s-a născut 
sau a trăit un număr de 
veri intr-un sat de cimpie, 
stepă sau pustă. Cine 
n-a văzut cum pătrunde 
înserarea in griu (și griul 
in apele de purpură ale as-

SECERIȘUL
fințitului), apoi luna bîn- 
tuindu-l cu aur hipnotic — 
clipa aceea de vrajă cind 
sufletul simte nevoia sfâ
șietoare de a o porni la 
drum, printre lanuri. si 
de a umbla la nesfirșit 
printr-o tară a magiei — va 

■fi convins mereu că sece
rișul aparține numai țăra
nului și e o sărbătoare er
metică. în iulie, cind crapă 
miezul verii, griul e cul
cat, legat, treierat. Peste 
întinderi de neajuns, deci 
nepieritoare. se scutură 
mohorul, plesnește aliorul 
de sucuri albe, pleavă gal
benă fumegă pe drumuri, 
in pinzele invizibile ale 
combinelor și-n coroanele 
salcimilor; jur-imprejur

plutește o liniște fantastică, 
blinda inroșire a clipelor ; 
Timpul regenerator, cu ini
ma rănită de amintiri, se 
oprește', in iulie, să consta-

ÎNSEMNAM

te că funcționează numai 
ritualul secerișului și că 
diamantele lui și-au! pier
dut simbolurile ; nimic nu 
doare, boi novaci in Jug, 
camioane, un copil pe-un 
minz roib. o fată aruncin- 
d.u-se-n năvodul pescarilor, 
vin gustos și sprinten, 
păstrat in hrubă, suprana
turalul dominind ca lege și

iluziei o pasăre ciugulind 
zorile din fereastră, zeul 
cimpiei strecurindu-se prin 
depășirile amiezii spre 
Marele Palat al Apelor 
Dulci unde înoată zeii flu
viului. Foamea e denigra
rea vieții, de aceea griul e 
înainte de toate viată și va
loare ofensivă. Intenția lui, 
de cind răsare, e spicul, 
iar a spicului valul singe- 
lui. Copil de țărani fiind, 
știu precis că pe fiecare 
bob de griu nu încape alt 
cuvint decit viața. Ceea ce 
înseamnă ființa poeziei. 
Griul e și protecție. O spun 
ca unul care a dormit in 
lan și am vîslit cu mîinile 
și picioarele în apele lui ro
șii adunate grămezi pe arii.

în iulie, secerișul e pei
sajul cel mai inteligent al 
cimpiei, și toată cinipia, 
cu oameni, combine, cami
oane. căruțe, cai, șlepuri pe 
Dunăre și mori măcinînd, 
e o țară de rouă, colindată 
de aromele plinii. roman
tism, precum și de mirosul 
violent, amar, tangibil și 
stăruitor al pelinului. Iar 
sufletul meu e atunci o 
dropie zburind între riuri, 
ascultind cum greierii, 
multi ca nisipul, bat tobele 
făgăduinței ; fervoarea lor 
înalță cimpia in spatii ma
leabile, ocrotite de lună, 
asaltate de stele — ampla, 
inconfundabila măreție a 
verii, trupul ei gol, buzele 
Firii picurind euritmii si 
profetizînd dejugarea de
părtărilor, bucuria...

Fănuș NEAGU

internă și pozițiilor internaționale 
ale celor două țări.

Se dezvoltă cu succes, in spiritul 
respectului reciproc și înțelegerii, 
relațiile și colaborarea dintre Parti
dul Comunist. Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia. Spiritul 
respectului reciproc, al bunei vecină
tăți caracterizează si cursul pozitiv 
al raporturilor dintre cele două țări, 
puternic impulsionate de întîlnirile 
la nivel înalt, care s-au constituit in 
contribuții majore' la ridicarea pe 
noi trepte a conlucrării pe cele mai 
diverse planuri, la punerea în va
loare, într-o măsură tot mai mare, a 
avantajelor pe care Ie oferă nivelul 
de dezvoltare al celor două economii 
și apropierea geografică. Mărturie 
stau. în acest sens, înțelegerile con
venite privind extinderea în conti
nuare a colaborării și cooperării în 
producție, precum și pentru lărgirea 
și diversificarea schimburilor de 
mărfuri.

România și Iugoslavia — care iși 
lărgesc și aprofundează conlucrarea 
pe plan extern — militează pentru 
reducerea încordării în viata inter
națională, pentru oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la dezarmare. în

LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Primul-niinistiu al Republicii Elene, Andreas Papandreu, 

va face o vizită de prietenie în țara noastră
La invitația președintelui Republicii primul-ministru al Republicii Elene, de prietenie în Republica Socialistă 

Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, Andreas Papandreu. va face o vizită România, in ziua de 27 iulie 1987.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Comisarul de stat pentru agricultură din Republica Zair

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, marți, 
în stațiunea Neptun, pe Kayinga 
Onssindal, comisarul de stat pentru 
agricultură din Republica Zair, aflat 
într-o vizită in tara noastră.

Ministrul zairez a exprimat cele 
mai vii mulțumiri pentru primire și 
a arătat că are plăcuta misiune 
de a transmite președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Republicii Zair, Mobutu 
Șese Seko, un cordial salut, împreu
nă cu sentimentele sale de stimă și 
prietenie, iar poporului român urări 
de bunăstare și fericire.

Președintele' Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat, la rindul său,

președintelui Republicii Zair cele 
mai bune urări de sănătate și suc
ces. de progres și prosperitate pen
tru poporul zairez prieten.

In timpul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații de prietenie 
și colaborare existente intre Româ
nia și Zair, subliniindu-se contribu
ția determinantă a dialogului la cel 
mai înalt nivel în extinderea și di
versificarea in continuare a acestor 
raporturi. în acest cadru au fost e- 
vocate rezultatele fructuoase ale re
centei vizite oficiale de priete
nie efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in Republi
ca Zair, care a deschis noi perspec

tive dezvoltării pe multiple planuri 
a relațiilor româno-zaireze.

în timpul convorbirii au fost relie
fate posibilitățile existente pentru 
amplificarea relațiilor româno-zai
reze pe plan economic, tehnico-ști- 
ințific și în alte sfere de activitate, 
in interesul și spre binele ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii. în
țelegerii și colaborării ' între toate 
popoarele lumii. In mod deosebit, au 
fost discutate probleme privind ex
tinderea colaborării dinire România 
și Zair îp domeniul agriculturii.

La primire a participat Gheorghe 
David, ministrul agriculturii.

A fost de fată ambasadorul Repu
blicii Zair la București, Musungavi 
Nkuembe Mampuya.

Ministrul apărării al Republicii Federale Nigeria
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 
România, a primit, marți, 21 iulie, 
în stațiunea Neptun. pe general- 
maior Domkat Yah Bali. ministrul 
apărării al Republicii Federale Ni
geria. care efectuează o vizită in 
tara noastră.

Mulțumind pentru întrevederea 
acordată, oaspetele a inminat to
varășului Nicolae Ceaușescu un me
saj din partea șefului statului nige
rian. general-maior Ibrahim Bada- 
masi Babangida, președinte al Con
siliului de conducere și comandant 
suprem al Forțelor Armate ale Re
publicii Federale Nigeria, în care 
sînt exprimate calde urări de sănă
tate și fericire, precum și dorința de 
a extinde colaborarea româno-nige- 
riană in diverse domenii de activi
tate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și a transmis 
șefului statului nigerian un cald 
salut și cele mai bune urări. Pre
ședintele României a apreciat că vi
zita ministrului apărării din Repu
blica Federală Nigeria se înscrie in 
cadrul bunelor raporturi existente 
între cele două țări și și-a exprimat 
convingerea că aceste relații vor cu
noaște o dezvoltare continuă in vii
tor. in interesul reciproc, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

In timpul convorbirii s-a eviden
țiat că potențialul economic al oelor 
două țări oferă posibilități multiple 
pentru amplificarea colaborării re
ciproc avantajoase dintre România 
și Nigeria, pe baza unor acorduri de 
lungă durată, care să asigure rela
țiilor româno-nigeriene stabilitate și 
perspectivă.

Abordîndu-se unele aspecte ale 
vieții internaționale actuale, pre

ședintele Nicolae Ceaușescu a arătat 
că, in actualele condiții internațio
nale. deosebit de grave și com
plexe. este necesar să se acționeze 
în continuare pentru inoetarea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarma
re, în primul rînd la dezarmarea nu
cleară, pentru reduoerea armamen
telor ' convenționale, a efectivelor și 
cheltuielilor militare, care să ducă 
la eliberarea unor resurse financia
re ce ar putea fi folosite pentru 
dezvoltarea liberă, independentă a 
tuturor popoarelor pe calea pro
gresului economic și social, și în
deosebi a țârilor in curs de dez
voltare.

La primire a participat general- 
colonel Vasile Milea, ministrul a- 
părării naționale.

A fost' de fată însărcinatul cu 
afaceri a.i. al Republicii Federale 
Nigeria la București. Austen Samuel 
Enang.
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istoria poporului si rolul cunoașterii ei
io opera de educație patriotică, revoluționara

avut un viu sim-ci
exprimat in respectul și prețuirea

Dintotdeauna, poporul nostru 
țămint al istoriei, 
acordate faptelor mărețe ale trecutului, în atașamen
tul nestrămutat față de glia patriei, de ființa neamu
lui, de limba strămoșească, în mîndria pentru apar
tenența la un popor greu încercat de nenumărate vi
tregii ale vremurilor, dar neîngenuncheat de ele, ri- 
dieînau-se mereu biruitor deasupra lor. De-a lungul 
timpului, istoria a fost pentru români un nesecat iz
vor de încredere în forțele și energiile lor creatoare, 
în capacitatea de a izbindi asupra oricăror vicisi
tudini și greutăți și a-și împlini menirea 
în aceste părți ale lumii unde rădăcinile 
de nesmuls. S-a vorbit cu îndreptățire 
tentică putere a istoriei, despre uriașa 
delatoare.

Unor asemenea tradiții de cinstire a 
o nouă strălucire, sub impulsul gîndirii cutezătoare, 
riguros științifice a secretarului general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, epoca inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului. în miezul concep
ției privind rostul istoriei in lumea contemporană se

pe care o au 
le sint adinei, 
despre o au- 
ei forță mo

află adevărul că nimic nu poate fi făurit trainic, du
rabil fără cunoașterea și înțelegerea istoriei, ignorîn- 
du-se trecutul, lecțiile și invățămintele sale, tezaurul 
de experiență al înaintașilor. Totodată, stăruind asu
pra cunoașterii profunde a trecutului, secretarul ge
neral al partidului a subliniat cerința înfățișării aces
tuia așa cum a fost, cu luminile și umbrele sale, pe 
baza surselor documentare, a adevărului istoric, a- 
ceasta fiind o condiție fundamentală pentru însuși 
statutul de disciplină științifică al istoriei.

Sub inrîurirea fertilă a acestei concepții, cercetarea 
istoriografică a dobindit notabile realizări atit in 
sporirea bazei documentare cît și în restituirea marilor 
opere ale vechii istoriografii românești, în lărgirea 
cîmpului investigațiilor, in luminarea a noi și noi mo
mente, evenimente și personalități ale trecutului nos
tru național. Despre aceste realizări ne vorbesc parti- 
cipanții la dezbaterea organizată de redacția noas
tră : dr. Florin CONSTANTINIU (Institutul de istorie 
„Nicolae lorga"), dr. Ștefan OLTEANU (Institutul de 
arheologie București), prof. univ. dr. Nicolae PETREANU 
(Academia de studii social-politice).

Marea lecție patriotică a trecutului eroic 
al poporului

Ștefan Olteanu : Definită drept 
una dintre disciplinele sociale de 
cea mai mare importanță pentru în
țelegerea evoluției societății ome
nești de-a lungul existenței sale, is
toria. ..cartea dinții a nației", se con
stituie, totodată, intr-un factor e- 
sențial de educare a oamenilor mun
cii în spiritul dragostei față de .țară, 
într-un instrument inestimabil de 
dezvoltare a răspunderii față de des
tinele națiunii noastre socialiste. 
Căci, departe de a constitui numai 
o investigare cu caracter strict do
cumentar a trecutului, cercetarea is
torică este și o știință a prezentu
lui, rezultatele cercetărilor istorice 
ajutînd omul contemporan să înțe
leagă mai bine legile obiective care 
guvernează societatea. necesitatea 
de a acționa în spiritul cerințelor 
progresului.

Cu nenumărate prilejuri, secreta
rul general al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu. a sinte
tizat în mod remarcabil rolul isto
riei ca factor esențial de educare 
patriotică, reliefînd faptul că expe
riența trecutului constituie o 
călăuză vie. atit pentru prezent, cit 
si pentru viitor. Nimic nu se poa
te construi ignorind trecutul — ară
ta președintele tării noastre : 
necesar, 
in mod 
lenii al 
cu care 
situdinile istoriei, greutățile si ad
versitățile de tot felul si să-Si păs
treze ființa națională, să-si apere 
dreptul la libertate si neatirnare.

Nicolae Petreanu : înalta cinstire 
si prețuire de care se bucură tre
cutul istoric in țara noastră sînt nu 
numai expresia unei firești venera
ții fată de lupta revoluționară si 
progresistă a înaintașilor, fată de o- 
pera lor tenace si generoasă pen
tru afirmarea si realizarea aspirații
lor de libertate socială, de unitate si

este 
de aceea, să fie cunoscute 
aprofundat trecutul de mi- 
poporului nostru, eroismul 
el a știut să înfrunte vici-

independentă a tării, ci si expresia 
unei concepții științifice, de o deo
sebită importanță social-politică. po
trivit căreia socialismul nu se în
făptuiește pe un loc gol. una din 
caracteristicile sale esențiale fiind 
preluarea a tot ce a fost progresist 
anterior. în scopul ridicării temeini
ce a izbînzilor economice, politico- 
sociale si spirituale actuale pe noi 
si mereu mai înalte trepte. La baza 
interesului pentru trecut se află, de 
fapt, trăirea puternică a istoriei pre
zente de către masele făuritoare ale 
noii societăți. Opera secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a făcut să se în
țeleagă mai clar si mai hotărît că 
edificarea socialismului pe pămin- 
tul românesc este opera poporului 
nostru, că în ea ne definim identi
tatea ca națiune socialistă, că ne 
asumăm răspunderea acestei opere, 
dorind ca ea să exprime individua
litatea si.modul nostru de a gîndi. 
Socialismul si-a integrat organic a- 
tributele independentei, suveranității 
si a dovedit, intr-un mod impresio
nant. forța cu care politica partidu
lui si statului dă expresie identită
ții dintre interesele națiunii noastre 
si obiectivele edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Ast
fel. prin detectarea unor trăsături de 
permanență în viata poporului nos
tru. istoria aruncă punți de legătu
ră între ceea ce a fost și ceea ce 
va fi si pune in valoare mesajele 
spre care tindem. Numai înțelegerea 
si asimilarea adevărurilor trecutului
— arată tovarășul Nicolae Ceaușescu
— pot asigura omului zilelor noas
tre definirea mai completă a meni
rii sale prezente, cunoașterea căilor 
și mijloacelor 
operelor 
decurge nemijlocit rolul 
educarea 
socialiste a maselor, a tinerei gene
rații.

ditională — a fost continuată pe un 
plan superior după Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân. Ea a căpătat o dimensiune mo- 
ral-politică de o amploare fără pre
cedent pentru că este chemată să slu
jească nobila cauză a consolidării în
crederii si apropierii intre popoare, 
premisă fundamentală a păcii. Așa 
cum releva tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „studierea istoriei 
permite cunoașterea legăturilor tra
diționale care au existat de-a lun
gul secolelor între popoare, in spe
cial intre popoarele vecine, a relații
lor lor de solidaritate si întrajuto
rare in lupta pentru cauza libertății 
si independentei, precum si a as
pectelor legate de vechea politică de 
dominație si asuprire promovată de 
marile imperii din trecut, de învrăj
bire intre popoare, cultivată de cla
sele exploatatoare, lată de ce înfă
țișarea profund obiectivă si interpre
tarea justă, corectă, principială a da-

telor si faptelor istorice au o im
portantă esențială pentru lichidarea 
surselor de neîncredere si animozi
tate create de-a lungul timpului in
tre popoare". Ideea, pe cit de În
semnată pe atit de generoasă, des
chide istoriei. — ca efort de cunoaș
tere — o luminoasă perspectivă, e- 
videntiind faptul eâ reconstituirea 
riguroasă a evenimentelor este con
diția indispensabilă a cunoașterii, 
care, la rîndul ei. duce la înțelege
re ; cunoașterea reciprocă devine te
melie pentru înțelegerea reciprocă.

Pe de altă parte, dezvăluirea sur
selor de conflict și de 
s-au aflat la originea 
a stărilor de criză si 
relațiile internaționale 
mină cauzele adevărate ale confrun
tărilor care au insolit evoluția uma
nității. Nu au existat si nu exis
tă popoare în ipostaza de inamici e- 
reditari. ci numai politici de forță 
si de dictat ale claselor conducătoa
re. politici împotriva cărora trebuie 
să acționeze frontul unit al tutu
ror popoarelor. Cercetarea istorică a- 
rată că istoria omenirii a cunoscut 
si perioade de dezvoltare pașnică, 
ce validează din punct de vede
re istoric strădaniile de astăzi de a 
elimina războiul ca formă de solu
ționare a litigiilor internaționale. Lu- . 
mea eliberată de teroarea apocalip
sului nuclear, pentru care militează 
România socialistă, președintele ei, 
nu poate fi durabilă decît dacă 
se întemeiază pe temeliile trainice 
ale istoriei, ale cunoasțerii indivi
dualității și aspirațiilor popoarelor, ale 
trăsăturilor comune si distinctive pe 
care istoria le-a modelat . în struc
tura fiecărei națiuni. Dialogul in
format si onest între istoricii din 
lumea întreagă. în spiritul respectu
lui și comprehensiunii reciproce 
constituie un mijloc eficient pentru 
ca istoria să-si îndeplinească func
ția atit de binefăcătoare a apropie
rii între state si națiuni, a instau
rării unui climat dl pace si coope
rare.

tensiune care 
războaielor și 
încordare în 
pune in lu

Cu fiecare zi, cu fie
care ceas, clipă de clipă, 
pe întinsul minunatului 
plai al patriei apar noi și 
trainice ctitorii, mărturii 
grăitoare ale timpului 
eroic trăit pe drumul des
chis de cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R., care 
a ales, prin voința între
gii națiuni, în fruntea 
partidului pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctito
rul strălucit al României 
socialiste de azi.

Tot ceea ce in zilele 
noastre dă strălucire nou
lui chip al patriei iși are 
izvorul în munca plină 
de însuflețire, in dă
ruirea și spiritul de abne
gație cu care acționează, 
pretutindeni pe întinsul 
patriei, oamenii muncii. 
Însuflețire, abnegație și 
dăruire ce definesc spiri
tul revoluționar in care 
trăiesc și muncesc cei ce 
făuresc noile edificii so
cialiste, embleme ale 
epopeii constructive des
fășurate pe pământul pa
triei. Spiritul revoluționar 
— noțiune de adine și te
meinic conținut, in mă
sură să exprime esența 
mărețelor transformași 
ale patriei noastre și ale 
oamenilor ei — se afirmă 
tot mal puternic. O noțiune

care, in concepția parti
dului nostru, a secretaru
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este 
definitorie pentru tot ce 
am făurit și făurim, pen
tru ce vom făuri pe aces
te ' ' ’ ’ ’
Cu fiecare prilej, condu

străvechi meleaguri.

4
mod de înțelegere a spi
ritului revoluționar con
duce la făurirea revolu
ționarului de tip nou. de
finit, ca un om cu înalte 
cunoștințe in toate dome
niile — politic, profesio
nal, tehnic, științific, cul
tural — capabil, printr-o

MĂRTURII ALE
UNUI TIMP EROIC

cătorul partidului și sta
tului subliniază necesita
tea ca acest spirit revo
luționar să fie cultivat 
și să se exprime neîn
trerupt, in fiecare mo
ment al muncii ți luptei 
noastre. Căci a fi revolu
ționar înseamnă, așa cum 
arată secretarul general 
al partidului, să acționezi 
întotdeauna consecvent, 
neabătut împotriva a tot 
ce este vechi și perimat, 
promovînd cu îndrăznea
lă și hotărît noul, în toate 
domeniile.

Numai un asemenea

largă deschidere de ori
zont, să înlocuiască 
vechiul cu elementul nou, 
să facă totul pentru 
transpunerea in viață a 
mărețelor obiective stabi
lite de cel. de-al XlII.-lea 
Congres al partidului, să 
ducă mai departe tradiția 
spiritului revoluționar 
care a caracterizat din
totdeauna pe comuniștii 
români.

tntîlnim pretutindeni, 
in Suceava și Maramureș, 
in Sălaj și Neamț, in Te
leorman și Giurgiu, in 
Călărași și Ialomița, ma-

terializări ale spiritului 
revoluționar in acțiune, 
embleme ale epopeii con
structive. in care sint 
plenar angajați, oamenii 
muncii, conștienți că nu
mai faptele, realizările 
adăugate cununei de îm
pliniri ale tării definesc 
patriotismul și eroismul 
omului înaintat, noua 
conștiință socialistă fău
rită in această epocă. 
Aceasta dă garanția că 
aspirația spre noi și tot 
mai cutezătoare fapte se 
însoțește trainic cu capa
citatea de a transpune in 
practică, in viață mărețe
le obiective ale viitorului 
nostru, așa cum sint de
finite de gindirea cu
tezătoare a partidului, a 
secretarului său general. 
Asemenea rezultate sint 
posibile tocmai pentru că 
oamenii izvodesc mereu 
și mereu căi noi spre a-și 
spori contribuția la creș
terea avuției naționale. 
Privind mereu spre viitor, 
dăruindu-și toate forțele 
pentru progresul continuu 
al patriei, pentru 
străbate noi trepte 
civilizației socialiste 
comuniste.

a
ale

și

Viorel COZMA

pentru 
sale viitoare.
si dezvoltarea

reali zarea 
De aici 

istoriei în 
conștiinței

Factor de cunoaștere și înțelegere 
între popoare

Nicolae Petreanu : în acord cu 
vocația autentică a Istoriei ca ști
ință. documentele partidului nostru 
subliniază menirea istoriei de a cul
tiva apropierea dintre popoare, de a 
contribui la înțelegerea lor. în fața 
istorici noastre a stat întotdeauna 
rezolvarea corectă a raportului din
tre sarcinile cultivării patriotismu
lui si cele care fac din ea un mij
loc de comunicare, o punte de în
țelegere intre popoare Si țări. Româ
nia. arăta președintele 
Nicolae Ceaușescu. manifestă o 
preocupare permanentă pentru dez
voltarea cercetărilor istorice, avind 
in vedere insemnătateâ acestora, atit 
pept.ru îmbogățirea culturii naționa
le și universale, cît si pentru edu
carea intregului popor in spiritul

prieteniei si al înțelegerii cu cele
lalte națiuni, al respectului si pre
țuirii marilor valon ale umanității.

Florin Constantinii! : Aspect esen
țial al funcției educative cu care 
cercetarea istorică a fost învestită 
în tara noastră după Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân. istoria ca mijloc de cunoaște
re reciprocă între popoare porneș
te de la adevărul că trecutul nici 
unui popor nu poate fi studiat izo
lat. desprins de contextul istoric eă- 
ruia el ii aparține, de interferențe
le și impactul cu istoria altor po
poare. încă marii noștri cronicari au 
subliniat necesitatea urmăririi trecu
tului românesc in strînsă legătură cu 
acela al popoarelor vecine. Această 
direcție de cercetare — devenită tra-

O istorie eroică,
Nicolae Petreanu : Din multitudi

nea de aspecte si probleme care se 
ridică în fata istoricilor din tara 
noastră, cerința cercetării, scrierii și 
predării unitare a istoriei patriei are 
o importanță aparte, deosebită. Aceas
tă idee-farță. exprimat^, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu încă de ia Con
gresul al IX-lea al partidului și dez
voltată mai apoi La Plenara lărgi
tă a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 
1982. a permis si ușurat calea Înțe
legerii profunde, la adevăratele di
mensiuni. a marilor momente ale 
istoriei noastre naționale. „Va tre
bui să avem o istorie unitară — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— care să redea corespunzător fie
care etapă de dezvoltare economico - 
socială, fiecare perioadă istorică si 
luptele sociale, activitatea politică, să 
caracterizeze, in lumina adevărului 
bazat pe fapte si documente, atit ro
lul claselor sociale, al poporului, cit 
si al diferitilor conducători ai sta
tului și personalități politice, știin
țifice. culturale".

Ștefan Olteanu : Apelul secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, adresat istoricilor 
în vederea realizării unei istorii uni
tare a poporului nostru, exprimă o 
realitate istorică incontestabilă încă 
în cazul societății strămoșilor noștri 
geto-daci. Studiile elaborate atestă e- 
xistența la geto-daci a unui proces 
de unificare culturală care atinge a- 
pogeul in perioada „clasică", adică 
in secolele II—I i.e.n. Excluzind une
le diferențieri zonale firești, cultu
ra materială si spirituală a geto-da- 
cilor prezintă în fond un caracter de 
o unitate impresionantă, pe întreg 
spațiul dacic Acest caracter unitar 
cultural de fond se păstrează in ge
neral si in epocile următoare, cu 
mențiunea că această unitate cultu
rală trebuie înțeleasă într-o conti
nuă modificare a formelor de expri
mare a elementelor componente, atit

a

unică și unitară
prin progresul intern realizat, cît și 
prin receptări și asimilări cultura
le de la alte popoare si civilizații.

Nicolae Petreanu ; în lumina con
cepției secretarului general al parti
dului, istoria poporului român tre
buie să oglindească dezvoltarea uni
tară a societății pe teritoriul patriei 
noastre, unitatea de neam și de lim
bă a românilor din toate provinciile 
țării, care formează unul și același 
popor ; unitatea civilizației materiale 
și spirituale : unitatea și identitatea 
intereselor și aspirațiilor maselor 
largi ale poporului nostru de-a lun
gul secolelor, hotărirea de neclintit 
în apărarea ființei, libertății și ne- 
atîrnării sale; rolul forțelor înaintate 
in dezvoltarea istorică și. în acest 
context, rolul clasei muncitoare și al 
partidului său revoluționar in înfăp
tuirea marilor obiective ale construc
ției socialiste și comuniste ; unita
tea și coeziunea moral-politică a în
tregului popor în jurul Partidului 
Comunist Român. în această con
cepție a unei istorii unice. istoria 
poporului român cuprinde și istoria 
mișcării muncitorești - revoluționare, 
a partidului, de la făurirea lui și pînă 
în prezent. „Nu pot exista două is
torii, una a poporului și una * parti
dului — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Poporul nostru 
are o singură istorie, iar activitatea 
Partidului Comunist Român, c.a si a 
altor partide în diferite perioade, 
constituie o parte inseparabilă a is
toriei patriei".

Privit astfel, studiul istoriei ne 
oferă temeiuri științifice de înțele
gere a momentelor de culme, a îm
plinirilor care au dat substanță si 
trăinicie istoriei naționale.

Alte probleme actuale ale dezvol
tării științei istorice românești vor fi 
înfățișate intr-un număr viitor.

Dezbatere realizată de 
Silviu ACHIM

Strălucit examen al școlii românești
Vestea extraordinarului succes al ti

nerilor matematicieni români la cea 
de-a 23-a ediție a Olimpiadei inter
naționale de matematică sosise de 24 
de ore. Ii așteptam, in concelaria Li
ceului „Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești. cu emoție și curiozitate pe stră- 
luciții laureați de la Havana. Pe 
cițiva dintre ei îi cunoscusem in luna 
mai la intoarcerea de la Atena, de la 
concursul balcanic. Față de ediția de 
anul trecut a olimpiadei, desfășura
tă la Varșovia, lotul, constatăm, 
este complet nou. Simplă intîm- 
plare ?

Sint mulți ani de cind elevii ro
mâni primesc — la matematică, chi
mie, fizică — laurii acestor preten
țioase concursuri. Este una dintre 
imaginile emblematice pentru cali
tatea invătămîntului românesc in 
epoca inaugurată de Congresul al 
IX-lea al P.C.R. Unul dintre argu
mentele orientării realiste a scolii 
românești, înfăptuită din inițiativa 
și sub permanenta grijă a secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. An de an, 
invățămintul românesc — în a cărui 
conduoere și .îndrumare un rol esen
țial revine tovarășei academician 
doctor inginer ELENA CEAUȘESCU 
— înregistrează succese răsunătoare, 
expresie a temeiniciei cu care pre
gătește generații de tineri. Instrucție 
solidă, orizont iarg de cunoaștere, 
cunoștințe de înaltă specialitate, ca
pacitate de analiză și sinteză, dar și 
de aplicare practică a cunoștințelor, 
legătura organică cu cercetarea si 
producția. substanțiale deprinderi 
practice, spirit de inițiativă. îndrăz
neală creatoare — iată eiteva din 
dimensiunile morale si profesionale 
prin care școala românească s-a 
înscris, mai ales în aceste ul}’me 
două decenii, pe drumul perfo- i- 
|ei.

Un cuvint pe care am fost tentați 
aă-1 rostim de mai multe ori după 
aflarea veștii că șase elevi din

România au obținut aproape toate 
punctele puse in concurs la olimpia
da internațională de matematică des
fășurată la Havana : 250 din 252 po
sibile. Unul singur a fost depunctat 
pentru o mică neglijență, deși, aveam 
să aflăm, și lucrarea lui era de 
premiul I. Dar acestea sint rigorile 
concursului !

Pentru acești șase adolescenți, care 
învață in șase orașe diferite, per
formanța de astăzi nu are nimic 
extraordinar. O privesc cu bucurie, 
dar și cu matură detașare. Vorbesc.

Dan : „exactitate, rigoare, echilibru". 
Andrei Moroianu : „soluții scurtisi- 
me. «periculos» de îndrăznețe". 
Liviu Suciu : „talent exploziv". A- 
drian Vasiu : „soluții fermecătoare". 
Bogdan Andreiu ; „un elev de pre
miul I. Mica neglijentă care l-a 
adus pe locul al doilea nu e de luat 
in seamă". Și. din nou. superlative 
la adresa atmosferei create în șco
lile in care studiază acești băieți de 
17—18 ani. Ei sînt înconjurați cu 
dragoste, pricepere, cu dăruire de 
profesorii lor de matematică, de co-

Rezultateie elevilor români la olimpiadele internaționale 
de matematică, fizică și chimie - confirmări elocvente 
ale condițiilor create în acești ani pentru creșterea 

calității învățămîntului nostru

toți, despre excelentele condiții de 
pregătire. despre soolile in care în
vață, despre profesorii lor. Condu
cătorul delegației, prof. dr. Octa
vian Stănășilă. de la Institutul po
litehnic din București, ne vorbește 
despre selecția riguroasă făcută în 
țară — una dintre explicațiile va
lorii de excepție a acestei echipe — 
despre dificultatea concursului, des
pre faptul că la anunțarea rezulta
telor lotul român a fost aplaudat 
„la scenă deschisă". Gluma profeso
rului descrețește, incă o dată, frun
țile : „Cred că dacă participam la 
concurs a$ fi luat intre premiul al 
doilea și al treilea". Zimbim. dar 
trebuie să recunoaștem că e o carac
terizare indirectă a dificultăților de 
tot felul, a capcanelor conținute de 
unele dintre problemele propuse. Și 
profesorul continuă cu succinte 
(..matematice" I) caracterizări ale 
celor sase elevi. Alexandru Mu
gurel Barcăn : „impecabilă prezen
tare a tezelor. Cred că va fi un 
mare profesor". Nicușor Daniel

lectivele didactice. „Trebuie, in 
primul rînd, să-i iubești pe acești 
copii. Numai astfel ii pui in valoa
re. E ușor să-i arăți unui adolescent 
că e incomplet (dar cine poate fi 
complet în lumea științei? !) ; în 
felul acesta, distrugi un talent ve
ritabil". De aceea, credem, numele 
școlilor din care provin acești ado
lescenți, ale profesorilor lor merită 
transcrise cu aceleași litere ale admi
rației. Ele sint. in ordine : Liceul 
de matematică-fizică „Nicolae Băl
cescu" din Craiova, Liceul industrial 
„Radu Negru" din Făgăraș, Liceul 
de matematică-fizică nr. 1 din 
București, Liceul de matematică- 
fizică „Nicolae Bălcescu" din Pi
tești, Liceul de matematică-fi
zică nr. 2 din Cluj-Napoca, Liceul 
de matematică-fizică ..George Ba- 
covia" din Bacău. Școli din toate 
colturile țării, dovedind nivelul ge
neral al învățămintului românesc în 
acești ani. La unele dintre aceste 
licee se prefigurează o tradiție în 
pregătirea unor tineri matematicieni

de excepție : cele din Craiova, Bucu
rești. Cluj-Napoca. „Nu se pot obține 
performante decit pe fondul unui ni
vel general inalt. învățămintul româ
nesc de astăzi a dovedit din plin 
acest lucru, adaugă prof. dr. Geor
ge Dincă. prorectorul Facultății de 
matematică din București. Și. în altă 
ordine, cred enorm — și, iată, chiar 
și asemenea rezultate sînt o dovadă 
— într-un talent special al poporului 
român pentru matematică. Cind el 
se întîlnește cu condiții de genul 
celor create la noi în perioada de 
după Congresul al IX-lea al P.C.R., 
rezultatele sînt cele pe care le vedeți. 
Avem o generație formidabilă de 
tineri : cîțiva dintre exponenții ei 
autorizați sînt acești elevi".

Profesorul Gh. Dumitreasa. de la 
Liceul de matematică-fizică ..Petru 
Rareș" din Piatra Neamț, unul din
tre insoțitorii lotului de matemati
cieni, ne vorbește despre coeziunea 
sufletească dintre elevi și profesorii 
care i-au pregătit. E una din cheile 
succesului. în scurte discuții, laurea- 
tii evocă, la rîndul lor. cu entu
ziasm dascălii din școlile de unde 
provin. Gindul lor de recunoștin
ță se îndreaptă spre prof. Ște
fan Alexe (Pitești). Ștefan An- 
tohie (Bacău), Sorin Cocoradă (Făgă
raș), Furdek Attila (al cărui elev. 
Iulian Grindeanu. a fost unul din
tre laureații ediției de anul trecut), 
Liliana Nieulescu (Craiova), Ale
xandrina Turcu (București). Gheor- 
ghe Eckstein (Facultatea de mate
matică din Timișoara). Și încă o 
mențiune: Andrei Moroianu, mezinul 
echipei, a absolvit clasa a X-a. Anul 
trecut participa, în afară de concurs, 
la balcaniada de matematică și ob
ținea 39 de puncte (din 40 posibile). 
Deși, repetăm, doar în clasa a X-a, 
reușește acum performanta de a fi 
egalul colegilor săi de clasa a XII-a, 
nu ne îndoim, proaspeți studenți în 
matematică ! ‘

Dar chiar dacă au realizat o exee-

Spiritul revoluționar
emblemă a conștiinței înaintateJ •>

obiectiv al eforturilor de zi cu zi 
din folosirea rațională — in spiri
tul cerințelor noii revoluții tehnico- 
■științifice, al noii revoluții agrare 
— a resurselor țării. Dar mai 
ales inseamnă a manifesta o ati
tudine înaintată față de știință, in- 
vățămint și cultură. Mărețele rea
lizări de după Congresul al IX-lea 
se leagă durabil, prin ce au ele mai 
semnificativ, mai profund, de efor
tul susținut al partidului pentru ca 
toți comuniștii. întregul popor să-și 
lărgească fără încetare orizontul 
pregătirii științifice și culturale ; 
pentru ca activitatea politico-edu- 
cativă, întreaga operă de educare 
revoluționară să-și încorporeze va
lorile cunoașterii, ale spiritualității 
universale. Prin grija partidului, 
a secretarului său general, 
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
rășei Elena Ceaușescu, care 
donează și îndrumă cu înaltă 
petență, din însărcinarea conducerii 
de partid și de stat, știința. învă- 
țămintul și cultura, aceste domenii 
se înscriu cu rezultate remarcabile 

‘ în bilanțul rodnic al unui timp 
trăit fertil și eficient ; ele șe re
flectă în toate istoricele înfăptuiri 
definitorii pentru procesul făuririi 
și afirmării omului nou.

Omul nu poate trăi l'ără a avea 
o imagine reală despre el însuși si 
despre lumea Înconjurătoare. Fără 
să știe cum este ei și cum ar tre
bui să fie. Tendința de uutodepăși- 
re nu este de fapt altceva decit 
dorința omului de a injocui imagi
nea reală despre el însuși cu alta, 
ideală, construită pe baza aspira
țiilor sale și 
înțelegere a 
ale vremii în

Construcția
azi, in societatea noastră socialistă, 
semnificații noi, profunde. Modelul 
uman propus de partid și la care 
omul trebuie să se raporteze este 
acela al revoluționarului conștient 
de propriile sale virtuți, dar și de 
propriile sale limite. Al revoluțio
narului decis' să poarte o luptă 
continuă cu sine, o luptă dirzâ. ho- 
tărîtoare. in care să asigure biruința 
noului împotriva vechiului, depăși
rea propriilor sale limite, a acelor 
trăsături ale personalității sale ce 
nu mai sint in consens cu preface
rile înnoitoare din cadrul societății. 
Raportindu-se la acest model, mi
lioane și milioane de oameni iși 
construiesc o nouă imagine spre 
care să tindă in construcția perso
nalității lor. pe deplin corespunză
toare valorilor economice, politice, 
ideologice, morale 
cialiste.

Revoluția este 
luptă. O luptă cu 
mentalitățile înapoiate ce mai per-

(Urmare din pag. I)
determinate de generalizarea noii 
calități a muncii și a vieții, de 
noile cerințe ale dezvoltării calita- 
tiv-intensive. La această realitate 
se referă conducătorul partidului și 
statului cind afirmă că este con
tinuu nevoie de revoluționari cu 
noi și noi cunoștințe, in fața cărora 
se ridică noi și noi cerințe, unele 
incomparabil mai 
trecut.

A manifesta, azi, 
ționar înseamnă a 
schimbarea în acest 
ții existente.

mari decit în
spirit revolu- 

avea ca ideal 
sens a realită

ții existente. Iar a schimba în
seamnă a înnoi. în concepția parti
dului nostru, nu orice fel de înnoi
re a societății, a omului are carac
ter revoluționar. Pentru ca o 
schimbare să fie revoluționară tre
buie să corespundă legilor obiective 
ale dezvoltării sociale ; să contri
buie la mersul ascendent al istoriei, 
la progresul societății. Prin urma
re. o . înnoire revoluționară presu
pune regîndirea realității înconju
rătoare in consens cu cerințele 
timpului istoric, cu programele sta
bilite de partid pentru prezent și 
viitor. Ideea permanenței spiritului 
revoluționar, a acțiunii lui ca fac
tor de schimbare în profunzime a 
realităților, de regenerare socială 
se asociază în modul cel mai firesc 
cu imperativul promovării noului. 
Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „a fi revoluțio
nar, a fi comunist, in condițiile 
cind partidul a devenit forța poli
tică conducătoare în societate, în
seamnă a lupta împotriva a tot ceea 
ce este vechi, perimat, înseamnă a 
promova cu îndrăzneală și fermi
tate noul, in toate domeniile Și 
dacă, în condițiile societății noas
tre socialiste, spiritul revoluționar, 
acțiunea revoluționară se manifes
tă în procesul muncii pentru țară, 
de aici se desprinde ideea funda
mentală că munca reprezintă prin
cipalul factor activ de schimbare, 
de înnoire.

Ca si in etapele precedente, 
spiritul revoluționar continuă să 

a gindului 
și a faptei, zt de zi. care să Înari
peze și să dinamizeze voința de a 
înfăptui mai mult, mai bine, de a 
acționa in deplină concordantă cu 
imperativele timpului istoric, cu 
programele stabilite de partid. Dar 
a fi revoluționar, a fi comunist, 
azi. înseamnă, mai ales, să te pre
gătești cu asiduitate pentru munca 
de creație, să participi cu rezultate 
dintre cele mai bune la făurirea de 
noi valori materiale și spirituale, 
corespunzătoare exigentelor noii 
calități, să pui la inimă soarta pro
prietății socialiste, să-ți faci un

fie o stare activă

tova- 
tova- 
coor- 
com-

a capacității sale de 
cerințelor societății, 
care trăiește.
umană dobîndește,

ale societății so-

și in prezent o 
prejudecățile, cu

sista in conștiințe, cu fatalismul ce 
îmbracă forma lui „nu se poate". O 
luptă cu formalismul, cu pasivita
tea. cu delăsarea. O bătălie pentru 
o atitudine nouă. înaintată in gin- 
dire. in acțiune.

în spiritul concepției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu despre continui
tatea procesului revoluționar, nu 
declarații și angajamente cere 
partidul. Vorbele nu reprezintă ni
mic dacă nu sint acoperite de fap
te. Pentru că nu este de ajuns să 
vrei să fii revoluționar. Trebuie să 
și acționezi practic și permanent 
pentru aceasta. Trebuie să te pre
gătești continuu pentru o astfel de 
activitate, să ințelegi mersul so
cietății, direcțiile ei de dezvoltare, 
să acționezi concret in acest sens.

în activitatea de formare a omu
lui nou. de dezvoltare a conștiinței 
înaintate, de o deosebită însemnă
tate principială și practică sint 
aprecierile și ideile formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu privi
toare la cerința ca Partidul Comu
nist Român să se manifeste în per
manentă ca păstrătorul și purtăto
rul neobosit al spiritului revoluțio
nar. să rămină permanent tinăr. re
ceptiv la tot ceea ce este nou. Vi
ziunea secretarului general al parti
dului asupra spiritului revoluționar 
este profund dialectică. Nu numai 
că sint înțelese in profunzime ce
rințele obiective ale continuității 
procesului revoluționar, dar s-a 
trecut și lâ crearea cadrului nece- 
sai pentru manifestarea lui in gin- 
direa oamenilor, in acțiunea prac
tică pentru edificarea noii socie
tăți. în intreaga viață economică și 
socială a țării. Iar rolul de genera
tor al ideilor revoluționare, al fap
telor revoluționare revine partidu
lui nostru comunist — centrul vital 
al întregii națiuni. De la el emană 
clarviziunea in elaborarea progra
melor de dezvoltare economică si 
socială a tării, in activitatea con
cretă pentru îndeplinirea lor exem
plară. El dinamizează forțele crea
toare ale poporului. Acest larg pro
ces revoluționar ii cuprinde pe toți 
membrii partidului, cuprinde in- 
tregul popor. Și aceasta este o rea
litate de fond a timpului de istorice 
dimensiuni in care trăim, realitate 
edificată amplu și durabil în anii 
de cind la cirma destinelor parti
dului și ale tării se află, conducîn- 
du-le cu strălucire și 
spirit revoluționar. 
Nicolae Ceaușescu. in 
urmat Congresului al 
partidului, momentul 
celei mai dinamice și 
din multimilenara și 
a poporului român.

profund 
tovarășul 

anii ce au 
IX-lea al 
inceput alcte 

rodnice epoci 
eroica istorie

Adrian VASILESCU

O imagine semnificativă pentru condițiile deosebite create învățămîntului românesc în epoca inaugurată de Con
gresul al IX-lea al P.C.R. o constituie și nivelul înalt de pregătire al elevilor in școli de pe tot cuprinsul patriei. Ast
fel, în perioada 1981—1987, elevii români participanți la olimpiadele internaționale de matematică, fizică, chimie 

au obținut 27 premii I, 29 premii II, 28 premii III, numeroase premii speciale și mențiuni

lentă performantă, tinerii matema
ticieni nu sint singurii care dove
desc, prin munca, inteligența, cu
noștințele. talentul lor. nivelul de
osebit al școlii românești contem
porane. La a 19-a Olimpiadă inter
națională de chimie, desfășurată Ia 
Veszprem (R. P. Ungară), elevii 
români au obținut două premii 
întîi, un premiu doi și un premiu 
trei. Primii trei reeditează frumoa
sele succese de anul trecut : Adrian 
Șalie (Liceul de matematică-fizică 
„Gh. Șincai" din Baia Mare), Traian 
Șulea (Liceul de filologie-istorie Ti
mișoara), Marilena Gilcă (Liceul in
dustrial nr. 4 din Ploiești), Mihai 
Bărboiu (Liceul „N. Bălcescu" din 
Craiova), toți absolvenți ai clasei a 
XII-a. Ei părăsesc, așadar, o etapă 
importantă a pregătirii lor cu bine
meritata răsplată a muncii asidue, 
a studiului temeinic, a pasiunii pen
tru „știința viitorului" — chimia. 
„Pe care, sînt sigură, ne spune prof. 
Paraschiva Arsene de la Liceul „C. 
A. Rosetti" din București, o vor 
practica în viitor cu multă plăcere. 
Toți acești tineri sînt oameni echi

librați, înzestrați cu o deosebită ca
pacitate de analiză și sinteză. Nu as 
exagera afirmind că proporția din
tre aoestea, conviețuirea lor armo
nioasă, alături de dorința de a găsi 
ceva nou, reprezintă personalitatea 
dinstinctivă a acestor... foști liceeni 
minunați".

De la Jena (R. D. Germană), unde 
s-a desfășurat a 18-a ediție a Olim
piadei de fizică, cei 5 reprezentanți 
ai României s-au întors cu tot atitea 
premii. „Eroul" concursului de anul 
trecut (Londra), unde a obținut pre
miul I cu maximum de punctaj și 
două premii speciale, Ciprian Necu- 
la, absolvent al Liceului „Gh. Șincai" 
din Baia Mare, s-a clasat și acum 
pe primul Ioc împreună cu Cătălin 
Mălureanu (Liceul de științele na
turii „Emil Racoviță" din Iași). 
Premiul II a fost obținut de Didina 
Șerban (Liceul industrial nr. 3, 
Medgidia) și de Bogdan Vulpescu 
(Liceul de matematică-fizică „I. L. 
Caragiale"-Ploiești), iar premiul III. 
de Lucian Mitoțeriu (Liceul de ma
tematică-fizică „Vasile Alecsandri"- 
Galați). Elevul ploieștean, distins cu

mențiune la ediția precedentă, face, 
iată, un salt substanțial. Fericită îm
prejurare : Ciprian Necula și Adrian 
galic sint absolvenți ai clasei a 
XII-a a liceului băimărean, ne este 
explicată de prof. Romulus Pop : 
„Desigur, e un succes deosebit al 
colectivului din care* tac parte. El 
reprezintă concretizarea unei munci 
susținute cu grupuri largi de elevi 
cărora înoercăm să le formăm o des
chidere mai mare asupra dezvol
tării științei, fie că e vorba de fi
zică, chimie, matematică etc. Să- 
facem din orele de curs momente 
atrăgătoare și stimulative, educind 
— nu in ultimul rînd — potențialul 
de creativitate pe care reprezentan
ții acestei generații il au".

Cuvinte venite de la un profesor, 
de la unul din profesorii merituoși 
ai școlii medii de astăzi. Ai școlii 
care, ifrmînd istoricele hotăriri ale 
Congresului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, s-a dovedit aptă 
a pregăti, cu riguroasă competență, 
condițiile performanței.

Costln TUCH1LA

pept.ru
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î NCH E IE REA RECOLTĂRII GRÎULUI
si a celorlalte lucrări de

9
sezon

EXPORTUL — prioritatea fiecărei
zile de muncă, a fiecărui colectiv

În județele Călărași și Giurgiu 
s-a încheiat recoltarea griului

Lucrătorii ogoarelor din județele Călărași și Giur
giu raportează că au încheiat recoltarea griului pe 
întreaga suprafață.

In telegramele adresate cu acest prilej tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar generai al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, de comitetele județene de partid Că
lărași și Giurgiu, se subliniază că, in prezent, se ac
ționează cu toate forțele și mijloacele la transportul 
și depozitarea intregii recolte, efectuarea grabnică a 
arăturilor și însămințarea culturilor duble pe tere

nurile prevăzute, la recoltarea legumelor șl fructelor 
de sezon, pentru realizarea programelor din zootehnie.

Oamenii muncii din agricultura celor două județe 
se angajează să nu precupețească nici un efort pen
tru încheierea in cele mai bune condiții a campaniei 
agricole de vară și pregătirea la un nivel corespun
zător a celei de toamnă, pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce le revin In domeniul agricultu
rii, conform cerințelor noii revoluții agrare, intîmpi- 
nînd astfel Conferința Națională a partidului cu rea
lizări cît mai mari în toate domeniile de activitate.

CARAS - SEVERIN :

Pe fluxul recoltare -transport - depozitare
- nici un

Secerișul griului, una din cele mai importante lu
crări ale campaniei agricole de vară, se apropie de 
finalizare și în județul Caraș-Severin. „Pînă în 
după-amiaza zilei de 21 iulie — ne-a precizat ing. 
Gheorghe Ciorman. directorul direcției agricole — 
griul a fost recoltat de pe aproximativ 84 la sută 
din suprafața cultivată. Consider că stadiul atins ne 
permite să afirmăm că aceasta este cea mai scurtă 
campanie, vitezele de lucru atinse fiind superioare 
celor din anii trecuți. De altfel, acolo unde a fost 
urmărită oră de oră starea de vegetație a culturilor, 
unde s-a intrat operativ la seceriș și s-a organizat ac
tivitatea în flux continuu pe parcursul întregii zile, 
lucrarea s-a încheiat. Așa sînt cooperativele'agricole 
Moldova Veche. Belobreșca. Radimna. Șușca. Giur- 
giova, Greoni. Comorîște. Vrani. Lor li se adaugă 
alte unități care, marți, recoltau ultimele suprafețe 
cultivate cu grâu".

într-adevăr. așa cum am avut posibilitatea să con
statăm in cadrul unui raid efectuat. în cîteva con
silii unice agroindustriale, viteza de lucru a spo
rit considerabil. în cele din cîmpie — Grădi
nari, Bojejena, Răcășdia. Berliște, Berzovia și 
Ramna — sint asigurate toate condițiile ca pînă cel 
tirziu joi. -23 iulie, secerișul să fie terminat. Mai 
rămin deci doar trei consilii agroindustriale — Pălti
niș, Zăgujeni și Bozovici, unde terenurile Bint si
tuate in pante — ale căror culturi nu au ajuns de- 
cit in aceste zile la maturitate. Prin sprijinul pe care 
urmează să-l primească de la unitățile care au fina
lizat lucrarea, se estimează că și in acestea griul va 
fi pus la adăpost pînă cel tirziu la sfîrșitul săptămînii.

Desigur. în cadrul raidului nostru am avut posi
bilitatea să constatăm multe experiențe pozitive, au
tentice dovezi de dăruire și abnegație atit din partea 
mecanizatorilor, cooperatorilor, specialiștilor, cît și a 
oamenilor muncii din unele unități industriale, care 
au venit să acorde sprijin la strângerea. transportul 
și depozitarea paielor, la eliberarea cit mai grabnică 
a terenului in vederea efectuării însămînțării celei

obstacol!
de-a doua culturi. Autentice recorduri la recoltat au 
înregistrat combinerii de la cooperativele agricole 
Iam și Vrani, unde s-a lucrat zi-lumină. De reținut 
este sprijinul acordat de coloana Bozovici din ca
drul I.T.S.A.I.A., care a detașat 4 autocamioane cu 
remorci pentru transportul griului de la Vrani la 
baza de recepție. Flux continuu la recoltat și transport, 
cu rezultate bune in strângerea fără pierderi a griu
lui consemnăm și la cooperativele agricole Berzovia. 
Broșteni. Glimboca. Doclin, Ramna și Caransebeș.

Pe traseul recoltei am constatat insă și unele de
fecțiuni. care demonstrează că nu peste tot se ac
ționează cu aceeași hotărâre, factorii responsabili ne- 
glijind aspecte aparent minore ce pot însă ..să ge
nereze pierderi de recoltă, prelungirea nejustificată 
a secerișului în unele unităti. De pildă, la C.A.P. 
Nicolinț, citeva zile la rând, din 5 combine doar două 
au funcționat permanent : Ia Gherteniș — din 6 com
bine funcționau în ziua raidului doar 3 ; la Șoșdea — 
doar 5 din cele 9 combine cîte aveau la dispoziție. 
Si lista ar putea fi continuată, principalele defecțiuni 
fiind determinate de lipsa curelelor (care, ce-î drept, 
se rup frecvent) și a unor piese de schimb. Oricum, 
Trustul de mecanizare a agriculturii avea obligația 
să preîntîmpine asemenea staționări — unele chiar 
de cite o zi sau două — deloc nejustificate.

în sfîrșit. în ceea ce privește bazele de recepție, se 
poate spune că, in acest an. situația este mult mai 
bună decît anul trecut, crescînd apreciabil ritmul 
preluării. Rămin în continuare sub semnul aceluiași 
provizorat amenajările de la baza ,de recepție de 
la Grădinari și problema asigurării vagoanelor pentru 
transportul griului de la baza de recepție de tranzit 
din Iam. Aici sînt necesare zilnic circa 500 tone ca
pacitate. dar se asigură cel mult 250 tone. Cei în 
drept au obligația să intervină prompt pentru asi
gurarea vagoanelor. Dar de bună calitate, nu aga 
cum s-a mai intimplat cu unele vagoane care nu pot 
primi certificatul de ..bun pentru transportat cerea
le". (I. D. Cucu. corespondentul „Scinteii").

**
**

**

*
TELEORMAN :

întreținerea
în unitățile agricole din 

județul Teleorman, pe te
renurile de pe care s-au 
string cerealele păioase, 
s-au semănat cu culturi 
duble — îndeosebi porumb, 
plante de nutreț și legume
— aproape 87 000 hectare, 
în condițiile acestei veri 
cu temperaturi deosebit de 
ridicate și fără- precipitații, 
irigarea culturilor duble, 
dar și a culturilor semă
nate in primăvară, pre
cum și aplicarea celorlalte 
măsuri agrotehnice stabi
lite în tehnologii sînt de 
natură să asigure obți
nerea recoltelor prevăzute.

Lucrătorii din consiliul 
unic agroindustrial Piatra, 
ceilalți gospodari ai ogoa
relor acordă o atenție deo
sebită, in această perioadă, 
irigării culturilor insămîn- 
țate după strângerea orzu
lui și griului. „Au fost în
tocmite programe speciale 
în care sint stabilite, ca și 
pentru culturile principale, 
toate verigile tehnologice
— ne spune președintele 
consiliului, tovarășul Flo- 
rea Oprea. Suprafețele în- 
sămînțate cu porumb, fu
raje. varză, morcov, fasole 
păstăi, castraveți sînt re
partizate membrilor coo-

celei de-a doua
peratori pe baza acordului 
global. Acum, pămintul 
are nevoie de apă. Nu mai 
putem aștepta ploaia ; fie
care oră. fiecare minut 
contează. De aceea apli
căm udările atit pe supra
fețele unde plantele au 
început să se dezvolte, cit 
și pe solele unde culturile 
incă nu au răsărit".

Prezenți zi și noapte la 
datorie, folosind cu cea 
mai mare grijă energia 
electrică și motorina re
partizate pentru irigații, 
cooperatorii din Fîntînele 
sint hotărîți să realizeze 
recoltele stabilite pe toate 
suprafețele semănate cu 
cea de-a doua cultură. 
După cum ne spunea ingi
nerul Anton Neagu, pre
ședintele unității,' pe care 
l-am întîlnit la marginea 
unei sole de 80 hectare în- 
sămințate cu porumb și pe 
care plantele au răsărit 
uniform, s-a stabilit ca în 
24 de ore să se aplice trei 
udări cuprinzînd între 
250—300 metri cubi de apă 
la hectar. Se asigură astfel 
condiții bune de vegetație 
in aceste zile toride, aici, 
in cea mai sudică zonă a. 
țării. în perioada imediat

culturi-in acord global
următoare, pe sola respec
tivă se va trece la apli
carea primei prașile ma
nuale, pe alte 40 hectare 
aplicindu-se în prezent 
udările de răsărire. Demn 
de evidențiat este și faptul 
că la C.A.P. Fîntînele, ca 
și în alte locuri din județ, 
s-au căutat și s-au găsit 
soluții gospodărești pen
tru a iriga culturile cu 
cheltuieli cît mai mici. 
Prin identificarea pantelor 
naturale, apa este adusă 
acum Ia rădăcinile plante
lor gravitațional, pe braz
de. pe mai bine de 300 de 
hectare din cele 552 hecta
re cultivate cu porumb în 
primăvară.

Și în celelalte unități 
agricole din acest consi
liu, la Viișoara, Suhaia și 
Piatra. cooperatorii sînt 
mobilizați pentru a asigu
ra apa atît de necesară pe 
suprafețele ocupate de 
culturile duble, dar și de 
celelalte plante prăsitoare. 
Formații speciale alcătuite 
din cooperatori asigură, 
ziua și noaptea, suprave
gherea și mutarea aripilor 
de ploaie, conform progra
melor stabilite pentru fie
care cultură în parte. Pen

tru că, de fapt, in această 
perioadă cu temperaturi 
mări, toate plantele din 
cinip au nevoie de apă.

Deoarece și la culturile 
duble, semănate in această 
vară — unele răsărite 
acum, altele, aflate în curs 
de răsărire — trebuie să se 
obțină la toamnă produc
țiile prevăzute, supunem 
atenției factorilor de re
sort și o propunere formu
lată de mai mulț.i specia
liști din unitățile agricole 
și de la nivelul sistemelor 
de irigații, cu care am 
discutat pe parcursul docu
mentării noastre. în con
dițiile în care cea de-a 
doua cultură s-a semănat 
cu prioritate în perimetre
le sistemelor mari de iri
gații, este nevoie să se asi
gure acum cotele de ener
gie necesare efectuării 
udărilor, astfel încit plan
tele să răsară peste tot 
uniform și să se dezvolte 
viguros. De asemenea, am 
mai reținut că întrerupe
rile de energie electrică 
produc pierderi de apă, 
dezorganizează munca și 
favorizează apariția unor 
defecțiuni la instalațiile de 
pompare. (Stan Ștefan, co
respondentul „Scinteii")

SIBIU.

Campania de seceriș 
- cît mai scurtă!
Preocuparea oamenilor muncii din 

agricultura județului Sibiu e ca În
treaga recoltă să fie strânsă In timp 
scurt și fără pierderi. ’n scopul 
măririi ritmului de recoltare, in ju
deț sosesc in ajutor 150 de combine 
din județele Olt și Argeș.

De fapt, cuvlntul de ordine al 
campaniei de recoltare a griului este 
organizarea. în acest scop, progra
mul zilei următoare este stabilit din 
seara zilei precedente. La o astfel 
de ședință am asistat luni, în con
siliul agroindustrial Axente Sever, 
unde, pînă ieri, griul a fost recol
tat de pe o suprafață de 446 hec
tare din cele 1 600 hectare culti
vate. „Dorim ca actuala campanie 
de seceriș să o facem cît mai 
scurtă și de cea mal bună calita
te — ne spune Mihai Franc, pre
ședintele consiliului. Am cîstigat o 
experiență bună la recoltarea orzu
lui, oe care am incheiat-o orimii 
In județ și cu rezultate frumoase. 
Același lucru dorim să-l facem și in 
campania recoltării griului".

A doua zi dimineața, la ora T, 
o formație de 7 combine si 4 mijloa
ce de transport era pregătită să 

Jntre Ia recoltare pe o suprafață de 
25 hectare la ferma 2 Agirbiciu. 
Aici, Maria Bucerzan. primarul co
munei Axente Sever, ne face cu
noștință cu mecanizatorul loan Mun- 
teanu, secretarul comitetului de 
partid pe cooperativa agricolă _ de 
producție. „E omul a cărui combină, 
în actuala campanie, n-a stat nici 
măcar un minut și n-a pierdut nici 
măcar un bob de grâu. Bun me
seriaș, el acordă asistență tehnică 
colegilor. Drept dovadă, utilajele 
merg foarte bine și nu au fost ne
voite să stea din cauza defecțiuni
lor tehnice". Pinâ marți seara, din 
cele 512 hectare cultivate cu grâu ale 
cooperativei agricole de producție și 
ale întreprinderii agricole de stat 
din comună, producția a fost re
coltată de oe 200 hectare.

Aceste cîteva aspecte surprinse in 
consiliul agroindustrial Axente Se
ver demonstrează că în județ există 
reale posibilități ca recoltarea griu
lui să se încheie duminică. 26 iu
lie. Cu adevărat — o campanie de 
seceriș foarte scurtă. (Ion Onuc 
Nemeș, corespondentul ..Scinteii").

BIHOR;

Din lanuri, imediat 
la bazele de recepție

Miez de vară care-și merită cu a- 
devârat denumirea de „luna lui 
cuptor". Fiecare clipă are acum pre
țul aurului. ritmul recoltării griului 
intensificindu-se zi de zi. Pînă 
luni seara griul a fost strâns in 
județul Bihor de pe 55 La sută din 
suprafață, răspunderea sporită pen
tru rodul lanurilor manifestindu-se 
pretutindeni prin numeroase măsuri 
organizatorice si fapte de muncă.

Am străbătut zilele acestea o 
bună carte dim Cimpia Crișurilor 
căutind răspuns unei singure Între
bări : cum este recepționată și depo
zitată recolta de grâu ? O constatare 
se impune subliniată de la început : 
oamenii care prețuiesc recolta lu
crează fără răgaz. Ne convingem de 
acest lucru 'trecind pe la toate uni
tățile din consiliul agroindustrial 
Valea lui Mihai. Ne-am oprit mai 
întii la C.A.P. Tarcea, îndemnați și 
de greutatea spicelor dintr-un lan in 
care combinele inaintau ordonat 
dis-de-dimineață. în doar două ore, 
era 10.30, de aici plecaseră, in baza 
de recepție din zona Valea lui Mihai, 
patru cupluri. încărcate ochi. „Avem 
o recoltă bună, sperăm record pentru 
unitatea noastră, și tocmai de aceea 
ne-am organizat astfel munca incit 
s-o stringem și s-o depozităm cît 
mai repede, pină la ultimul bob", ne 
spunea Lenkey Ludovic, inginerul- 
șef al cooperativei. în baza de re
cepție, activitate organizată exem
plar. Economistul-șef a! consiliului 
agroindustrial supraveghea cu aten
ție respectarea strictă a înregistră
rilor cantitative și calitative ale re
coltei. precum și asigurarea unui 
flux continuu la transport. Din cele 
700 tone de griu. cite intră zilnic 
aici, mai bine de o treime sînt pre
luate pînă la ora 12. Semn că și 
pulsul recoltării este bun.

în baza de recepție din zona Mar- 
ghita întâlnim doar vreo două, trei 
mașini la descărcat. Ploaia care că
zuse in cursul nopții impiedicase re
luarea secerișului la primele ore. 
Vîrful de preluare cu care se con
fruntaseră cu o zi inainte i-ă deter
minat' pe cei de aici să reorganizeze 
activitatea laboratorului de analiză, X 
să-i confere mai multă mobilitate. 
Preluarea griului decurge acum pe 
două fire de acces in bază, cores
punzător fiecărui cîntar existent. 
Pentru organizarea in aceeași ma
nieră a activității la baza din Salon- 
ta a fost nevoie duminică însă de 
intervenția unui secretar al comite
tului județean de partid.

Spirit gospodăresc deopotrivă la 
Săcueni. Sălard și Tămășeu. Șoproa- 
nele multifuncționale construite cu 
forțe proprii pot adăposti mii de 
tone de produse în caz de vreme ne
favorabilă. Estimind însă can
titățile primite, se constată că 
zilnic intrările de pină la ora 
12 nu depășesc 10—15 la sută din 
volumul afluit în cursul unei zile. 
Răspunsul îl aflăm lesne la punctele 
de lucru din lanuri, unde recoltarea 
nu începe in toate cooperativele afe
rente bazelor de recepție din Sălard 
și Tămășeu, îndată ce umiditatea 
spicelor permite, d.upă cum nici des
cărcarea nu se face din mers — în 
timpul recoltării. Nu e de mirare, tn 
atare situații, că indicele de utilizare 
a mijloacelor de transport se situează 
sub cel planificat și că spre seară se 
formează la poarta bazelor respecti
ve un convoi de mijloace de trans
port care staționează minimum o 
oră. Nu-i mai puțin adevărat că și 
I.C.A.P.P.A. Bihor ar trebui să su
plimenteze personalul existent în 
unele baze (cum este și cazul celei 
din Tămășeu). Ia laboratoarele de a- 
naliză, tocmai în scopul prevenirii 
locurilor înguste care anar Ia orele 
de. vîrf aici. (loan Laza. cores
pondentul „Scinteii").

Marți, 21 Iulie. O zi obișnuită de lucru In econo
mie. In unele întreprinderi industriale cu sarcini la 
export, această zi, Io fel ca multe altele din această 
perioadă, avea să aducă un plus de concentrare a 
eforturilor pentru finalizarea, in condiții de foarte bună 
calitate, a unui volum cît mal mare de produse des
tinate exportului. In spiritul sarcinilor stabilite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, exportul constituie prio
ritatea numărul unu a economiei, iar pentru realizarea 
lui in mod exemplar nu trebuie precupețit nici un 
efort

Zi de zl, consiliile oamenilor muncii, organizațiile

de partid trebuie să urmărească modul in care 
sînt soluționate problemele complexe privind realizarea 
și livrarea producției destinate exportului, mobilizarea 
tuturor forțelor, întronarea unei ordini și discipline cit 
mai riguroase, atit pe plan general, cit și in sens 
strict tehnologic, astfel incit să se bareze calea ori
căror neimpliniri.

Pornind de la această cerință, „Scinteia" a efec
tuat un sondaj in unele unități industriale avînd ca 
temă realizarea și livrarea producției la export in con
dițiile cantitative și calitative solicitate de partenerii 
externi.

CONTRACTE 
ONORATE IN AVANS

— Secția a doua, ne spune tînărul 
Ins. Lucian Florea. șeful secției 
transmisii hidraulice de la ÎNTRE
PRINDEREA HIDROMECANICA 
BRAȘOV, pa oare l-am găsit la pri
ma oră a zilei consultînd gra
ficul de execuție al comenzilo’1 
partenerilor externi, concentrează 90 
la sută din exportul Întreprinderii. 
Pentru a vă face o Idee despre ce 
înseamnă aceasta pentru noi. voi mat 
sminti faptul că planul la export ne 
luna iulie numără exact 105 oozitii.

— Si care este «tadiul realizării 
lui la zl 1

— Cele mal multe dintre comenzi 
Ie onorăm în avans. Astăzi, de Pil
dă. finalizăm o importantă comandă 
pentru U.R.S.S., cu termen de livra
re tn trimestrul IV. Este vorba de 
un nou lot de convertizoare hidrau
lice. De altfel, nu este singura co
mandă De care o onorăm in avans. 
Din cele 105 poziții de plan pe 
această lună, pină Ieri am fi
nalizat 75, iar pină la 25 iulie fi
nalizăm si restul. Aceasta în.condi
țiile în care unele dintre produse au 
termene de livrare sfîrșitul trimes
trului III. Faptul acesta ne oferă po
sibilitatea să depășim prevederile 
lunii iulie Ia export cu peste 20 la 
sută.

Nu întâmplător spre această secție 
este Îndreptată atentia principală a 
conducerii Întreprinderii si comite
tului de partid. Nu întâmplător tot 
ei i se acordă principalul sDriiin in 
rezolvarea problemelor cu care se 
confruntă si este ajutată să depă
șească unele greutăți vremelnice, 
asigurindu-i condiții tot mai bune 
pentru îndeplinirea exemplară a ola
nului. Este cazul — ca să ne refe
rim doar Ia un exemplu — luorărilor 
de reorganizare a fluxurilor tehno
logice acțiune aflată acum tn faza 
finală, datorită căreia «e va asigura 
un spor de capacitate de cel puțin 
20 la sută. (Nicolae Mocanu, co
respondentul ..Scinteii").

RITM SPORIT 
LIVRĂRILOR

Fereastră deschisă către toate tă
rii» lumii. PORTJIL CONSTANȚA, 
prin care trec aproape 70 la sută 
din produsele exportate de Româ
nia. este In același timp, o oglindă 
fidelă a activității intense pe care o 
desfășoară in aceste zile colectivele 
tuturor unităților economice din pa

tria noastră, oentru a realiza și ex
pedia cu' prioritate produsele desti
nate exportului. De la magazii, de 
pe platformele și cheiurile portului 
sau direct din garniturile de vagoa
ne sosite de pe cuprinsul intregii 
tari se transportă și se încarcă in 
navele românești și sub diferite pa
vilioane un larg sortiment de pro
duse ale industriei noastre. Așa. de 
pildă, in ziua de 21 iulie, oe aproape 
80 de nave se încărcau produse desti
nate partenerilor din țări de oe toate 
continentele. Pe navele „Roman" și 
„Săbăreni". de pildă, se încărcau la
minate realizate la Galati, echipa
mente industriale si izolatori electrici 
produși la Craiova : pe „Tohani" se 
Încărcau piese de schimb, cabluri 
electrice, scule și alte produse indus
triale, „Tușnad" își făcea plinul cu 
instalații industriale și cauciuc sin
tetic. iar „Sovata" — cu fire dă poli- 
st.iren și policlorură de vinii pentru 
țări din nordul continentului. I.a una 
din dane, pe nava „Palma Mocha", 
sub pavilion cubanez, se incărcau au
tocamioane și autoșasiuri realizate 
la Brașov. în timp ce „Baziaș 111“ a 
ridicat ancora încărcat cu 70 de au
tovehicule de mare tonaj spre țări 
din Orientul Apropiat. Pe un mare 
număr de nave se încărcau produse 
ale industriei noastre chimice.

Pentru' a înțelege mai bine inten
sitatea activității de trafic în portul 
Constanta, tovarășul Valeriu Nae. de 
Ia grupa operativă a comandamen
tului portului Constanta, ne spune 
că in fiecare zi din această lună 
s-au derulat in plus față de preve
deri peste 4 600 tone de mărfuri, 
media zilnică a produselor livrate la 
export fiind cu 1 260 tone mai mare 
față de luna iunie. Ritmul operațiu
nilor de încărcare și expediere a 
mărfurilor spre beneficiarii externi 
urmează să crească si mai mult în 
aceste zile. (George Mihăescu, co
respondentul „Scînfeii").

UN TREN ÎNTÎRZIAT 
PATRU LUNI !

La ora actuală, portofoliul de co
menzi pentru export existent la 
întreprinderea de produse electro
tehnice din Bistrița este superior 
sarcinilor artuale cu 5.8 la sută și. 
după cum ne-a informat, directorul, 
comercial. Alexandru Olteanu, cere
rile nu se vor limita la actualul 
nivel. Se lucrează intens cu forțe 
sporite pentru onorarea la termen a 
tuturor comenzilor. Numai săptă- 
mina trecută au fost expediate 
către beneficiarii externi 300 tone

cabluri din oțel-aluminiu și. din cite 
ni se spune, zilnic vor părăsi incinta 
unității între 20—25 tone de astfel de 
produse. Acest ritm poate fi insă nu 
numai menținut, ci mult sporit, cu 
condiția ca de la Combinatul me
talurgic din Cimpia Turzii să soseas
că de urgență cantitățile restante de 
sîrmă zincată, adică 321 tone, cu 
diametre cuprinse intre 1,8 și 3,8 mm.

r- Cu toate că din programul lunii 
in curs am realizat doar 20
la sută, ne-a declarat tovarășa
Voichița Stan, secretar al co
mitetului de partid, sîntem astfel 
organizați incit planul pe întreaga
lună să poată fi totuși îndeplinit 
integral, in condiții de înaltă cali
tate. Pentru aceasta este necesar ca 
in următoarele cinci zile să fie li
vrată. De soecifioatii. sirma zincată 
de care avem nevoie.

Prezenți si în cea de-a doua 
secție a unității, unde se reali
zează. de asemenea, produse pen
tru export, adică cabluri de sem
nalizare și- izolate in cauciuc, con
statăm că toate cele 14 linii de 
fabricație stagnau, cu excepția 
a două valțuri in care se ma
rina cauciuc. Cauza ? Lipsa gra
nulelor de P.V.C., care tre
buiau livrate de către întreprinderile 
de mase plastice din Iași. Drâgășani 
și Buzău, ca -și a 30 tone amestec 
de cauciuc ce trebuiau să sosească 
de la întreprinderea de cabluri și 
materiale electroizolante din Bucu
rești.

— Capacitatea existentă. precum 
și randamentul mare al liniilor de 
fabricație ne permit — ne spune 
subinginerul Iulian Baciu — să în
deplinim în ultima decadă progra
mul rămas pe această lună. Condi
ția este să ni se livreze la timp 
cele neresare.

Față de situațiile constatate se 
impun două întrebări : 1) cum este 
posibil ca granulele ignifuge produse 
la Buzău să nu. ajungă în aproape 
patru luni la Bistrița, fiindcă restan
ța este incă din primul trimestru ? 
2) de ce pină în prezent nu s-a găsit 
o soluție pentru ca să se prepare la 
Bistrița întregul necesar de amestec 
din cauciuc, atâta vreme cît toate 
componentele lui sosesc aici de la 
furnizori, fără a mai fi necesară re- 
expedierea la • București, de unde i'aa' 
iarăși cale întoarsă ia întreprinde
rea bistrițeană ? Oricum am judeca 
lucrurile. soluții trebuie și pot fi 
găsite pentru soluționarea ambelor 
probleme, știut fiind faptul că pro
ducția de export reprezintă o sarcină 
prioritară. (Gheorghe Crișan, cores- 
pdndentul „Scinteii").

PRODUCȚIA DE UTILAJE ENERGETICE - REALIZATĂ RITMIC, INTEGRAL
(Urmare din pag. I)
subansamble ce intră în componen
ta utilajelor oe oare le confecționăm, 
dar pe care furnizorii noștri întâr
zie să ni le livreze. Pentru gospo
dăriile de cărbune din termocentra
le noi avem de executat transpor
toare cu bandă si separatoare elec
tromagnetice. Dacă am reușit să li
vrăm beneficiarilor anumite părți de 
transportoare spre a facilita măcar 
în acest fel montarea lor mai grab
nică la locui de producție. în schimb 
nu am putut face același lucru cu 
grupurile de antrenare a acestor 
utilaje, pentru că ne lipsesc o se
rie de reductoare. motoare, electro- 
magneti pe care trebuie să le mon
tăm si să le probăm cu utilajul in 
ansamblul său pe standurile noastre 
de orobă.

Principalii restanțieri ? întreprin
derea „Neptun“-Cîmpina. întreprin
derea mecanică Vaslui. întreprinde
rea de transformatoare si motoare 
electrice Filiași. întreprinderea de 
motoare electrice București. „Elec- 
tromotorâ'-Timișoara. întreprinderea 
de mașini grele București, întreprin
derile de articole tehnice din cau
ciuc Tîrgu J'.u si Botoșani. Cele mai 
mari restanțe, colectivul de aici le 
are fată de termocentrala Craiova II: 
circa 120 tone utilaje. Rămineri in 
urmă fată de graficele „Ia zi“ sînt 
și față de termocentralele Drobeta- 
Turnu Severin. Govora. Doicești, 
Borzești și altele.

...Fabrica de instalații și utilai teh
nologic din Cărei. Aici' se execută 
transportoarele cu bandă. Subansam- 
blele pentru utilajele energetice sint 
executate si așteaptă tn hale sau sub 
cerul liber furniturile cu care mai 
trebuie dotate. Demersurile nenu
mărate făcute de întreprindere la 
furnizori, la forurile centrale de re
sort nu au dat pînă acum nici un 
rezultat. Iată de ce considerăm că 
se Impune o mal fermă ei respon
sabilă angajare din Dartea Centralei 
industriale pentru utilaj minier și 
material rulant Timișoara, cu atit 
mat mult cu cit tn subordinea aces
teia se află o mare oarte din furni
zorii restanțieri. (Octav Grumeza).

Muncitorii și specialiștii 
din secțiile de fabricație Iu* 
creazâ in trei schimburi. Rotori 
de turbine, carcase, diafragme port- 
labirinți — toate produse de Înaltă 
finețe tehnică — iată reperele pe 
care le-am găsit in lucru ieri In 
fabrica de utilaj energetic din ca
drul întreprinderii de mașini grele 
din București. Cu mențiunea că 
toate acestea intră in componența 
unor grupuri energetice de 330 MW 
de Ia termocentralele Turoenl și 
Rovinari, grupuri aflate tn reparații 
capitale planificate. împreună cu 
inginerul Eugeniu Bianchi, directo
rul fabricii de utilaj energetic, con
sultăm graficele de fabricație a a- 
cestor produse. Succint, situația „la 
zi" se prezintă astfel :

— Pentru grupul nr. 3 Turceni, ne 
spune interlocutorul, se află în stadii 
avansate discurile-diafragmă, torul 
de admisie de la carcasă, portlabi- 
rintul pistonului de înaltă presiune

și rotorul de medie presiune. Tot. in 
stadii avansate de execuție se gă
sesc și cei trei rotori de la grupul 
IV Turceni. in fază de expediție 
sint două ■ „cartușe" pentru pompele 
de alimentare de la termocentralele 
Rovinari. urmind ca în citeva zile sa 
expediem și alte două „cartușe" la 
Turoeni.

în secțiile de fabricație urmărim 
execuția unor piese de schimb pen
tru termocentrale. Confruntăm la 
fiecare Ioc de muncă termenele în
scrise în graficele de lucru cu sta
diile fizice de execuție. Toate re
perele sint executate potrivit pro
gramelor stabilite.

— Am organizat munca în așa fel 
încit să nu existe nici o necorela- 
re — ne spune subinginerul Gheor
ghe Dinu, șeful secției turboagre- 
gate. Am întocmit programe speciale 
pentru lichidarea în oel mai scurt 
timp a tuturor restanțelor. Facem 
toate eforturile pentru a finaliza 
cit mai repede toate subansamblele 
aferente grupurilor energetice de la 
Turceni. Rovinari. Craiova II.

...Standul de probe din secția 
turbine. Echipa condusă de Gheorghe 
Pavel face ultimele verificări la 
carcasa de înaltă presiune, pentru 
grupul nr. 3 de la Turceni. ..în 
două, trei zile terminăm montajul.

reglajul și probele — ne spune 
subinginerul Gheorghe Șerbănescu, 
șeful secției asistență tehnică. în
țelegem să facem totul, să nu pre
cupețim nici un efort pentru execu
ția cît mai grabnică a acestor a- 
gregate. Este de- neînțeles însă 
reacția beneficiarului de la Turceni, 
căruia i-am transmis in ultimele 
zile patru note telefonice pentru a 
veni să-și ridice unele subansamble, 
dar nu am primit nici un răspuns. 
Mai mult, acum două zile a sosit de 
la Turceni un freiler, dar delegatul 
a refuzat să ridice piesele, motivind 
că are alte urgențe".

Reținind acest aspect care ilus
trează că. uneori, chiar beneficiarii 
sint cci ce își pun singuri bete in 
roate, subliniem în final un singur 
aspect, cel mai concludent pentru ' 
eforturile pe care le depune co
lectivul de la I.M.G.B. pentru rea
lizarea tuturor pieselor și suban- 
samblelor necesare pe șantierele e- 
neirgetice : in toate atelierele și 
secțiile care execută utilaje energe
tice se lucrează „in foc continuu" : 
mai mult, tehnologii și proiectantii 
din atelierele de concepție lucrează 
efectiv in cele trei schimburi alături 
de muncitori, acordind asistentă teh
nică permanentă, practic fără în
trerupere. (Virgil Mihailovici).

PUNCTUL DE VEDERE AL CENTRALEI INDUSTRIALE
DE UTILAJ ENERGETIC BUCUREȘTI

Pentru a afla cum se acționează, ce măsuri s-au luat in întreprinde
rile din cadrul Centralei industriale de utilaj energetic din București 
pentru realizarea programelor de reparații și modernizări ale grupurilor 
energetice, am avut o convorbire cu inginerul Alexandru Svet. director 
adjunct al centralei de resort.

— Care sint sarcinile centralei in 
domeniul asigurării utilajelor energe
tice pentru noile puneri in funcțiune 
tn acest an ? Cum se prezintă situația 
livrărilor după primul semestru ?

— Referitor Ia noile capacități tre
buie subliniat faptul că de la înce
putul anului am executat utilaje .și 
am pus in funcțiune obiectiva ce în
sumează 200 de MW, urmind ca pină 
la sfirșitul lunii august, prin mon
tarea unui grup de 150 MW Ia termo
centrala Craiova II, a unui grup de 
50 MW la termocentrala din Su
ceava șl a altor obiective la hidro
centralele de la Săsciori, Drăgăneștl 
ș.a., să mat punem tn funcțiune 
capacități însumînd 360 MW. în ce 
privește asigurarea pieselor de 
schimb, planul nu a fost realizat de- 
cit in proporție de 97,4 la sută, cele 
mai mari restanțe inregistrindu-se 
la întreprinderile „Vulcan" din Ca
pitală și întreprinderea constructoare 
de mașini din Reșița. Depunem efor
turi stăruitoare pentru recuperarea 
tuturor restanțelor. în acest sens am 
luat măsuri organizatorice și tehnice 
de cooperare și întrajutorare intre 
unitățile centralei, astfel incit între
prinderea „Vulcan" să poată finaliza 
lunar patru rotori pentru morile ca- 
zanelor.

— Ce alte măsuri concrete ați 
luat pentru realizarea neintirziată a 
planului la utilaj energetic, pentru 
recuperarea restanțelor la piesele de 
schimb ?

— în toate întreprinderile centra
lei se lucrează în trei shimburi. Am

stabilit programe concrete de cola
borare între C.U.G. Cluj-Napoca, 
I.M.G.B. și „Vulcan" București pen
tru recuperarea restanțelor la piesele 
de schimb de bază. Totodată, ne-am 
reanalizat propria activitate și am 
adoptat măsuri care să determine 
îmbunătățirea activității pe care o 
desfășurăm. Aș aminti că acum lu
crează pe șantierele din industria 
energetică 960 de muncitori ?i specia
liști, care, practic, efectuează reparații 
la toate marile termocentrale ale 
țării. Am luat măsuri pentru creș
terea gradului de preasamblare la 
Întreprinderile furnizoare pentru 
scurtarea duratei de montaj pe șan
tier, unitățile de montaj au organi
zat echipe specializate pentru repa
rația cazanului, turboagregatului. in
stalațiilor auxiliare. Sîntem ferm 
hotăriți și am luat toate măsurile ca în 
cel mal scurt timp să recuperăm 
toate restanțele. Numai că aceasta nu 
depinde numai de noi.

— Ce anume condiționează respec
tarea acestui angajament ?

— Pentru realizarea unor echipa
mente restante, și în special a roto- 
rilor de mori, a lagărelor pentru 
mașinile rotitoare de la preîncălzitoa- 
rele de aer ș.a.. este necesar ca fur
nizorii noștri — C.S. Galați. între
prinderea de rulmenți grei din Plo
iești și întreprinderea de țevi „Re
publica" din Capitală — să-și ono
reze neîntârziat contractele încheiate. '

Grupaj realizat de 
Glieorqhe ION1ȚA
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Intrarea în rindurile partidului re
prezintă o opțiune de înaltă respon
sabilitate, moment de maturizare a 
convingerilor politice și de acumu
lare a unei experiențe profesionale 
și de viață care conferă existenței 
individuale un sens major și nobil, 
acela de a participa, cu toată ener
gia și abnegația, la edificarea socia
lismului și comunismului intre 
fruntariile patriei noastre libere, 
independente. Creșterea • rindurilor 
partidului, menținerea vigorii și ti
nereții 
timp o 
dere a 
datoria 
pentru

, slujesc.
în ce măsură cei primiți de curind 

în partid au confirmat încrederea ce 
li s-a acordat, in ce măsură organi
zația de partid se străduiește să-i 
ajute să treacă cu bine primele exa
mene ale maturității comuniste prin 
implicarea lor in rezolvarea unor 
probleme pe care ie ridică produc
ția. viața in colectivul de muncă — 
iată tema pe care am abordat-o cu 
mai mulți comuniști, recent primiți 
in partid sau cu o vechime mai 
mare, de la Întreprinderea „Electro
tehnica" din Capitală. Răspunsurile 
primite au conturat preocuparea or
ganizației de partid de a-i avea in 
rindurile sale pe cei mai destoinici, 
mai cutezători, mai bine pregătiți, 
mai receptivi la cerințele vieții so
ciale și, nu în ultimul rind, disoer- 
nămîntul, tactul in a le călăuzi pașii 
spre a se apropia cit mai mult de 
prototipul ideal al comunistului.

Această preocupare are aici o de
terminare obiectivă explicată de În
suși profilul întreprinderii, de sar
cinile de plan care-i revin. Aparți- 
nînd unei ramuri ale tehnicii de 
virf, unitatea este puternic solicitată 
pentru modernizarea altor întreprin
deri din țară, iar prin dotarea ei 
tehnică are datoria de a se impune 
pe piața externă cu produse noi. de 
ridicat nivel tehnic și calitativ. Pen
tru a face față acestor cerințe, co
lectivul întreprinderii trebuie să fie 
in permanență receptiv la nou. să 
acționeze cu rapiditate și competen
ță în concretizarea lui prin produse 
competitive, de mare randament.

„întreprinderea noastră — tine să 
ne spună Constantin Gavrilă, secre
tarul comitetului de partid — este 
pusă mereu in situația de a realiza 
produse care sint premiere pe plan

sale . constituie in același 
mare și permanentă răspun- 
comuniștilor, a celor ce au 
să înflăcăreze alte conștiințe 
idealurile supreme pe carele

național, unicate sau fabricate In 
serii scurte. în electrotehnică, con
sacrarea nu trebuie și de altfel nici 
nu-și poate permite să aștepte vir- 
sta senectuții. Cei care lucrează în 
această ramură — una din ramurile 
chemate să revoluționeze alte do
menii ale industriei — trebuie ei în
șiși să fie adevărați revoluționari, 
să gindească permanent, să găseas
că soluții ingenioase, să-și însușeas
că și să aplice cu rapiditate noile 
cuceriri ale științei și tehnicii din

£1

atelierul de miezuri înfășurate, de- 
. terminată de existența unei linii 

tehnologice complicate care presu
punea o armonizare perfectă 
muncii fiecărui participant la proce
sul de producție. Totodată, el a fast 
și autorul unei modificări aduse 
cuptorului cu care este prevăzută a- 
ceastă linie ce permite înlocuirea 
in citeva ore a rezistentelor arse, 
fără ca acest cuptor să fie demon
tat, așa cum se proceda mai înainte, 
ceea ce imobiliza activitatea în ate-

de a realiza simultan patru bobine 
în loc de una".

Cind au venit in întreprindere. 
Maria Danciu și Georgeta Neagu 
erau timide, descumpănite, ba Ia un 
moment dat au cerut să fie mutate 
în alt loc de muncă, mai puțin pre
tențios. Șefa lor de echipă, comu
nista Georgeta Constantlnescu. a 
fost insă de altă părere. Le-a încu
rajat. Ie-a lacul să capete încredere 
în forțele proprii, a reușit cu tact 
să le schimbe imaginea despre sine.

Tinerii comuniști la proba faptelor,
a maturității politice

acest sector. Iată de ce organizația 
noastră de pgrtid are datoria să se 
preocupe stăruitor de formarea de 
comuniști cu înalte calități politice 
și profesionale, prin promovarea 
unui climat de muncă exigent, prin 
combaterea conservatorismului .și 
inerției, prin sprijinirea promptă a 
oricărei inițiative, prin stimularea 
pe toate căile a celor care gindesc și 
îndrăznesc".

Evident, și dotarea tehnică, și re
zultatele in producție (planul pe 
primul semestru a fost îndeplinit și 
depășit la principalii indicatori); și 
programele de dezvoltare și moder
nizare constituie motive de mîndrie. 
Cum tot motiv de mîndrie constituie 
și faptul că oamenii au confirmat 
încrederea, s-au angajat efectiv, cu 
dăruire și spirit revoluționar, în în
deplinirea unui crez, a unei cauze 
mărețe.

Peste citeva luni. Dumitru Căli- 
neață va împlini un an de cind a 
devenit comunist. Printre argumen
tele recomandării de a fi primit în 
partid au fost buna lui pregătire 
profesională și seriozitatea în mun
că. înțelegind că o dată cu calitatea 
de comunist își asumă de bunăvoie 
răspunderi ce vor depăși datoriile 
sale profesionale, tinărul operator 
s-a implicat cu mult curaj intr-o 
acțiune de reorganizare a muncii in

VIAȚA DE PARTID

la întreprinderea 
„Electrotehnica” 

din Capitală
lier pentru 3—4 zile. „Mi-am dat 
toată silința să fac o treabă bună 
— ne spune tinărul operator. A fost 
prima mea sarcină de partid".

Prea multe lucruri n-am putut 
afla de la bobinatoarea Daniela 
Gheorghe despre munca ei. Dar 
Ecaterina Căpraru, secretară a bi
roului organizației de bază din sec
ția bobinaj, ne-a relatat cu o vădită 
satisfacție că tînăra bobinatoare 
este una din fruntașele secției, care 
dovedește o remarcabilă îndeminare 
profesională.. Primită de un an 
partid, ea este in prezent

in 
un 

exemplu in muncă pentru multe ti- 
i — nenere din secție. „în jurul ei 

spune secretarul biroului organiza
ției de partid — s-a format un ade
vărat buchet de fete cu ambiția de
clarată de a se ridica la nivelul per
formanțelor ei profesionale, adică

să devină muncitoare pe care te 
poți bizui in secția circuite integra
te. O dată depășită această etapă, 
le-a dezvoltat spiritul de inițiativă, 
interesul nu numai pentru propria 
activitate, ci și pentru bunul mers 
al secției, al Întreprinderii, le-a în
demnat să fie mai prezente in acti
vitatea .organizației U.T.C.. să se 
implice in acțiuni obștești, să-și ri
dice continuu nivelul de pregătire 
profesională. Anul trecut, ele au ce
rut comuniștilor din secție să 
primite in rindurile partidului. As
tăzi, cele două tinere comuniste sint 
nu numai operatoare cu o calificare 
solidă, atestată zilnic de rezultatele 
obținute în producție, 
rășe cu răspunderi in 
U.T.C., deplin integrate 
lectivului.

în ceea ce-1 privește 
Costrășuc, in virstă de 
eu o vechime in partid de un an, 
biroul organizației de bază din sec
ția convertizori a ridicat de la în
ceput ștacheta probei maturității. Și 
aceasta din mai multe motive : în 
primul rind, datorită calităților sale 
profesionale de excepție, el fiind 
autorul a numeroase Îmbunătățiri 
și soluții tehnice ; in al doilea rind, 
pentru talentul său organizatoric ; în 
al treilea rind, pentru curajul de a 
lupta pentru ideile lui exprimate in

fie

dar și tova- 
organizația 

în viata co
pe Spiridon
25 cțe ani și

disputa corectă, principială, pe care 
a avut-o cu șeful său de echipă pri
vind aplicarea unor procedee tehni
ce noi. Biroul organizației de bază a 
cerut conducerii atelierului să gă
sească o modalitate de a pune mai 
bine în valoare capacitatea tinăru- 
lui electrotehnist. Și astfel s-a hotă- 
rit ca personalul atelierului să fie 
împărțit in trei echipe. în loc de 
două. Iar de una să răspundă proas
pătul comunist. Componența forma
ției : numai tineri pină la 30 de ani.

Organizarea locului de muncă, 
■ confecționarea unor S.D.V.-uri spe

ciale, însușirea de către membrii 
echipei a unor noi procedee au ce
rut două săptămini de muncă încor
dată ; și aoeasta fără a se afecta cu 
nimic realizarea planului. Eforturile 
tinerilor erau privite cu emoție și de 
secretara biroului organizației de 
bază, Antoaneta Ionescu, care susți
nuse cu ardoare formarea acestei 
echipe. „M-a impresionat felul lui 
Costrășuc de a se înțelege cu cei 
80 de tineri, el, care este atit de 
zgircit la vorbă — ne spune dinsa. 
Și-a găsit in electrotehnistul Gheor
ghe Bădiță, de 29 de ani. veteranul 
echipei, primit în rindurile partidu
lui cu cîteva luni in urmă, un 
colaborator ideal in a dezbate zil
nic noi idei, noi soluții". La sfîrși- 
tul lunii, toți cei care au fost cu 
inima alături de tînăra formație 
au răsuflat ușurați. Cu toate pro
blemele organizatorice și tehnice 
pe care le-a avut de rezolvat, for
mația a reușit nu numai să-și înde
plinească planul pe luna respectivă, 
dar să și-l depășească cu un ușor 
avans față de oelelalte echipe. în
credere pe deplin răsplătită. Exa
men al maturității comuniste susți
nut cu deplin succes.

Desigur, ar fi multe alte exemple 
de relevat în ce privește modul în 
care organizația de partid, comu
niștii din această intreprinderc 
bucureșteană se preocupă de for
marea și afirmarea calităților poli
tice și profesionale ale noilor 
membri de partid. Sensul profund 
al acestor exemple este faptul că in 
detașamentul comuniștilor intră 
mereu forțe tinere, cutezătoare, cu 
elanuri noi. pregătite să mențină 
nestinsă flacăra spiritului revoluțio
nar in lupta pentru înflorirea patriei 
socialiste, pentru împlinirea idealuri
lor comuniste.

Constantin VARVARA

CITITORII NOȘTRI,

CORESPONDENȚII NOȘTRI

Premiere tehnice
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EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ LA „TRIBUNA SCINTEII

DEZVOLTAREA MICII INDUSTRII
în pas cu cerințele cetățenilor

După cum se știe, una dintre îndatoririle principale ale consiliilor 
pooulare este valorificarea deplină a resurselor materiale, a tuturor po
sibilităților locale pentru dezvoltarea producției bunurilor de consum, 
pentru autofinanțarea bugetelor localităților și crearea unui surplus des
tinai participării la bugetele județelor, la fondul general de dezvoltare 
a întregii țări.

Intre aceste posibilități trebuie remarcată contribuția deosebită pe 
care este chemată să o aducă mica industrie. Secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a subliniat nu o dată că trebuie să 
se acorde o atenție sporită dezvoltării in toate județele a micii industrii și 
serviciilor, prin extinderea activităților desfășurate in aceste.domenii de. 
unitățile consiliilor populare din sistemul cooperației meșteșugărești, ale 
cooperativelor agricole de producție și cooperativelor de producție, achi
ziții si desfacere a mărfurilor.

Sint semnificative in această privință rezultatele obținute, ca și ex
periențele din sectorul micii industrii in județul NEAMȚ. Acordarea „Or
dinului Muncii" clasa I Consiliului popular al județului Neamț pentru 
rezultatele deosebite obținute în întrecerea pe anul 1986 se datorează în 
bună măsură și rezultatelor importante obținute in dezvoltarea indus
triei mici.

. în județul Neamț, valoarea pro
ducției micii industrii — in medie 
pe locuitor — a ajuns, in 1986. la 
2 829 lei. cu mult peste nivelul din 
anii anteriori. In primele șase luni 
din acest an, planul a fost depășit 
cu 15 milioane lei, cu un spor de 
douăzeci milioane lei față de aceeași 
perioadă din anul trecut. Eficiența 
economică ridicată — in acest an 
ponderea beneficiilor din activitatea 
de mică industrie se ridică la 66.9 
la sută — asigură resurse pentru 
autofinanțarea tuturor cooperative
lor de producție, achiziții și desfa
cere a mărfurilor din județ. Ca și 
in celelalte sectoare economice, efi
ciența și competitivitatea produselor 
micii industrii locale sint indisolubil 
legate de preocuparea pentru lăr
girea gamei sortimentale, de moder
nizarea și reinnoirea fabricației, la 
un nivel de calitate comparabil cu 
cele mai bune produse similare ofe
rite pe piața internă și la export.

turi de partizi de melană de la Să- 
vinești se confecționează articole de 
îmbrăcăminte și tricotaje pentru co- . 
pii și femei ; din țevi decalibrate și 
capete de țevi se produc confecții

însemnări din județul 
Neamț

metalice. Anual sînt reintroduse în 
circuitul producției peste o mie tone 
de anvelope de cauciuc nereșapabil 
ce se prelucrează in secțiile profila
te pe producerea de repere și acce
sorii pentru industria de mobilă.

Colectivul de muncă al întreprin
derii „Laminorul de tablă" — Ga
lați. unitate fruntașă pe ramură, 
recent distinsă pentru realiza
rea și depășirea sarcinilor de 
plan, depune eforturi susținu
te pentru realizarea planului de 
investiții. Astfel, aici s-a realizat, 
pe baza unei teme de cercetare, o- 
biectivul de investiții intitulat : 
Linie de electrozincat table și benzi, 
lucrare care în prezent a trecut cu 
succes perioada de probe tehnolo
gice si a ajuns in stadiul de func
ționare conform parametrilor pro
iectați. Producția realizată este 
destinată industriei de autoturis
me. electrotehnice si altor benefi
ciari. Se realizează astfel pentru 
prima dată la noi in tară un pro
dus prin procedeul electrochimie de 
depunere a stratului de zinc.

Pentru finalizarea acestui obiec-

tiv. conducerea Întreprinderii, cu 
sprijinul comitetului de partid, 
mobilizat un număr de 20 de spe
cialiști si muncitori cu înaltă ca
lificare profesională, și-au concen
trat toate forțele realizării acestui 
obiectiv. în acest fel s-au realizat 
montajele de aparatură, converti- 
zorul. redresori de mare capacitate, 
sisteme de reglaj pentru sincroni
zarea fluxului tehnologic. Ca o 
noutate deosebită, s-au realizat 
pentru prima oară in țară rolele de 
curent, după o tehnologie proprie.

Colectivul de fnuncă al întreprin
derii „Laminorul de tablă" — Ga
lați intîmpină astfel cu succese 
deosebite Conferința Naționala a 
Partidului Comunist Român.
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Ștefan ROIBU
muncitor la întreprinderea 
„Laminorul de tablă", Galați

„Nedeea pădurenilor"
Satul Zimbru, veche vatră folclo

rică a comunei Gurahonț. care a 
servit si ca platou de filmare pen
tru o secvență din filmul româ
nesc „Pădureanca", după nuvela cu 
aoelași nume de Ion Slavici, a găz
duit recent o interesantă manifes
tare culturală. Este vorba de pri
ma ediție a „Nedeii pădurenilor", 
organizată de Comitetul pentru cul
tură si educație socialistă a jude
țului Arad. Sărbătoarea a prilejuit 
punerea in lumină a celor mai reu
șite creații populare din zonă, ca 
și menținerea în continuare a unui 
folclor local autentic si nealterat. 
Festivitatea a fost deschisă de an
samblul folcloric al căminului cul
tural din Zimbru, format din 50 de 
persoane, care a adus în scenă un 
bogat program cultural. S-au bucu
rat de mult succes in fata celor 
peste 1 000 de spectatori suita de 
dansuri populare, precum si dansul, 
întemeiat pe un obicei popular. 
..Albitul pinzelor lă vale". Tabloul 
folcloric din Zimbru a fost com
pletat de cintecele populare de o 
mare vigoare si prospețime inti-

tulate „Cind am fost la secerat", 
„Pe sub poala codrilor". „Frunză 
verde de pelin".

Fanfara căminului cultural din 
satul Bonțești a interpretat cinte- 
ce inspirate din trecutul de luptă 
al poporului nostru, aducind in me
morie figurile legendare de luptă
tori — Horea. Cloșca și Crișan, 
Avram lancu.

Au mai apărut la lumina ram
pei artiști amatori dc la Casa de 
cultură a municipiului Arad, de 
la Casa științei și tehnicii d,in 
aceeași localitate, precum si alte 
formații din împrejurimi care au 
interpretat melodii si dansuri popu
lare specifice zonei.

„Nedeea pădurenilor" a dovedit 
la prima sa ediție că oamenii lo
cului iubesc arta populară, că știu 
să cultive si să dea la iveală 
talente autentice, să asigure afir
marea plenară a geniului creator 
al poporului român.

Valorificarea superioară a 
materiilor prime locale, a 
materialelor recuperabile și 
refolosibile. Diversificarea surse
lor de materii prime asigură în bună 
măsură și diversificarea produselor. 
In condițiile județului Neamț, unde 
pădurile ocupă mari suprafețe, meș
teșugarii prelucrează lemnul din cele 
mai diverse surse : capete dc lemn, 
ramuri și scoarță de copac, răchită 
și altele. în plus, se valorifică o 
gamă largă de materiale-recuperabi
le și refolosibile din 
prinderi. Astfel, după 
ționează piese 
turile de lemn 
date pe mina 
care fac cîteva 
jucării pentru
utilizate ca materiale de completare 
ori sțnt întrebuințate pentru a con
fecționa articole de-uz casnic și gos
podăresc. Creatorii de modele au 
creat citeva sute de tipodimensiuni, 
în special jucării, folosind numai 
materiale recuperabile și refolosibile 
— cupoane, ștraifuri, petice de bla
nă artificială. Dc asemenea, din res-

marile între
ce se confec- 
mobilier. res- 
sint sortate și

de mic 
rămase 
unor meșteri iscusiți 
zeci de sortimente de 
copii. Alte resurse sint

Anticipind cerințele bene
ficiarilor. I'1 competiția acerb'ă de 
pe piața externă ciștigă aceia care 
au simțul anticipației, cei ce știu cind 
si cu ce să vină in intimpinarea ce
rințelor cumpărătorilor. „A tine pasul 
cu evoluția extrem de rapidă a gus
tului și preferințelor e bine, dar a fi 
cu un pas înaintea altora e și mai 
bine — susține pe bună dreptate 
directorul întreprinderii județene de 
producție industrială și prestări ser
vicii — Neamț. Silviu Gagiu. Pentru 
asigurarea portofoliului de produse 
diversificate, funcționale, atrăgătoa
re — condiții ale competitivității pe 
piața externă — are prioritate înfăp
tuirea programului de reinnoire a 
producției, domeniu în care in 1983 
am pornit doar de la cîteva tipodi
mensiuni. în prezent 
sute de sortimente 
tul de înnoire și 
loc concomitent cu 
produce serii mai 
frecvent solicitate 
mic mobilier, articole de îmbrăcă
minte și articole tehnice din cauciuc 
etc. în total, gama de modele și pro
duse noi ale acestei mari întreprin
deri de... 
două mii 
frumoasă 
din noile 
tehnici și 
precedente.

livrăm insă 
în 12 țări1" Efor- 
modernizâre are 

preocuparea de a 
mari la produse 
dc beneficiari :

mică industrie depășește 
de sortimente. Există o 

preocupare — ca fiecare 
produse să aibă parametri 
calitativi superiori celor

Implementarea micii industrii 
unități economice de la sate vizează, 
de asemenea, valorificarea mai bună 
a resurselor măteriale și a forței de 
muncă locale, crearea unor surse 
sigure de autofinanțare. In această 
direcție, un experiment reușit îl re
prezintă activitățile de mică indus
trie de pe lingă morile sătești. La 
Pipirig. Bahna și alte localități, pe 
lingă morile existetîfe s-au instalat 
darace. precum și mașini simple de 
confecționat obiecte din lemn solici
tate de gospodăriile populației. în 
comunele Vinători. Agapia, Făurei 
s-au organizat microateliere de îm
pletit ciorapi, de confecționat diverse 
articole din lemn. în cursul anului 
trecut, valoarea produselor din ase
menea activități a însumat 
șapte milioane de lei.

Calificarea la locul 
muncă — o necesitate, 
instructiv proces formativ- 
educativ Există o corelație 
strinsă între procesul de cali
ficare a forței de muncă, diversifi
carea producției și ridicarea eficien
ței economice. Cu puțini ani in urmă, 
unitatea înregistra pierderi, una din 
cauze fiind proporția ridicată a pro
duselor de slabă calitate sau rebu- 
tate, datorată proporției, de aseme
nea ridicate, a lucrătorilor necali- 
ficați. în ultimul timp, în cadrul 'în
treprinderii au fost calificați 2 500 
de tineri și tinere, ceea ce reprezin
tă... întregul personal muncitor.

Și in acest domeniu se acționează 
cu simt de anticipație pentru pregă
tirea forței de muncă, în sensul că 
viitorii muncitori si tehnicieni sint 
inițiați în tainele meseriilor încă de 
pe băncile școlii generale și liceu
lui. întreprinderea patronează liceul 
„Calistrat Hogaș" și două școli ge
nerale din Piatra Neamț, pe care 
le-a sprijinit în amenajarea unor 
ateliere bine dotate, unde, pe bază 
de plan de producție integrat in pla
nul întreprinderii, se realizează pro
duse de o largă gamă sortimentală. 
La orele de practică se execută sor
timente de tricotaje și confecții, ar
ticole din metal, lemn și mase plas
tice, a căror valoare a însumat trei 
milioane de lei pe an. Dar princi
palul cîștig este de ordin formativ- 
educativ, elevii liceului devenind 
muncitori de nădejde ai întreprinde
rii. fără a mai fi nevoie să treacă 
prin faza de „muncitor în formare". 
Calificarea e numai primul pas în 
meserie, pentru că pașii următori în
seamnă un proces la fel de intens de 
policalificare. în acest sens se re
marcă preocuparea pentru a pregăti 
forța de muncă In stare să realizeze 
produse de tot mai înaltă tehnicita
te. unele reprezentind cooperări re
ciproc avantajoase cu întreprinderi 
aie industriei republicane din Piatra 
Neamț, Roman, Pașcani și altele.
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HARGHITA. Numeroase acțiuni 
cu caracter politico-educativ au loc 
in aceste zile la asezămiritele cul
turale din județul Harghita, in or
ganizarea comitetelor municipale și 
orășenești ale U.T.C. Astfel, lă”Casa 
tineretului din Odorheiu Secuiesc a 
avut loc simpozionul ..Rolul știin
țelor sociale in educarea materia- 
list-științifică a tineretului", iar la 
Casa pionierilor din Bălan — o 
dezbatere pe tema „Știința si teh
nica — factori de progres in înain
tarea României spre comunism". 
(Nicolae Șandru).

CARNET CULTURAL

TELEORMAN. In tabăra din a- 
propierea orașului Roșiori de Vede 
și-a desfășurat lucrările „Forumul 
87". la care ou participat' cadre 
pionierești de la nivel de deta
șamente si unități din județul Te
leorman. Sub genericul „De la co
muniști invătăm cutezanța" au a-

vut loc dezbateri pe diferite teme, 
întîlnirl cu activiști de partid și 
de stat, cu reprezentanți ai colec
tivelor muncitorești de la între
prinderile rosiorene. cu fruntași ai 
recoltelor bogate. Au fost organi
zate. de asemenea, expoziții de car
te si de artă plastică, recitaluri de 
poezie patriotică si alte manifes
tări politico-eduoative. (Stan Ște
fan).

VASLUI. în organizarea Comite
tului județean de cultură și edu
cație socialistă si a căminului cul
tural. in comuna Stănilești s-a 
desfășurat simpozionul „Dimitrie 
Cantemir in conștiința contempora
nilor". După deschiderea unei ex-

poziții documentare, personalitatea 
ilustrului cărturar si domnitor pa
triot român a fost evocată in fața 
unui numeros public, de către cer
cetători. cadre didactice, muzeo
grafi și activiști de cultură din 
județ. (Petru Necula).

GALAȚI. Două noi expoziții au 
fost deschise la Muzeul de istorie 
din localitate. Prima, intitulată 
„Arta țărănească din județ", pre
zintă țesături, covoare, broderii, 
împletituri din nuiele, obiecte din 
lemn de uz casnic și altele. A doua, 
cu tema „Origini ale civilizației 
geto-dacice la Dunărea de Jos", 
reunește unelte străvechi, cerami
că, monede și alte obiecte din pa
trimoniul muzeului, care atestă in
terferența civilizației romane cu 
lumea geto-dacică în aceste locuri. 
(Dan Plăeșu).

în modernele și spațioa
sele săli ale Casei de cul
tură a sindicatelor din 
Slobozia, cîmpiile încărca
te de roade ale Bărăganu
lui, aspra, dar atit de spe
cifica frumusețe a acestui 
adevărat ținut al soarelui 
trăiesc o nouă viață. Aceea 
pe care Ie-a conferit-o 
minuirea plină de sensibi
litate a culorilor de ulei, 
acuarelei, pastelului sau 
creionului. Căci, paralel cu 
munca intensă care se des
fășoară pe cimpiile ialomi- 
țene, activitatea celor mai 
tineri artiști — studenți ai 
secțiilor de pictură și tex
tile din Institutul de arte 
plastice „Nicolae Grigores- 
cu“ reuniți in tabăra de 
documentare și producție 
artistică de la I.A.S. Ogra
da — s-a dovedit a fi nu 
doar un simplu mijloc al 
desăvirșirii propriului meș
teșug. nu doar o verificare 
in plus a cunoștințelor a- 
cumulate. Prezența stu
denților pe ogoarele și in 
fermele acestei moderne u- 
nități agricole, contactul cu 
oamenii locului au contri
buit la stabilirea unor ade
vărate legături afective, la 
cunoașterea mai amplă, 
mai complexă a unei zone 
care s-a distins, mai ales 
in ultimul deceniu, prin 
spectaculoase transformări.

De ce s-a organizat o ta
bără de artă plastică la 
I.A.S. Ograda ? Nimic mai 
firesc, ne spune profesorul 
Gheorghe Antonescu, pre
ședinte al Comitetului ju
dețean de cultură și edu
cație socialistă — Ialomița. 
„Și aici, ca oriunde in 
România socialistă, pulsea
ză viața adevărată, se con
struiește, oamenii sint in 
neostoită căutare de bine 
și mai bine, zămislesc bu
nuri prin eforturi, iși cresc 
copiii, ii învață să fie oa
meni, se bucură de frumos 
și-l creează. Sudul acesta 
însorit al țării cuprinde a- 
tita metaforă a culorii și 
atita bogăție de sugestii — 
avind in centru soarele — 
incit ești copleșit. Griul e

aici și element de prim or
din al vieții și expresie- 
sirabol al unui travaliu ne
contenit. Vegetalul, culori
le. curcubeele, umbrele, i- 
mensitatea cimplilor chea
mă la cuprinderea clipei in 
contur și statornicie".

Dăruite de studenți ju- 
.dețului care le-a oferit cu 
atita generozitate ospitali
tatea, cele peste 100 de lu
crări prezentate in expozi
ția la care ne refeream se 
însumează firesc contextu
lui in care au fost produ
se, atrăgind totodată aten-

*

Ce adună unii
în paginile '„Scînteii" am citit, 

nu o dată, articole despre im
portanta recuperării, reconditionă- 
rii si revalorificării materialelor re
folosibile. Toate ar fi bune dacă 
unitățile desemnate cu recupera-, 
rea lor s-ar preocupa mai mult 
de acest aspect. Mă voi referi la 
cîteva asnecte ale modului in care 
se face recuperarea ambalajelor 
din sticlă. Deși atit de „bătătorită", 
prin intervențiile din presă si ra
dio. in această problemă continuă 
să persiste neajunsuri. Asta ne 
face să credem că unii lucrători 
comerciali nu vor să înțeleagă ce 
prejudicii se aduc economiei națio
nale si cetățenilor prin diferitele 
dificultăți in colectare. A.ș începe 
printr-un singur exemplu. în car
tierul nostru —\ Bucureștii Noi — 
atit magazinele alimentare, cit și 
centrele de achiziții nu vor să re
cupereze deeît anumite tipuri de 
sticle si borcane. Pentru sticlele 
atipice, care pot fi utile ca cioburi, 
nu există recipienti speciali. Dar 
chiar și nentru cele obișnuite, dacă 
gestionarul n-are ambalaje-tip pen
tru sticlele si borcanele aduse de 
cetățean, te poți întoarce acasă tot 
cu sacosa niină de sticle si bor
cane. Or. ce să facă cetățeanul ? 
Să aducă el ambalaje ?

Fiind vorba de un sezon în care 
toate fabricile de conserve din 
tară așteaptă aceste ambalaje, mă

risipesc alții?
întreb : cum se poate îngădui ati
ta pasivitate, de ce nu se elimi
nă pierderile ce duc la 
cerea cu „încetinitorul" a 
jelor în circuitul economic

Nota redacției : Aspecte asemă
nătoare ne-au fost semnalate si de 
alti cititori. Niculae Crișan 
strada Crișul Alb nr. 37. bloc 
ap. 21. 
sticlele 
mentar 
refuzat 
„nu erau STAS". _ ______ __ ...
redacție, el ne-a prezentat un nu
măr de sticle nurtînd eticheta „Va
lea Călugărească" și cumpărate re- 

-cenl... chiar din unitatea respecti
vă. La fel. Dumitru Popa (strada 
Litoralului nr. 9. sectorul 2 al Ca
pitalei) ne scrie că multe unități 
comerciale refuză preluarea amba
lajelor cumpărate chiar si cu o zi 
înainte din aceeași unitate. Rel'e- 
rindu-se la noile tipuri de sticle 
Îmbuteliate cu compoturi sau bu
lion (la litru sau jumătăți) a afir
mat că nici o unitate comercială 
nu vrea să le achiziționeze.

Faptele sînt clare — si se aș
teaptă ca măsurile de indreptare a 
situației să fie tot atit de clare. 
Si de ferme.

din
5, 

ne scrie că. din 
complexul ali- 

Progresul i s-au 
pe motivul că 

Deplasindu-se la

20,00 Telejurnal
20,20 Congresul al IX-lea a! P.C.K.

Congresul marilor înnoiri • Opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
inestimabilă contribuție la dezvol
tarea teoriei revoluționare — do
cumentar (color)

20,40 Sub flamura partidului (color) 
• Program de muzică patriotică, 
revoluționară susținut de formații 
corale de tineret
Timp al marilor înfăptuiri revo
luționare • Tinerețea orașului — 
tinerețea oamenilor — reportaj 
Film serial (color). „Rivalitate". 
Producție a Televiziunii din R.D. 
Germană. Premieră pe tară. Re
gia : Hans-Joachim Kasprzik. 
Episodul o 
Telejurnal 
închiderea programului

nul sufletesc iar oonștiința 
lor se cristalizează prin pu
terea de a crede în viitorul 
ei luminos".

Aurul Bărăganului con
temporan, vasta tălăzuire 
a spicelor lui, aspecte ale 
muncii încordate desfășu
rate aici cotidian, construc
țiile noilor ferme, activita
tea tumultuoasă a oameni
lor constituie tot atitea su
biecte de larg interes, su
biecte capabile să sublinie
ze o dată mai mult unita
tea de perspectivă a între
gii acțiuni.

acum și de mai tirziu. 
„Bărăganul a fost și va 

rămine întotdeauna un su
biect de meditație indife
rent de profesia și pregăti
rea celui ce-i parcurge în
tinderea. afirma m acest 
sens Gheorghe Rădeanu. Și 
tottlși parcă pentru un u- 
cenic în ale artei comple
xitatea problemelor ridi
cate capătă noi valențe. 
Totul aici te îndeamnă la 
muncă, la creație". „La 
Ograda, adăuga Adriana 
Lucaciu, Bărăganul este o 
imensitate aurie întrerup-

Pierind sub cerul Bărăganului...
Tabăra de documentare și producție artistică de la I.A.S 

Ograda — Ialomița

ția asupra deosebitei va
lori formative pe care o 
poate dobindi orice acțiu
ne de documentare in locu
rile fierbinți ale țării. 
„Pentru instruirea studen
ților. pentru formarea este
tică și patriotică a acesto
ra. preciza prof. univ. E- 
caterina Teodorescu, rec
torul Institutului, de arte 
plastice „Nicolae Grigoro's- 
cu“, cunoașterea profundă 
a celor oe făuresc societa
tea de astăzi, a chipului Cl
inului nou cuprins de pato
sul muncii și creației paș
nice, libere, năzuind spre 
o profundă cunoaștere este 
temelia realizării lor pe 
un drum al demnității și 
înțelegerii de sine. Contac
tul cu realitatea patriei le 
primenește sufletul prin 
frumusețea ei zilnică. Pei
sajul din oricare parte a tă
rii noastre iși arată dinlot- 
deauna farmecul primitor, 
bogat in fapte generoase, 
fapte de muncă, de cultu
ră. de adîncă ințelegere a 
vieții. în frumusețile aces
tui peisaj ,cu tot ce s-a 
construit în țara aceasta, 
iși găsesc neîncetat spriji-

I-am privit lucrind pe 
acești tineri deopotrivă ta- 
lentați și entuziaști. După 
o zi plină de lucru se în
torceau seara in tabără cu 
mapele pline de schițe, in- 
cărcați de imaginea mirifi
că a Bărăganului, dornici 
să-și reia din nou. in zori, 
lucrul. Pentru Avrămeseu 
Mihaela. losub Ofelia. Mi
ron Cristina. Florin Stoi- 
ciu, Lie Maria Doina. Dana 
Oancea, Daniela Naftanai- 
lă. Mircea Doinaru. Celina 
Grigore, Camelia 
Emanoil Mazilu, 
Chiș, Camelia 
Alexandrina Tănase. Ghe- 
orghe Râdeanu, 
Ion, Daniela Popa, 
Tudor Florescu, 
Flondor,

Sadovei, 
Costel 

Comsia.
Melania

Barbu 
Andreea 

Adriana Lucaciu, 
Adela Constantin, Nicoleta 
Linca. Angela Marcu. Mo
nica Răutu. Mariana Gru- 
măzescu, Ada Avrumutoae 
și Andra Ioana Pandu.u 
fiecare nouă lucrare, fie
care schiță au însemnat în
registrarea unor transfor
mări de nuanță a imagini
lor contemplate, transfor
mări capabile să dea vi
brație compozițiilor de

tă din loc în loc de răcoa
rea verdelui interpus între 
pămint și cer. intre rod și 
aerul ce ii invăluie. O des
chidere a orizontului și 
deopotrivă a paletei, a ar
moniei la care în intimita
tea atelierului ajungi sau 
nu după lungi căutări. 
Iată un foarte important 
aspect pe care ni-1 oferă 
această practică : ieșirea 
„in lumină", stabilirea dia
logului cu natura. O prac
tică din care fiecare din
tre noi ne întoarcem cu o 
experiență nou dobindită. 
cu memoria locurilor și a 
oamenilor de aici. Mai ales 
a acestor oameni care an 
de an „reinventează" prin 
munca lor culorile...". 
„Confruntarea directă cu 
natura, sublinia și Flo
rin Stoiciu, m-a dus la 
fixarea și îmbogățirea cu
noștințelor teoretice, apa
rent simple, asimilate In 
timpul anului, dar care 
corelate cu lucrul pro- 
priu-zis caută să se în
tregească". „Am căutat 
prin studiu și meditație să 
mă apropii, de natură, de 
spațiile vaste, scăldate in

soarele Bărăganului dc 
aici, din vasta cimpie ia- 
lomițeană" — ne spunea 
Mircea Doinaru.

Iar dacă lucrările stu
denților cuprind acum, la 
încheierea taberei de ia 
I.A.S. Ograda tot atitea ex
periențe trăite, capabile să 
dezvăluie in teritoriile tă
cute ale culorii sau liniei 
revelatoare mărturii asu
pra strădaniilor lor ar
tistice nu este mai puțin 
semnificativ faptul că ală
turi de studenți lucrul ar
tiștilor profesori nu s-a 
rezumat doar la o îndru
mare competentă, ci a ilus
trat de asemeni o atitudine 
activă față de natură. Ia'.â 
ce ne spune despre tulbu
rătoarea viață a naturii și 
a omului din această zonă 
pictorul Vasile Grigore : 
„Frumusețea și taina Bă
răganului cu mirajul și căl
dura soarelui, cu nesfîrși- 
tele ogoare — mări de 
verdeață si galben de grîu 
înnobilate de superba min
te a omului și de miinile 
lui pirjolite de arșița soa
relui string o experiență 
seculară de muncă și viată. 
Toate acestea reverberea
ză in sufletul meu lumină 
și culoare — lauda 
pămînt.

Si cum inii este 
îndrum pașii sensibili 
talentelor altor generații 
tinere spre inefabilul > ar
tei. cu el împreună in 
zilele lunii lui cuptor con
templăm cu pensula înmu
iată in culoare cum se 
coace griul și cum crește 
verdele porumbului. Cum 
păsările cerului veghează 
nesfirșita cimpie. Și cum 
chipul omului ars de soare 
pregătește ritualul recoltă
rilor.

In tabăra din această 
vară, văd cum. natura ne 
bucură cu roadele sale și 
prin studiile de pictură ale 
studenților — pline de far
mec și expresia picturală a 
adevărului relevat de cim- 
pia Bărăganului".

acestui

dat să 
al

Marina PRELTU



SCINTEIA — miercuri 22 iulie 1987 PAGINA 5

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost profund mișcat de felicitările pe care Excelența Voastră mi le-a 
transmis mie, guvernului și poporului malawian cu prilejul Zilei naționale 
a Republicii Malawi.

îmi face plăcere, la rindul meu. să vă adresez cele mai bune urări 
de sănătate și fericire dumneavoastră, de prosperitate continuă poporului 
român.

KAMUZU BANDA
Președintele Republicii Malawi ■

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul din Seychelles mi se alătură pentru a vă exprima mulțumirile 
noastre sincere ‘Ia amabilul mesaj adresat cu ocazia celei, de-a Xl-a ani
versări a proclamării independenței noastre.

Cu cea mai Înaltă considerație,

FRANCE ALBERT RENE
Președintele Republicii Seychelles

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

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de „Luna de solidaritate cu lupta 
poporului coreean", la Clubul între
prinderii de utilaj chimic „Grivița 
Roșie" din Capitală a avut loc marți 
după-amiază o adunare organizată 
de Comitetul municipal București al 
P.C.R. și Asociația de prietenie ro- 
mâno-coreeană, la care au luat par
te reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de „stat, numeroși oa
meni ai muncii.

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

în cuvîntul, său; loan Hertea, di
rector tehnic al întreprinderii, s-a 
referit la lupta eroică a poporului 
coreean pentru apărarea patriei, la 
eforturile depuse pentru construcția 
socialistă, la inițiativele și propune
rile R.P.D. Coreene privind reuni- 
ficarea pașnică și democratică a ță
rii. El a subliniat, totodată, solida
ritatea deplină a partidului, statului 
și poporului român cu aspirațiile le
gitime ale poporului coreean pentru 
făurirea unei Corei unite, libere, de
mocratice și prospere.

în continuare, vorbitorul a relevat

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 22 iulie, (ora 21) — 25 iulie, 
(ora 21). In tară : Vremea se menți
ne călduroasă, caniculară, în sudul 
țării, în prima zi, apoi se va răci, în- 
cepînd din nord, și va deveni în ge
neral instabilă. Cerul va fi ’ variabil, 
mai mult senin în regiunile sudice, 
dar va prezenta înnorări mai accen
tuate în cele nordice, unde, în după- 
amiaza primei zile și în partea a 
doua a intervalului, vor cădea ploi, 
mai ales averse. însoțite de frecvente 
descărcări electrice cu caracter local. 
Pe alocuri va cădea grindină, iar can
titățile de apă pot depăși 15 litri pe

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulație
Atenție, părinți !

Copiii, aflați in vacanță, trebuie 
supravegheați și protejați de eveni
mente rutiere nedorite. Se impune 
ca. la observarea lor in preajma 
suprafeței carosabile, conducătorii de 
vehicule să dea dovadă de prudență, 
reducînd substanțial viteza, pentru a 
putea, la nevoie, să oprească la 
timp. Adulții, la rindul lor, să atra
gă atenția copiilor asupra riscurilor 
.a care se expun ori de cite ori îi 
observă jucindu-se în apropierea 
unor artere rutiere intens circulate 
sau traversindu-le in fugă, fără să se 
asigure. La Galați, un băiețel in 
virstă de 8 ații, care a traversat în 
fugă prin fața unui autoturism, 
ar fi fost grav accidentat dacă 
omul de la volan nu ar fi cir
culat prudent, cu viteză moderată, 
fapt care i-a permis să oprească in 
condiții de siguranță. De aici, nece
sitatea ca părinții și bunicii să-i în
drume pe copii să se joace pe tere
nurile de sport, in curțile școlilor și 
in alte locuri special amenajate. Bi
cicleta. atit de folosită de cei mici 
acum, in vacanță, nu trebuie folosită 
și pe drumurile foarte circulate. Este 
de precizat și faptul că bicicleta nu 
poate fi folosită pe drumul public 
decit de către copiii care au împli
nit 14 ani.

Oboseala la volan
Valorile termice ridicate înregis

trate în ultimele zile, călătoriile pe 
care mulți automobiliști le efec
tuează in aoest sezon estival și care 
devin obositoare dacă nu sînt judi
cios planificate. monotonia unor 
trasee cind se străbat distante lungi 
creează uneori pericolul ațipirii la 
volan. Se recomandă conducătorilor 
auto ca, la cel mai mic semn de 
oboseală, care duce la' diminuarea 
reflexelor, scăderea atenției, puterii 
de concentrare și acuității vizuale, 
să oprească autovehiculele in afara 
părții carosabile sau — și mai bine 
— la cel mai apropiat loc de .par- 
oare, in vederea refacerii forțelor.

Unele evenimente rutiere, chiar 
dacă nu se produc ca urmare a ați
pirii la volan, au ca punct de ple
care tot oboseala sau starea psiho- 
fizică necorespunzătoare a celor de 
la volan. Suferinzii de afecțiuni res
piratorii și cardiovasculare, de pil
dă. obosesc mai repede, chiar dacă 
boala este intr-o fază incipientă, 
adeseori nedepistată de medic si 
neglijată de bolnavul însuși.

LUPTE GRECO-ROMANE. In ca
drul concursului internațional de 
lupte greco-romane de la Varșovia 
sportivii români au obținut două 
victorii, prin Petre Cărare (68 kg) 
și Ion Grigoraș (130 kg), clasați pe 
primul loc la categoriile respecti
ve. Mihai Cișrnaș (52 kg), Nicolae 
Zamfir (57 kg), Sorin Herțea (82 kg) 
și Andrei Vasile (100 kg) s-au si
tuat pe locul doi. La competiție au 
participat sportivi din 13 țări, prin
tre care U.R.S.S.. Bulgaria. Finlanda, 
Cehoslovacia, Italia, Suedia și Po
lonia.

TENIS. în zilele de 24. 25 și 26 
iulie, in orașul danez Aarhys se va 
disputa meciul dintre reprezentati
vele Danemarcei și României, con
ți nd ca semifinala grupei A (zona 
europeană), a competiției internațio
nale de tenis „Cupa Davis". Echipa 
noastră pentru această intilnire este 
alcătuită din Florin Segărceanu. A- 
drian Marcu. Andrei Dîrzu și Mlhai 
Vanță (căpitan nejucător, Ștefan 
Georgescu), in timp ce formația 

raporturile de strinsă prietenie și 
colaborare statornicite intre partide
le. țările și popoarele noastre, ară- 
tind că la baza, dezvoltării continue 
a aoestora se află hotărîrile stabili
te cu prilejul întilnirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Kim Ir Sen.

La rindul său, Zo Jang Guk. am
basadorul R.P.D. Coreene Ia Bucu
rești, evocind evenimentul aniver
sat, s-a referit la numeroasele efor
turi, propuneri și inițiative ale țării 
sale pentru asigurarea păcii in Pe
ninsula Coreea, pentru realizarea 
reunificării pașnice, democratice a 
patriei. Ambasadorul a exprimat 
sinoere mulțumiri partidului, guver
nului și poporului român pentru 
sprijinul și solidaritatea manifestate 
față de cauza poporului coreean.

Referindu-se la relațiile de priete
nie tradițională dintre România și 
R.P.D. Coreeană, vorbitorul a sub
liniat că acestea se dezvoltă și se 
întăresc continuu, pe baza hotărîri
lor convenite, in cadrul întilnirilor 
dintre conducătorii partidelor și ță
rilor noastre. (Agerpres)

metru pătrat. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat, cu unele intensificări, în 
partea a doua a intervalului, în re
giunile vestice și nord-vestice, cînd 
izolat pot lua aspect de vijelie. Tem
peraturile minime, în primele nopți, 
vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, 
apoi între 12 și 20 de grade, iar cele 
maxime între 28 și 38 de grade, în pri
ma zi mai ridicate în sud, și, în ge
neral, între 22 și 30 de grade, în ulti
mele zile. în București : Vreme cani
culară. în prima parte a intervalului, 
apoi se va răci. Cerul, mai mult senin, 
la început, va prezenta înnorări mai- 
accentuate în ultima zi, cînd vor că
dea averse de ploaie și se vor semnala 
descărcări electrice. Condiții de grin
dină. Temperaturile minime vor oscila 
între 19 și 23 de grade, iar cele ma
xime, în scădere, între 28 și 36 de 
grade.

Circulația pe benzi
Pe arterele din localități și din 

afara acestora, unde există mai 
multe benzi de circulație pe sens, 
conducătorii auto sint datori să asi
gure un grad sporit de cursivitate 
și fluentă a circulației. Potrivit dis
pozițiilor legale, banda de lingă bor
dură sau acostament se utilizează de 
către conducătorii autovehiculelor 
care se deplasează cu viteză redusă. 
Se recomandă ca această bandă să 
fie folosită la capacitatea maximă, 
iar banda alăturată, pe cit posibil, 
să fie utilizată doar în vederea e- 
fecțuării depășirilor de către auto
vehiculele care circulă cu viteze su
perioare. Banda de lingă axul dru
mului trebuie folosită numai în ve
derea efectuării depășirilor și a vi
rajului spre stingă, in rest ea tre
buind să fie lăsată liberă pentru a 
facilita circulația autovehiculelor cu 

„destinație specială care se depla
sează in interesul rezolvării unor 
probleme de maximă urgență.

Vehicule pe două roți
Mijloc de transport comod și e- 

conomic. la îndemîna oricui, bicicle
ta cîștigă tot mai mult teren. Vara, 
mai ales, numărul bicicliștilor este 
deosebit de mare. Dar bicicleta nu 
poate fi pflotată de oricine, oriun
de si oricum. Copiii sub 14 ani nu 
au voie să se deplaseze pe drumu
rile publice intens circulate. Bi
cicletele trebuie echipate corespun
zător. respectiv, cu sursă de lumi
nă în față și în spate, cadadioptrii. 
iar aripa din spate să fie vopsită în 
alb. De asemenea, bicicliștii sînt o- 
bligați să respecte întocmai reguli
le de circulație. Statisticile arată că 
cele mai frecvente accidente sint da
torate neasigurării și nesemnalizării 
de către biciclisti a virajului la stin
gă.

Așadar, și bicicliștii fac parte din 
marea familie a participanților la 
trafic si trebuie să se conformeze 
normelor rutiere si de conduită pre
ventivă. Să nu se uite că bicicleta 
este un vehicul firav, cu un echi
libru precar. Deplasarea in siguran
ță a acestui vehicul si în condiții
le unui trafic eterogen este condi
ționată în mare măsură de spiritul 
de anticipare al conducătorilor auto. 
Cind văd un biciclist si intenționea
ză să-l depășească, aceștia să-i cla
xoneze și să păstreze o distanță la
terală cit mai mare, îndeosebi în 
cazul conducătorilor de autovehicu
le agabaritioe sau al c-elor care trac
tează remorci.

ACTOALUTATEA SPORTIVA
gazdelor are în componență pe 
Peter Bastiansen, Michael Tauson, 
Michael Mortensen și Morten Chris
tiansen (căpitan nejucător. Finn 
Christiansen). Arbitrul meciului va 
fi Jeremy Shale (Marea Brltanie).

MOTOCICLISM. Pe circuitul de la 
Le Maus s-au desfășurat întreceri
le „Marelui Premiu" al Franței la 
motociclism viteză.

în ceri mai disputată cursă, la 
clasa 5i'0cmc. a terminat învingător 
americanul Randy Mamola („Ya
maha"). urmat de italianul Pierfran- 
cesco Chili („Honda"). La clasa 
125 cmc, pe primul loc s-a clasat 
italianul Fausto Gresini („Garelli").

ȘAH • în runda a 3-a a turneu
lui interzonal de șah de la Szirak 
(Ungaria), Mihail Marin a remizat 
cu Salov. egalitatea fiind consemna
tă și in partidele Portisch — Boua-

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România 

de participanții la Plenara Consiliului Național 
al Societății de Cruce Roșie din România

MAREA SĂRBĂTOARE 

A POLONIEI PRIETENE
Tovarășului WOJCIECH JARUZELSKI

Prim-secretar al Comitetului Central al-Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Tovarășului ZBIGNIEW MESSNER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Acum, cind partidul și intregul nostru popor sărbătoresc 22 de ani de la 

Congresul al IX-lea, de cind dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste moderne, ați fost ales in func
ția supremă de conducere in partid, permiteți-ne ca, in numele celor peste 
șapte milioane de membri ai organizației noastre, să vă exprimăm cele mai 
alese sentimente de recunoștință și să vă mulțumim cu toată căldura inimilor 
pentru tot ceea ce ati făcut și faceți spre binele si fericirea patriei.

Exprimăm, și eu acest prilej, inalta noastră stimă, aleasa prețuire și 
profunda recunoștință tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent militant politic, personalitate de frunte a partidului și statului, 
savant de largă recunoaștere internațională, pentru sprijinul generos acordat 
organizației noastre, pentru contribuția deosebit de valoroasă adusă la înflo
rirea științei, invățămîntului și culturii românești. Ia măreața operă de edi
ficare socialistă a patriei.

tn numele tuturor membrilor Societății de Cruce Roșie din Republica So
cialistă România, ne exprimăm deplina adeziune la politica internă și exter
nă a partidului și statului, al cărei strălucit promotor sinteți dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a vieții 
internaționale, erou al păcii și înțelegerii intre state.

Urniînd luminosul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, vă 
Încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, eă, 
sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, în colaborare cp cele
lalte organizații de masă și obștești, Societatea de Cruce Roșie va acționa cu 
toată hotărirea și răspunderea în spiritul orientărilor și însuflețitoarelor dum 
neavoastră indemnuri, pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor ce-i 
revin privind intensificarea activității de educație sanitară a populației, pen
tru a întîmpina, alături de intregul popor, cu rezultate remarcabile Conferința 
Națională a partidului.

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru per
sonal, adresăm Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez. Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Populare. Polone, poporului 
frate polonez cordiale felicitări și cele mai bune urări, 
cu prilejul celei de-a 43-a aniversări a Zilei Renașterii 
Poloniei.

Comuniștii, oamenii muncii și'intregul popor al Româ
niei socialiste cunosc activitatea susținută pe care po
porul polonez prieten o desfășoară, sub conducerea Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez, și se bucură din inimă 
de succesele obținute in dezvoltarea economico-socială.

VARȘOVIA 
înflorirea științei și culturii și edificarea socialismului in 
patria dumneavoastră.

Dind o înaltă apreciere evoluției favorabile a raportu
rilor tradiționale de prietenie și colaborare rodnică din
tre partidele și țările noastre, ne exprimăm convingerea 
fermă că acestea vor cunoaște un curs mereu ascendent, 
în spiritul convorbirilor și înțelegerilor la care am ajuns 
împreună in timpul recentei noastre iptilniri de la Var
șovia, spre binele și in interesul popoarelor român și 
polonez, al cauzei păcii, Socialismului, înțelegerii și des
tinderii-in lume.

Sărbătoarea dumneavoastră națională ne oferă prilejui 
plăcut de a vă adresa, dragi tovarăși, urări de noi sucoese 
în înfăptuirea' hotărîrilor celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, In înflorirea și dez
voltarea multilaterală a Poloniei socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

Marți a avut loc Plenara Consi
liului Național al. Societății de Cruce 
Roșie, care a dezbătut sarcinile ce 
revin organizației, cu privire la per
fecționarea activității de educație 
sanitară a populației. A fost anali
zată, totodată, contribuția organiza
țiilor de Cruce Roșie la acțiunile de 
înfrumusețare a localităților, la ocro
tirea mediului înconjurător.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a XXXIV-a 

aniversări a Zilei insurecției națio
nale cubaneze, la Ambasada Repu
blicii Cuba din București a avut loc 
marți <j conferință de presă.

Evocind evenimentul aniversat, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
acestei țări, Juan Cardenas, a rele
vat importanța victoriei revoluției 
cubaneze, profundele transformări 
înnoitoare înregistrate în viața po
litică și economico-socială sub con
ducerea Partidului Comunist din 
Cuba, pe calea construirii socialis
mului. Referindu-se la relațiile de 
prietenie și colaborare dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, 
vorbitorul a subliniat rolul hotărîtor 
al înțelegerilor convenite în cadrul 
întilnirilor la nivel înalt în dezvol
tarea continuă a acestor raporturi, 
în folosul reciproc, al cauzei socia
lismului și păcii.

★
La București, au avut loc lucrările 

celei de-a V-a sesiuni a Comisiei 
mixte de cooperare economică și teh
nică româno-venezueleană.

VĂ ON FORMĂM moroii:

Articole de 
pentru 

Vară toridă. Cu soare de flăcări. 
Mulți își incep concediul la munte 
sau la mare. Alții, tinerii in ge
neral, pornesc în drumeții ale 
bucuriei. Prevăzătorii, înainte de a 
se urca in tren sau în mașina per
sonală, mai verifică o dată ce tre
buie să ia cu ei în scurtele sau , 
mai lungile sejururi hotărîte din 
vreme. Dacă vor merge ca melcul 
cu casa in spinare, important e — 
și nu spunem deloc o noutate — 
să aibă cortul necesar pentru două 
sau patru persoane. Și nu strică 
deloc un cort „Sinaia", de pildă, 
sau .,Cerna". arătoase, încăpătoare, 
comode. Cu paturi, măsuță pliantă, 
scăunele. Și pentru că, la urma 
urmelor, e vorba de-o gospodărie 
în toată regula, mai sint necesare, 
o salteluță din buret, o lămpiță de 
cort, un aragaz turist, una-două 
cutii pentru alimente și, musai, o 
trusă de voiaj camping, la preț 
rezonabil, dotată cu termos de ali
mente, termos lichid, farfurii, 
tacimuri. O dată asigurată „baza 
materială", orice îndrăgostit- de 
excursii se „înarmează" și cu un 
aparat de radio portativ — „Glo
ria", „Song", „Iris", „Solo", sau cu 
un radiocasetofon. Pentru automo
biliști, ideale sint radiocasetofoane- 
le „Stela" și „Lyra" sau casetofj- 
nul „Corina".

In ce privește îmbrăcămintea, 
desigur, fiecare are preferințe în 
funcție de locul, sejurului : la mun
te sau la mare. Ei, bine, ce ofei'ă 
raioanele specializate ale magazi
nelor comerțului de stat in acest, 
scop ? Iată ce recomandă Iliana 
Saita, responsabilul magazinului 
„Olimpic" de pe Lipscani, din 
București : vesta cu fermoare și 
buzunare ample potrivită blugilor 
detașabili cu capse și fermoare : 
treningurile in diverse culori, plă
cute la purtat : puloverele din di- 
lierse amestecuri lucrate modern, 
cu jocuri geometrice : semibasche- 
ții, un produs nou ; pantofii de re
creație sau încălzire din piele sau 
înlocuitori ; tenișii : șortul mereu

ziz, Liubojevici — Christiansen. Al
lan- — Adorjan, Benjamin — Flear. 
Nunn l-a învins pe De la Villa și 
Miloș pe Todorcevici. în clasament 
pe primele locuri se află Nunn, Sa
lov și Christiansen cu cite 2,5 puncte. 
Mihail Marin are 1 punct și o parti
dă întreruptă. • Partidele din run
da a 2-a a turneului internațional 
feminin de șah de la Nalenchowe 
(Polonia) s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Ghindă — Hajkova 
remiză ; Sveczik — Baumstark re
miză ; Erenșka — Kaczorowska 1—0 ; 
Gavrilakis — Vasanti 0—1 ; Sikora 
— Hojk 1—0. în clasament conduce 
poloneza Hanna Erenska — 2 punc
te, urmată de românca Eugenia 
Ghindă cu 1,5 puncte.

CICLISM. Etapa a 19-a a Turului 
ciclist al Franței, Vatreas — Vilard 
de Lans (185 km) a revenit rutierului

In tncheierea lucrărilor. într-o at
mosferă vibrantă, de puternică anga
jare patriotică, participanții au 
adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

(Agerpres)

Au fost examinate stadiul actual 
al relațiilor economice bilaterale, po
sibilitățile și căile de natură să con
ducă la adîncirea colaborării și coo
perării in domenii de interes comun, 
la creșterea și diversificarea schim
burilor comerciale reciproce, în per
spectivă pînă în anul 1990.

La încheierea lucrărilor, președinții 
celor două părți în comisie au sem
nat protocolul sesiunii.

In timpul șederii in țara noastră, 
conducătorul delegației venezuelene, 
Eduardo Mayobre, președintele Insti
tutului de comerț exterior din Ve
nezuela, a avut întrevederi Ia con
ducerile Ministerului Comerțului Ex
terior și . Cooperării Economice In
ternationale. Ministerului Industriei 
Chimice. Ministerului Industriei Pe
trochimice. _ Ministerului Industriei 
Construcțiilor de ÎVIașini, Ministerului 
Afacerilor Externe și Băncii Române 
de Comerț Exterior.

A participat Demetrio Boersner, 
ambasadorul Republicii Venezuela la 
București.

(Agerpres)

sport-turism 
vacanță

modern ; cămașa din pînză topită, 
ușoară, vaporoasă, din bumbac 
sută la sută. Iată și cîteva articole 
de plajă : costumul de baie, pălă
rioara din bumbac sau pai, oche
larii de soare sau salteaua pneu
matică. Și pentru că tot e vară, 
tot e soare, indiferent de locui 
unde se află cel plecat in conce
diu, un joc de șah sau table, o 
minge din vastul sortiment pentru 
toate disciplinele sportive — fotbal, 
volei, handbal etc. — sau o rache
tă „Neptun" sînt absolut necesare. 
Că și odihna înseamnă sport, miș
care. Cum tot un sport e și pes
cuitul. Și, pentru că veni vorba, 
raioanele specializate ale magazi- 

-nelor comerțului de stat, unitățile 
„Tehnometal" dispun de o gamă 
variată de articole de pescuit ; cu
tie pescar, avertizor, mulinetă, 
gută, lansetă etc.

Pentru copii, de la îmbrăcămin
tea și încălțămintea adecvată va
canțelor (tricouri, șorturi, costume 
de baie, pantalonași scurți, săndă- 
luțe din piele și înlocuitori) la o 
diversitate de jocuri, există o 

"abundență de mărfuri in magazi
nele comerțului de stat.

Străbătînd cîteva mari magazine 
ale Capitalei — „Bucur Obor" „Vic
toria". „București", „Unirea", „Co-, 
cor" și altele din fiecare județ al 
țării nu poți să nu const.ați că la 
raioanele destinate articolelor de 
sport există suficientă marfă, des
tul de variată, de bine expusă, de 
funcțională. Că nimic din ceea ce 
i-ar trebui unui solicitator sau so
licitatoare, in prag de concediu sau" 
de drumeție, nu lipsește din mari
le magazine de stat, majoritatea 
magazinelor țării dispun de o mar
fă similară. Uitasem să amintim că 
sacii de dormit „Prichindel" sint 
dintre cei mai practici și că un 
hamac bine fixat Ia umbră poate 
aminti oricui de dulcele leagăn al 
copilăriei...

Marta CUIBUS

spaniol Pedro Delgado in 4h 53’44”. 
In clasamentul general individual, pe 
primul loc a trecut irlandezul Step
hen Roche, urmat de francezul Mot- 
tet la 41”.

SCRIMA. Proba de sabie din ca
drul campionatelor mondiale de scri
mă, ce se desfășoară la Lausanne, 
a fost ciștigată de Jean-Franțois 
Lamour (Franța), care l-a învins în 
finală cu 10—5 pe Gyorgy Nebald 
(Ungaria). în intilnirea pentru locu
rile 3—4. Robert Koscelniăkowski 
(Polonia) l-a întrecut cu 10—4 pe 
Serghei Koriakin (U.R.S.S.).

BASCHET. Campionatul balcanic 
de baschet pentru junioare, desfă
șurat in localitatea bulgară Sevlievo, 
a fost ciștigat de selecționata Bul
gariei. urmată in clasamentul final 
de formațiile Iugoslaviei. României 
și Greciei. Rezultate înregistrate în 
ultima zi a competiției : Iugoslavia
— Grecia 84—70 (44—28) ; Bulgaria
— România 83—60 (40—28).

Poporul polonez aniversează as
tăzi împlinirea a 43 de ani de la 
instaurarea puterii populare — eve
niment de hotar în destinele sale, 
consacrat ca Ziua Renașterii Polo
niei. în acest act și-a găsit încunu
nare lupta eroică a maselor, a for
țelor progresiste, democratice și pa
triotice pentru eliberarea tării de 
sub ocupația . fascistă și salvarea 
ființei naționale, pentru redobîn- 
direa independentei și suveranită
ții tării.

Ziua Renașterii marchează tre
cerea la edificarea unei vieți noi 
pe pămîntul Poloniei. Devenit stă- 
pin pe propriile destine, poporul 
polonez s-a angajat cu toate for
țele. sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez. într-o 
vastă activitate de reconstrucție a 
țării. Pe baza programelor elabo
rate de P.M.U.P., în anii puterii 
populare au fost obținute impor
tante succese în opera de edificare 
socialistă. Dovezi elocvente in acest 
sens sîi)t realizările in dezvoltarea 
economico-socială. în înflorirea ști
inței și culturii, in ridicarea nive
lului de trai material și spiritual.

în prezent, poporul polonez ac
ționează pentru transpunerea in 
viață a hotărîrilor celui de-al X- 
lea Congres al P.M.U.P., care a

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 43-a ani

versări a Zilei Renașterii Poloniei, 
președintele Marii Adunări Naționa
le a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan, a adresat o telegra
mă de felicitare mareșalului (pre
ședintelui) Seimului Republicii Popu
lare Polone. Roman Malinowski.

Cu același prilej. Consiliul Națio
nal al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, conducerile unor in-

Noul chip al unui vechi oraș
Am plecat de cu zori, pentru a a- 

junge, la ora convenită, la Comi
tetul de partid al voievodatului 
Plock. Dar, după cîțiva zeci de ki
lometri, graba noastră s-a întilnit 
cu zăbava, la trecerea unui pod 
peste Vistula, pe care o părăsisem 
la ieșirea din Varșovia, dar care 
ne ieșise din nou în cale în apro
piere de confluența rîurilor Narev 
cu Bugul, într-o zonă de un pito
resc aparte, dominată de coline 
domoale și păduri întinerite. Su
prasolicitat. din cauza șantierului 
de construire a unei moderne auto
străzi. care va lega nordul cu su
dul Europei, podul de peste Vistula 
(se va înălța, in curînd, un altul) 
făcea anevoie față traficului rutier 
atit de intens la acea primă oră a 
dimineții. Și tocmai atunci, ca din 
senin, s-a stîrnit o ploaie torenția
lă. Prin sclipirile parbrizului, ne 
uitam la constructorii noii magis
trale rutiere. Protejați de peleri
ne, își vedeau nestingheriți de tre
burile lor.

Am trecut podul, a trecut și 
ploaia, tot atit de repede precum 
venise, iar Piotr Lenard, un tinăr 
volubil și stăpin pe volanul limu
zinei de fabricație poloneză, eu 
ochii ațintiți la panglica șoselei 
îmbietoare, ne-a atras atenția că 
ne apropiem de satul Zakroczin.
- Și ?
— Și o să vedeți, cit cuprindeți 

cu ochii, numai cimpuri cu ceapă 
și castraveți. La asta se pricep, 
asta fac. Și cîștigă bani, nu glu
mă ! în curînd, o să trecem prin 
Ranszyn. Cei de-acolo s-au „spe
cializat", ca să zic așa, în cultu
rile de căpșuni, fragi și mure...

Am ajuns apoi din nou pe malul 
Vistulei, iar podul arcuit peste ea 
in această zonă ne-a dus drept în 
inima orașului Plock, reședința 
voievodatului cu același nume. De 
fapt, nu intr-unui, ci in două ora
șe, aflate într-o firească și armo
nioasă îngemănare : vechiul și noul 
Plock. Chiar în aceste zile de 
vară. Plock își sărbătorește 750 de 
ani de cînd a fost învestit cu sta
tutul de oraș. Dar vîrsta așezării 
nu se măsoară în secole, ci in mi
lenii, mărturiile arheologice ates- 
tindu-i existenta încă din zorii an
tichității. Că Plock a avut și un 
rol de seamă în mult frămîntâta 
istorie a Poloniei o dovedește și 
faptul că prinții de Mazovia l-au 
ales drept una din primele cetăți 
de scaun ale țării. Apoi, veac după 
veac, el a păstrat și ocrotit, în in
cinta sa medievală, o atmosfera 
tihnită, patriarhală. Și se mîndreș- 
te că a fost și este reședință 
de voievodat încă din secolul
al XV-lea. că aici ființează una
din. cele mai vestite societăți
științifice, că are cea mai ve
che . scoală medie din Polonia, 
datînd de 800 de ani, azi liceul 
„Malachowianka". Și se mai mîn- 
drește orașul că în ei a văzut lu
mina zilei marele poet revoluțio
nar polonez Wladyslaw Broniew- 
ski. Dar pină la eliberarea țării, 
acum 43 de ani, în acest „oraș al 
pensionarilor" — cum i se mai 
spunea — și unde se fabricau. în 
ateliere rudimentare, doar unelte 

elaborat un amplu program vizind 
întărirea rolului conducător al 
partidului, consolidarea procesului 
de înnoire și de adincire a demo
crației socialiste, modernizarea eco
nomiei. accelerarea ritmului de 
creștere a eficientei in toate do
meniile de activitate.

Aniversarea de astăzi constituie 
pentru poporul român prilejul de 
a-și reafirma sentimentele de prie
tenie și solidaritate pe care le nu
trește față de poporul polonez. 
Constituie un motiv de comună sa
tisfacție cursul mereu ascendent pe 
care ii cunosc relațiile româno- 
polone, relații cu vechi și bogate 
tradiții. întemeiate statornic pe 
principiile independentei și suve
ranității naționale, egalității depli
ne în drepturi, neamestecului in 
treburile interne, avantajului reci
proc și întrajutorării tovărășești. 
Așa cum a arătat practica, viața 
însăși, factorul determinant în în
tărirea prieteniei și colaborării din
tre țările șl popoarele noastre ii 
constituie raporturile dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez. în acest 
cadru un rol deosebit revenind în
tilnirilor și convorbirilor la cel mai 
inalt nivel.

Un eveniment de deosebită In

stituții centrale, organizații de masă 
și obștești au adresat telegrame de 
felicitare instituțiilor și organizații
lor similare din Republica Populară 
Polonă.

Gală de film
La cinematograful „Studio" din 

Capitală a avut loc, marți, gala fil
mului din R.P. Polonă, manifestare 
organizată cu prilejul celei de-a 43-a 

agricole simple, viața curgea do- 
rnoală, asemenea apelor Vistulei 
scăldind malul abrupt dincolo de 
care se întinde un parc minunat, 
declarat monument al naturii și 
ocrotit de lege. Și aceasta, pină în 
anii '67. ’68...

Atunci. în anii 1967—1968, o dată 
cu intrarea in funcțiune, una după 
alta, a instalațiilor combinatului 
petrochimic, cel mai mare din Po
lonia și dotat cu tehnică de cel 
mai înalt nivel, care prelucrează 
anual 11—12 milioane tone țiței, 
orașul s-a trezit, deodată, din som
nolența de veacuri, la o viață 
nouă, tumultuoasă. Alături de com
binatul petrochimic, pe harta sa 
economică au apărut noi între
prinderi ale industriilor construc
toare de mașini, electrotehnice, de 
medicamente și alimentară, una 
din cele mai mari și moderne tur
nătorii de piese pentru mașini a- 
gricole, un puternic șantier naval, 
care fabrică și încredințează Vis-

NOTE DE CĂLĂTORIE

tulei — și nu numai ei — nu
meroase vase fluviale cu înalte 
performanțe tehnice. Combinele 
autopropulsate pentru recoltat ce
reale cu marca „Bizon" se bucură 
de un binemeritat prestigiu pe pia
ța internă și la export. La fel de 
solicitate sînt transformatoarele și 
motoarele electrice, corpurile de 
iluminat, aparatele de radio „Mi- 
flex" și multe alte produse reali
zate de oamenii muncii de aici, 
cu pasiune și profesionalism. A- 
ceeași pricepere și dragoste pen
tru frumos o dovedesc și construc
torii, care au înălțat și înalță noi 
blocuri de locuințe. noi ansam
bluri, noi cartiere, într-o viziune 
arhitectonică originală, care îmbi
nă elementele tradiției locale cu 
cerințele confortului modern. O 
grijă deosebită se manifestă, tot
odată, in realizarea dotărilor so- 
cial-edilitare și cultural-științifice, 
astfel incit aproape că nici nu-ți 
dai seama unde sfîrșește orașul 
vechi, cu multe edificii monumen
tale restaurate, și unde își începe 
cel nou cutezanța verticală.

— Pentru s înțelege mai bine 
amploarea deosebită a prefacerilor 
înnoitoare din anii construcției so
cialiste — ne spune Marjan Radz- 
miewski, șeful secției economice a 
Comitetului de partid al voievoda
tului Plock — e de-ajuns să vă 
spun că orașul nostru are acum 
cea mai mare producție industria
lă pe locuitor, întrecîndu-1 chiar 
pe Katowice, reședința voievoda
tului cu același nume și cel mai 
industrializat din Polonia, tn ulti
mele două decenii, populația ora
șului a crescut de 4 ori, ceea ce 
spune mult despre expansiunea 
urbanistică, propulsată de crește
rea puterii economice, despre infu
zia de tinerețe care-1 face acum 
ma! viguros și mai prosper decît 
oricînd în cele șapte secole și ju
mătate de cînd a fost declarat 
oraș. După cum, în îndelungata 

semnalate in evoluția relațiilor ro- 
mâno-polone îl reprezintă recenta 
intilnire de la Varșovia dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Wojciech Jaruzelski. înțe
legerile cppvenite cu . acest, prilej 
deschizînd noi- perspective de dez
voltare a conlucrării prietenești 
dintre cele două țări și popoare. 
Pornind de la potențialul în con
tinuă creștere al României și Po; 
loniei. a fost evidențiată necesitatea 
unei dezvoltări și mai ample a co
laborării economice. îndeosebi prin 
intensificarea cooperării in produc
ție. sporirea volumului și diversi
ficarea schimburilor comerciale. 
Importante concluzii au fost des
prinde totodată in ce privește ex
tinderea colaborării tehnico-stiinți- 
fice și culturale, in,alte domenii de 
activitate.

La marea sărbătoare a Poloniei, 
poporul român, adresind calde feli
citări poporului polonez prieten, iși 
exprimă convingerea că raporturile 
de conlucrare prietenească româno- 
polone vor cunoaște o și mai pu
ternică dezvoltare, in interesul co
mun al progresului mai rapid al 
operei de construcție socialistă în 
țările noastre, al cauzei generale a 
socialismului, păcii și colaborării 
în Europa și in întreaga lume.

aniversări a Zilei Renașterii Po
loniei.

Au luat parte membri ai condu
cerii Consiliului Culturii șj. Educației 
Socialiste, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe. Asociației 
cineaștilor, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au participat, Boguslaw Stahura, 
ambasadorul Poloniei la București, 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați in țara noastră,

(Agerpres)

lui istorie, poate că niciodată n-a 
trecut printr-o mai grea incercare 
ca aceea de acum cîțiva ani. Nu e 
vorba de cumpăna anilor ’80—’81. 
La noi, la Plock, nu au fost nici 
întreruperi ale programului de lu
cru, nici altfel de manifestări. Oa
menii — începînd cu puternicul 
detașament al celor aproape 9 000 
de petrochimiști pînă la studenții 
politehniști — și-au văzut de tre
burile și de rosturile lor. Dar la 
puțin timp după -evenimentele 
de-atunci. in miez de iarnă, toți 
locuitorii au sărit, de la mic la 
mare, in apărarea orașului lor de 
viiturile dezlănțuite ale Vistulei...

Așa am aflat că, in acea zi de 
iarnă, temperatura crescută in 
chip nefiresc Ia plus 18 grade a 
scăzut brusc la minus 20 de gra
de, formind de-a lungul malurilor 
Vistulei un pod de gheață pe o 
distanță de 15—20 de kilometri. Și 
iată că Vistula, acest fluviu atit 
de iubit de polonezi, care străbate 
țara pe mai bine de o mie de ki
lometri, din creierii munților pînă 
la îmbrățișarea cu Marea Baltică, 
și-a ieșit, deodată, din matcă, re- 
vărsîndu-și apele în puhoaie asu
pra orașului. Au fost deteriorate 
instalații de apă, energie, termofi- 
care, telefonie și alte dotări teh- 
nico-edilitare. Erau în pericol con
ductele de la centrala termică a 
combinatului petrochimic, de unde 
orașul primea căldură. Sute și sute 
de familii au fost grabnic evacua
te. Pe întuneric. Pe un ger năpraz- 
nic. Dar in calea furiei apelor și 
a sloiurilor de gheață s-a ridicat, 
ca un zid viu, de netrecut, forța 
de neînvins a oamenilor. Intr-un 
timp record, s-au construit baraje 
și s-au săpat lacuri de acumulare 
spre a folosi drept supape in care 
să fie vremelnic atrase și potolite 
apele învolburate.

— In acele zile și în acele nopți 
de veghe și muncă încleștată — 
reia firul istorisirii interlocutorul 
nostru, in timp ce străbatem stră
zile orașului — oamenii noștri, 
fără nici o excepție, au acționat 
intr-o perfectă ordine și discipli
nă, cu abnegație și bărbăție, cu 
eroism și chiar cu spirit de sacri
ficiu. Toatâ_ țara era cu ochii pe 
noi. Și toată țara — din Varșovia 
la Katowice, din Gdansk la Cra
covia, din Lodz la Poznan și 
Wroclaw — ne-a întins o mină da 
ajutor. Pentru ca orașul să fie sal
vat. Pentru ca viața lui economică 
și socială să reintre cit mai repede 
pe făgașul normal. Atunci, în a- 
cele zile și în acele nopți, s-a pro
bat prin fapte adevăratul șimță- 
mint de solidaritate uhnană, mun
citorească.-patriotică. Iar condu
cerea partidului și statului nostru 
a luat imediat măsura alocării 
unor mari fonduri de investiții 
pentru a pune pe viitor și pentru 
totdeauna orașul la adăpost de 
inundații.

„Orele fierbinți" ale șantierelor, 
care înnoiesc mereu orașul, sînt și 
ele un barometru ăl acestei veri 
toride.

Petre POPA
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IDEI $1 DIRECȚII DE ACȚIUNE NOVATOARE IN OPERA

Orientări și inițiative de amplă perspectivă
l Danemarca, Luxemburg, Elveția și 

Suedia au luat parte la o de-

ORIENTUL MIJLOCIU

/

Șeful realizare a21 (Agerpres).

tovarășul

BERLIN. Peste o mie de tineri 
din R.D.G., R.F. Germania. Austria,

TEORHICA $1 PRACTICĂ A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

tezelor no-

MANILA. P. C. din Filipine și 
P. S. din Australia se pronunță 
pentru lichidarea urgentă a baze-

economice internaționale
pentru făurirea unei noi ordini

• 1

Una din orientările programatice 
ale politicii externe a României so
cialiste, promovată cu neabătută fer
mitate, este solidaritatea activă cu 
aspirațiile legitime ale popoarelor 
oprimate de a scutura jugul domi
nației coloniale, sprijinul multilate
ral acordat atit în timpul luptei de 
eliberare națională, cit și după ce 

, tinerele state au pășit pe calea afir
mării politice și economice inde
pendente.

Această preocupare statornică a 
fost ridicată la un nivel superior 
după istoricul Congres al IX-lea al 
P.C.R. — de cînd cauza lichidării 
subdezvoltării, a depășirii actualei 
împărțiri a lumii în țări bogate și 
țări sărace, de cind aspirațiile tu
turor popoarelor spre afirmare de 
sine stătătoare, pentru progres eco
nomic și social au în secretarul ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
un promotor dintre cei mai dinamici 
pe plan mondial, mai consecvenți și 
prodigioși.

Principalul obiectiv — li
chidarea subdezvoltării. Ase" 
menea demersuri reprezintă un co
rolar firesc, pe terenul practicii, al 
concepției teoretice, de largă cuprin
dere. a președintelui României cu 
privire la necesitatea abordării în- 
tr-un mod nou. revoluționar, a pro
blemelor dezvoltării în epoca noastră. 
Strălucită sinteză a gindirii creatoa
re, rezultat al unei analize riguros 
științifice, materialist-dialectice, a 
principalelor procese și tendințe din 
viața internațională, această concep
ție se înscrie ca o contribuție de 
mare valoare la patrimoniul ideilor 
economice, sociale și politice revolu
ționare ale umanității.

încă în raportul prezentat la Con
gresul al IX-lea al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta : „Datorită 
politicii țărilor imperialiste de ex
ploatare sub diferite forme a po
poarelor se adincește prăpastia 
tre țările capitaliste înaintate 
nomic și țările slab dezvoltate, 
tinuă să existe in lume vaste 
ale 
Este 
tarului general al partidului de a 
fi pus în lumină, în toată amploarea 
sa. una din contradicțiile fundamen
tale ale lumii de astăzi, aceea din
tre grupul restrins de țări dezvol
tate șî imensa majoritate a statelor 
menținute in stare de subdezvoltare, 
de sărăcie și mizerie. Ce poate fi 
mai edificator pentru actualele deca
laje economice decit faptul că un 
sfert din populația globului, aflată 
în vîrful piramidei veniturilor, dis
pune de patru cincimi din produsul 
mondial. în timp ce trei pătrimi din 
omenire, situată la baza ei — de nu
mai o cincime. Această situație, care 
ridică probleme grave in fața po
poarelor. este — așa cum a subliniat 
în repetate rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu —• consecința ve
chilor relații inechitabile, generate 
de politica imperialistă, colonialistă 
și neocoloniaiistă, de dominație și 
asuprire, de dezvoltare și îmbogățire 
a unor state pe seama altora.

Președintele țării noastre a dezvă
luit cu putere contradicția, pe plan 
internațional, dintre asupritori și a- 
supriți, dintre bogați și săraci, de- 
monstrînd că aceasta constituie o 
puternică frînă în calea dezvoltării 
economice a întregii umanități, în
seamnă menținerea unor vaste zone 
ale globului . in stare de înapoiere 
economică, cu implicații profund ne
gative și grave pericole potențiale 
pentru stabilitatea și perspectivele 
păcii in lume.

Realitățile lumii contemporane 
atestă pe deplin justețea acestor 
aprecieri : menținerea și adincirea 
decalajelor, constituind un factor de 
îngustare a pieței mondiale, afec
tează evoluția economică generală, 
creează dezechilibre, o situație de 
criză economică, comercială și finan- 
ciar-valutară ce blochează progresul 
tuturor statelor, inclusiv al celor 
avansate. în același timp, subdezvol
tarea, decalajele — ridicînd mari 
obstacole în calea emancipării po
poarelor — este o sursă de animozi
tate. tensiune și conflicte între state 
și grupări de state, care generează 
situații explozive, de natură să peri
cliteze viitorul păcii și securității pe 
planeta noastră. De aceea, pentru 
secretarul general al partidului, 
principalul obiectiv al noii ordini 
economice internaționale este lichi
darea subdezvoltării, 
foametei în 
covirșitoare

principiilor noi, democratice — de 
respect al independenței și suverani
tății naționale, deplină egalitate in 
drepturi â tuturor statelor, neames
tec în treburile interne și avantaj re
ciproc, dreptul imprescriptibil al fie
cărui popor de a-și alege în mod 
liber orînduirea pe care o dorește, 
de a fi stăpîn pe avuțiile sale și de 
a decide suveran asupra folosirii lor,, 
in conformitate cu cerințele propriei 
dezvoltări. Pentru secretarul general 
al partidului, ansamblul acestor prin
cipii reprezintă cheia de boltă a noii 
ordini economice mondiale, deoarece 
promovarea lor — de către toți și 
față de toți — asigură posibilitatea 
deplinei afirmări a fiecărei națiuni 
și colaborări între toate popoarele.

Pe baza ideilor și 
valoare formulate la Congresul al 
XI-lea al P.C.R., ____ ,
Nicolae Ceaușescu a elaborat in anii 
ce au urmat un larg și cuprinzător 
program de acțiune in vederea edi
ficării unei noi ordini economice și 
politice internaționale — care să 
ducă la soluționarea problemelor 
acute ale economiei mondiale și asi
gurarea stabilității ei, la prosperita
tea și înflorirea tuturor națiunilor 
intr-un climat de destindere, secu
ritate și colaborare internațională.

zone 
foametei, sărăciei și inculturii", 

meritul incontestabil al secre-

Prevederile acestui program și-au 
găsit materializarea în multiple ini
țiative și demersuri întreprinse de-a 
lungul anilor de țara noastră la 
O.N.U. și în alte foruri internațio- - 
nale. Membră a „Grupului celor 77", 
din care fac parte cvasitotalitatea 
țărilor in curs de dezvoltare, parti
cipantă activă la activitățile statelor 
nealiniate, România și-a adus în per
manență contribuția la promovarea 
cerințelor unei dezvoltări sănătoase, 
echilibrate a economiei mopdiale. la 
elaborarea unor documente de bază 
ale Națiunilor Unite în acest dome
niu.

a sărăciei și 
care trăiește majoritatea 
a omenirii.

de boltă

Acțiuni și luări de poziție
pentru încetarea cursei înarmărilor

Apel la unirea tuturor forțelor militante 
pentru pace

dintre Iran si Irak X »

Cheia
principii de relații dintre 
State. gindirea președintelui
tării noastre, noua ordine pe plan 
economic se află intr-o relație orga
nică, indisolubilă, cu o nouă ordine 
pe plan politic, presupune așezarea 
la temelia relațiilor internaționale a

noile

Amplu program de mă
suri pentru o lume a echită
ții și dreptății. Președintele 
României are meritul nu numai de 
a fi sesizat și evidențiat imperativul 
lichidării subdezvoltării, a decala
jelor dintre state și făuririi unei 
noi ordini economice internaționale, 
ci și de a-i fi dat contururi teore
tice dintre cele mai clare, precum și 
de a fi trasat cu profunzime, în
drăzneală și realism, într-o viziune 
planetară, căile și modalitățile de 
realizare a acestui deziderat cardinal, 
în acest sens. Mesajul președjnte- 
lui Nicolae Ceaușescu adresat celei 
tle-a Vil-a sesiuni a U.N.C.T.A.D., 
de la Geneva, cuprinde un amplu 
program de măsuri și direcții de ac
țiune îndreptate spre înfăptuirea 
unei lumi mai drepte și mai bune.

în abordarea acestor probleme, 
secretarul general al partidului pune 
cu putere în evidență adevărul 
fundamental că lichidarea subdez
voltării presupune, în primul rind, 
sporirea eforturilor proprii ale țări
lor în cauză pentru punerea în va
loare a resurselor materiale și uma
ne de care dispun, pe 
programe naționale de 
economică și socială, care 
creșterea rapidă a forței 
și ridicarea nivelului 
popoarelor lor.

Totodată, luind în considerare fap
tul că adesea eforturile proprii depu
se de țările in curs de dezvoltare 
sint diminuate, iar uneori chiar ani
hilate de factori externi, președin
tele României consideră că un rol 
deosebit de important in eliminarea 
decalajelor il au colaborarea eco
nomică internațională, acordarea 
unui sprijin autentic, real și substan
țial — material, financiar și tehno
logic — de către țările avansate celor 
rămase in urmă. în legătură cu 
aceasta, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
consideră că o mare însemnătate ar

baza unor 
dezvoltare 
să asigure 
economice 
de trai al

Contradicții comerciale 
cei 12<

BRUXELLES 21 (Agerpres).
Bruxelles s-a desfășurat o 
a Consiliului Ministerial 
comune, care a examinat 
comerciale ale „celor 12" 
țări. După cum relevă

între „ S. U.A. și Japonia
La 

reuniune 
al Pieței 

relațiile 
cu terțe 
agenția 

Taniug. Consiliul Ministerial a ho- 
tărit că Piața comună va răspunde 
prin represalii comerciale. în confor
mitate cu drepturile decurgind din 
prevederile Acordului General pen
tru Tarife și Comerț (G.A.T.T.) 
dacă Statele Unite vor adopta uni
lateral restricții asupra importurilor, 
inclusiv la produsele provenind din 
C.E.E. Miniștrii de externe ai C.E.E. 
și-au exprimat profunda îngrijora
re in legătură cu eventualele con- 
•ecințe ale măsurilor protecționiște

americane nu numai asupra co
merțului bilateral, ci și a comerțu
lui internațional global și a nego
cierilor abia lansate ca parte a 
rundei G.A.T.T. desfășurate în U- 
ruguay.

„Cei 12“ au examinat, de aseme
nea. relațiile economioe încordate cu 
Japonia, al cărei excedent in co
merțul cu țările membre ale C.E.E. 
a atins, anul trecut, uriașa cifră 
de 21,4 miliarde dolari. Participanții 
au cerut ca Japonia să stabilească 
data exactă a deschiderii pieței sale 
pentru 
C.E.E..
oere a 
care a 
mele șase luni.

produsele provenind din 
ceea ce ar permite o redu- 

excedentujui comercial nipon, 
continuat să crească în ulti-

avea-o organizarea unei conferințe 
internaționale in cadrul O.N.U., cu 
participarea țărilor în curs de dez
voltare și a celor dezvoltate, care să 
ducă la înțelegeri privind soluțio
narea globală a problemelor subdez
voltării și instaurării noii ordini 
economice internaționale.

în viziunea de largă cuprindere a 
secretarului general al partidului, 
realizarea acestor obiective presupu
ne. înainte de toate, adoptarea unor 
măsuri privind soluționarea globală, 
polilico-economică a problemei da
toriilor externe ale țările în curs de 
dezvoltare. De altfel. în Mesajul to
varășului Nicolae Ceaușescu adresat 
sesiunii U.N.C.T.A.D sint formulate 
o serie de propuneri concrete, care 
au în vedere nu numai stingerea 
vechilor datorii, ci și asigurarea 
acordării. în continuare, de noi cre
dite țărilor subdezvoltate, în condi
ții avantajoase, cu dobinzi rezona
bile. România se pronunță, totodată, 
pentru înlocuirea actualului sistem 
financiar-monetar inechitabil cu un 
sistem nou, bazat pe principii de 
echitate și egalitate, care să stimu
leze și să sprijine in mod real 
eforturile de progres ale tuturor sta
telor. și în primul rind ale țărilor 
rămase in urmă.

De asemenea, țara noastră, pre
ședintele ei consideră ca imperative 
esențiale ale noii ordini economice 
combaterea protecționismului și 
realizarea unor schimburi comercia
le libere, fără discriminări și fără 
nici un fel de condiționări politice 
sau de altă natură ; renunțarea la 

embargo și 
unui raport

I oueuid dU. lUdV Pdl IU lcl u uu- 
ț monstrație in favoarea păcii, des- 
4 fășurată la Complexul memorial de 
’ pe teritoriul fostului lagăr de con- 
1 centrare nazist Sachsenhausen —

k

k
k

*

V
1 lor militare americane din Asia și 
' Oceanul Pacific. într-o declarație 
ț comună — dată publicității la Ma- 
4 niia și citată de T.A.S.S. — cele 
’ două partide oer încetarea ampla-

relatează agenția T.A.S.S. într-o 
declarație făcută cu acest prilej, re
prezentanta Luxemburgului, Clau
dine Arendt, a subliniat necesitatea 
unirii tuturor forțelor progresiste 
de pretutindeni in lupta pentru 
pace, pentru a pune capăt oricăror 
manifestări cu caracter neofascist.

Sprijin demersurilor pentru eliminarea 
rachetelor nucleare din Europa

BONN. Helmut Haussmann, se
cretarul general al Partidului 
Liber-Democrat (membru al coali
ției guvernamentale din R.F.G.). a 
afirmat sprijinul partidului său 
pentru dubla opțiune zero in ce 
privește eliminarea rachetelor so
vietice și americane cu rază medie

de acțiune și a celor operativ-tac- 
tice din Europa. în cadrul unei 
conferințe de presă la Bonn, el a 
subliniat necesitatea asigurării 
tuturor condițiilor pentru buna 
desfășurare a negocierilor de dezar
mare dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite.

NAȚIUNILE UNITE 21 (Ager
pres). — Consiliul de Securitate, în
trunit in sesiune specială, a adoptat 
in unanimitate o rezoluție în care 
cere încetarea imediată a ostilităților 
dintre Iran și Irak, precum și retra
gerea forțelor lor militare în inte
riorul granițelor recunoscute pe plan 
internațional — informează agențiile 
T.A.S.S. și Taniug. Documentul stipu
lează instituirea de sancțiuni în ca
zul în care nu se va ajunge la un 
acord de încetare a focului.

Consiliul de Securitate a însărci
nat pe secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, cu punerea 
in practică a prevederilor rezoluției 
prin trimiterea la fața locului a unui 
grup de observatori care să suprave
gheze încetarea focului și retragerea 
trupelor in interiorul granițelor recu
noscute.

ANKARA 21 (Agerpres). — Primul 
ministru al Turciei. Turgut Ozai. a 
afirmat că tara sa sprijină orice clan 
de reconciliere intre Iran șl Irak. în- 
tr-un interviu acordat revistei bel
giene .,KNACK", el si-a exprimat 
speranța că se va pune capăt războ
iului dintre cele două țări într-un 
viitor apropiat, subliniind că Turcia 
va depune. în continuare, eforturi 
pentru atingerea acestui scop —- 
arată China Nouă.

în 61- 
presă. pri- 
șeic Saad ' 

necesitatea 
conflictului

£1 
el — reprezintă principala 

a menținerii încordării în re- 
iar continuarea Iui amenință 
securitatea întregii zone, in-

KUWEIT 21 (Agerpres). 
drul unei conferințe de 
mul ministru kuweitian. 
Al-Abdullah. a relevat 
soluționării imediate a 
dintre Iran si Irak. Conflictul 
arătat 
cauză 
giune. 
serios ________ ___
formează agenția KUNA.4»

„Nu, amplasării de arme atomice 
în regiunea Pacificului!"

sării de arme nucleare în această 
zonă a lumii, sprijinirea oricăror 
inițiative vizînd asigurarea păcii_și 
securității în regiune, crearea unei 
zone denuclearizate și soluționarea 
pe cale negociată a tuturor stărilor 
conflict uale.

• O.E.P 
înalt •

cere convocarea unei reuniuni arabe 
Contacte diplomatice egipteano-israeliene 

ciocniri între taberele adverse din Liban

la nivel
• Noi

Pentru reducerea armamentelor și creșterea încrederii
în Europa centrală

Un memorandum

politicile de blocadă, 
sancțiuni ; stabilirea 
just, echitabil intre prețul materiilor 
prime și cel al produselor indus
triale : asigurarea accesului larg, 
neîngrădit al tuturor statelor la 
cuceririle științei și tehnicii mo
derne ; prevenirea consecințelor no
cive ale exodului de cadre calificate 
din țările in curs de dezvoltare către 
cele industrializate.

Secretarul general al partidului 
apreciază că orientarea într-o direc
ție pozitivă a proceselor economice 
și politice internaționale depinde, in 
bună parte, de capacitatea țărilor în 
curs de dezvoltare de a-și intări uni
tatea și colaborarea dintre ele. 
Tocmai un asemenea obiectiv vi
zează propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind convo- 
carea unei conferințe internaționale 
la nivelul cel mai înalt a țărilor in 
curs de dezvoltare, după o. pregă
tire corespunzătoare, implicind 
„Grupul celor 77“ și in cooperare cu 
mișcarea țărilor nealiniate.

România consideră, așa cum se 
arată și în Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresat forumu- . 
lui de la Geneva, că realizarea unor 
pași concreți în direcția eliminării 
decalajelor și asigurării unei dez
voltări stabile și echilibra.te a eco
nomiei mondiale presupune alocarea 
.unor mari resurse materiale și bă
nești, ceea ce nu se poate concepe 
decit prin intensificarea eforturilor 
pentru realizarea dezarmării, pentru 
reducerea uriașelor cheltuieli milita
re, care au devenit o grea povară 
pentru toate statele.

Sprijin activ dezvoltării 
independente. Concepția teore
tică a președintelui României cu 
privire la instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale este pu
ternic întărită de acțiunea practică. 
România, ea însăși țară in curs de 
dezvoltare, întreține relații de 
colaborare pe toate planurile — po
litic, economic, tehnico-științific, 
cultural — cu cvasitotalitatea state
lor in curs de dezvoltare, relații pu
ternic stimulate de vizitele întreprin
se de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în țâri ale Asiei, Africii 
și Americii Latine, de documentele 
de mare importanță semnate cu 
aceste prilejuri. Creșterea susținută 
și diversificarea continuă a schimbu
rilor comerciale cu statele în curs de 
dezvoltare, numeroasele obiective 
economice din aceste state la reali
zarea cărora participă țara noastră, 
activitatea societăților mixte în do
meniul industriei, agriculturii, trans
porturilor și comerțului, asistența 
tehnică sub diferite forme, sprijinul 
acordat de România pentru formarea 
de cadre naționale reliefează preg
nant solidaritatea în fapte a partidu
lui și statului nostru cu popoarele 
care luptă pentru o dezvoltare libe
ră, independentă.

Pentru remarcabila contribuție la 
elaborarea conceptului de nouă ordi- . 
ne economică mondială, pentru vasta 
activitate practică desfășurată în ve
derea înfăptuirii acestui deziderat 
vital al omenirii, numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este astăzi pro
nunțat cu prețuire, respect și stimă 
pe toate meridianele globului, ca o 
recunoaștere deplină a eforturilor 
depuse, in cei 22 de ani de cind 
conduce destinele țării, noastre, pen
tru cauza comună a progresului și 
păcii în lume.

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — Gu
vernul Republicii Populare Polone a 
dat publicității un memorandum, 
transmis de agenția P.A.P.. in care 
propune un plan de reducere a ar
mamentelor și de creștere a încrede
rii în Europa centrală, care să cu
prindă teritoriile Belgiei, R.P. Un
gare, R.D. Germane, R.F. Germania, 
Danemarcei. Luxemburgului, Olan
dei. R.S. Cehoslovace și R.P. Polone, 
inclusiv apele teritoriale si spațiul 
lor aerian.

Planul prevede : retragerea trepta
tă șl/sau reducerea unor anumite 
tipuri și cantități de arme nucleare 
(aceste măsuri trebuie să se refere 
la toate tipurile de arme nucleare, 
dacă acestea nu constituie obiectul 
unor alte acorduri) ; retragerea trep
tată și/sau reducerea unor tipuri și 
cantități de arme convenționale ; ac-

al guvernului polonez
, țiuni comune in vederea asigurării 
evoluției doctrinelor militare în 
direcția recunoașterii lor ca exclusiv 
defensive ; convenirea unor măsuri 
importante in vederea întăririi în
crederii și securității, precum si sta
bilirii unor mecanisme de verificare 
și control, prin instituirea unui sis
tem corespunzător de verificare a 
angajamentelor asumate. .

Guvernul R.P. Polohe are. de ase
menea, în vedere posibilitatea lărgi
rii, cu timpul, a teritoriului prevă
zut de plan prin aderarea și a altor 
state, inclusiv neutre și nealiniate. 
Conținutul planului poate constitui 
obiectul unor negocieri în cadrul sau 
în legătură cu procesul început prin 
Conferința pentru securitate si coope
rare in Europa — se arată in memo
randum.

KUWEIT
Departamentului politic al O.E.P.. 
Faruk Kaddoumi. a lansat un apel 
pentru convocarea cit mai grabnic 
posibil a unei reuniuni arabe la ni
vel inalt. Intr-un interviu acordat 
cotidianului kuweitian ..Al Qabas", 
el a arătat că actualele evoluții din 
lumea arabă afectează relațiile in
ternaționale ale Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, acest fapt fă- 
cind si mai necesară tinerea unei 
astfel de întîlniri. între altele. Fa
ruk Kaddoumi a relevat că ample
le manifestații de protest împotriva 
ocupației israeliene organizate de lo
cuitorii din teritoriile arabe ocupa
te dovedesc solidaritatea si încrede
rea poporului palestinian in Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei, 
informează agenția KUNA.

TEL AVIV 21 (Agerpres). — Egip
tul va continua să depună eforturi 
pentru convocarea, incă în cursul 
aoestui an, a unei conferințe inter
naționale de pace asupra Orientului 
Mijlociu — a declarat ministrul de 
externe egiptean Abdel Esmat Me- 
guid la un dineu 
sa de președintele

oferit in cinstea 
Israelului. Chaim

Gh. CERCELESCU

Congresul extraordinar al P.C. 
și-a încheiat lucrările

Alegerea organelor de
BRASILIA 21 (Agerpres). — La 

Brasilia au luat sfîrșit lucrările c.-- 
lui de-al VlII-lea Congres extraor
dinar al Partidului Comunist Brazi
lian. Participanții au adoptat rapor
tul prezentat de C.C. al P.C.B.. Dre- 
cum si o rezoluție politică privind 
situația internațională, ce relevă 
creșterea si consolidarea forțelor care 
luptă pentru dezarmare și pace, pen
tru progresul social-economic al tu
turor popoarelor lumii. S-au făcut 
mențiuni ^speciale referitoare la ro
lul țărilor socialiste în edificarea

conducere ale

ITALIA

ROMA 21 (Agerpres). — Premie
rul desemnat al Italiei. ..........
Goria (Democrat-Creștin). si-a con
tinuat consâltârile cu 
partidelor politice pentru _ ____
fica modalitățile de alcătuire a unui 
nou guvern. Marți, el a conferit cu 
reprezentanții partidelor socialist, 
democrat-creștin. ecologist si radical, 
după ce in ziua precedentă avuse
se consultări cu reprezentanții parti
delor socialist-democratic, liberal și 
republican.

Giovanni
lideri al 
a identi-

Reuniune ministerială 
a O.U.A.

ADDIS ABEBA 21 (Agerpres). — 
La Addis Abeba se desfășoară lucră
rile Consiliului Ministerial al Orga
nizației Unității Africane, consacrate 
examinării actualelor evoluții pe 
plan politic și economic din Africa. 
Dintre problemele politice înscrise 
pe ordinea de zi se detașează cele 
referitoare la situația din sudul con
tinentului, în condițiile menținerii 
de către regimul minoritar de la 
Fretoria a sistemului inuman de 
apartheid. Problemele economice pri
vesc. in special, datoria externă acu
mulată de țările africane.

In mesajul adresat participanților, 
președintele țării-gazdă. Mengistu 
Haile Mariam, a arătat că situația 
din sudul Africii s-a agravat in ulti
mul timp ca urmare a intensificării 
acțiunilor de destabilizare politică și 
economică a țărilor vecine inițiate 
de către R.S.A.

Fermă condamnare a regimului rasist 
Pretoriade la

BONN 21 (Agerpres) — într-o con
ferință de presă desfășurată la 
Dusseldorf, Ernst Breit, președintele 
Uniunii Sindicatelor din R.F.G. 
(D.G.B.), a arătat că toate organiza
țiile membre șe pronunță pentru 
instituirea unor sancțiuni economice 
obligatorii împotriva regimului ra
sist de la Pretoria. De asemenea, el 
a arătat că marile firme și bănci 
vest-germane trebuie să-și înceteze 
activitățile in R.S.A.

GENEVA 21 (Agerpres) — „Revue 
syndicale suisse", publicație a sindi
catelor elvețiene, include, în ultimul 
număr al său, un articol critic la 
adresa firmelor din această țară care 
au sucursale în Africa de Sud.

în articol — pe care îl citează

Brazilian

partidului
economice și poli-unei noi ordini

tice internaționale, echitabile si drep
te. si la procesele naționale de trans
formări democratice structurale din 
America Latină.

întrunit în plenară. Comitetul Cen
tral al P.C. Brazilian l-a ales pe 
Salomao Mălină in funcția de secre
tar general al partidului. Roberto 
Freire a fost ales secretar general 
adjunct, iar Giocondo Dias a fost 
ales președinte de onoare al Parti
dului Comunist Brazilian.

r

agenția Taniug — se subliniază, de 
asemenea, că sucursalele elvețiene 
din țara apartheidului se conformă 
regulilor aflate în vigoare acolo, 
refuzînd să angajeze lucrători de cu
loare în anumițe posturi, chiar dacă 
aceștia au calificarea cerută.

PRETORIA 21 (Agerpres) — în 
R.S.A. continuă acțiunea de boico
tare a cursurilor de către elevii afri
cani din Capetown și împrejurimi, 
în cursul mitingurilor și demonstra
țiilor care au loc in zona orașului, 
elevii cer autorităților să înceteze re
presiunile rasiste și să oprească ac
țiunea judiciară intentată împotriva 
celor 72 de cadre didactice care au 
sprijinit anul trecut campania na
țională de boicotare a cursurilor.

Herzog. Singura cale de 
unei păci în această zonă a lumii — 
a subliniat el — o constituie convo
carea unei astfel de conferințe sub 
auspiciile O.N.U. pentru negocieri 
între toate părțile interesate, relevă 
agenția KUNA, citind postul de ra
dio Israel.

BEIRUT 21 (Agerpres). — în sudul 
Libanului, în perimetrul taberelor de 
refugiați palestinieni din apropiere 
de Saida, au continuat, marți, 
ciocnirile între milițiile „AMAL“ și 
combatanții palestinieni. Surse ale 
securității libaneze, citate de agen
ția E.F.E., au declarat că o persoană 
a fost ucisă și alte patru rănite. Pe 
de altă parte, în ultimele 24 de ore, 
mai multe localități din regiunea 
sudică libaneză au fost supuse unor 
tiruri de artilerie de către forțele 
israeliene de ocupație. Au fost în
registrați morți și răniți. Militari, 
sprijiniți de blindate, au efectuat 
percheziții și au supus localnicii unor 
interogatorii. Totodată, coresponden
ții de presă din zonă relatează că 
avioane de luptă israeliene au efec
tuat zboruri de recunoaștere asupra 
unor sectoare ale regiunii sudice 
libaneze.

Consultări pentru soluționarea pe cale pașnică 
a situației conflictuale din America Centrală

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a avut recent 
la sediul din New York al Națiuni
lor Unite o serie de consultări cu 
reprezentanții Costa Ricăi și Salva
dorului consacrate analizării situa
ției din America Centrală.

Un purtător de cuvint ai O.N.U. a 
precizat că intilnirile au reprezen
tat de fapt continuarea demersurilor 
vizind realizarea păcii pe care Perez ■ 
de Cuellar Ie-a făcut în cursul tur
neului efectuat la inceputul acestui 
an in regiune împreună eu miniștrii 
de externe ai țărilor „Grupului de 
la Contadora" (Panama. Mexic, Co
lumbia și Venezuela). „Grupului de 
sprijin" (Brazilia, Peru, Uruguay și 
Argentina) și cu secretarul general 
al Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.). La sfirșitul anului trecut.

secretarul general a prezentat state
lor acestor grupuri, ca și țărilor din 
America Centrală (Costa Rica. Sal
vador, Guatemala. Nicaragua și Hon
duras) o serie de sugestii care să 
contribuie la eforturile de realizare 
a păcii în zonă.

MONTEVIDEO 21 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la Montevi
deo, ministrul Uruguayan al relații
lor externe, Enrique Iglesias, a 
anunțat că la Sao Paulo, în Brazilia, 
urmează să aibă loc. la începutul 
lunii viitoare, o reuniune ministe
rială a „Grupului de la Contadora" și 
„Grupului de sprijin" — transmite 
agenția I.P.S. Cu acest prilej, miniș
trii de externe vor analiza Planul de 
pace în America Centrală propus de 
președintele 
Arias.

Costa Ricăi, Oscar

GEIMȚIILE DE PRESA
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ÎȘ' s

formeze noul 
agenția E.F.E. 
rat Cavaco' Silva, noul guvern va 
fi alcătuit pînă la sfirșitul acestei 
luni. In prealabil, premierul de
semnat va prezenta in Adunarea 
Republicii (parlamentul) progra
mul viitorului cabinet.

guvern, informează 
După cum a decla-

n

VIZITA ÎN IUGOSLAVIA. Pre
ședintele Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Boșko Krunici. a avut, la Belgrad, 
o intrevedere cu Hans Koschnick, 
membru al Prezidiului Partidului 
Social-Democrat din R.F. Germa
nia, aflat în vizită in Iugoslavia — 
relatează agenția Taniug. S-a pro
cedat la o informare reciprocă în 
legătură cu activitatea celor două 
partide pe plan intern efectuin- 
du-se. totodată, un schimb de pă
reri asupra unor probleme inter
naționale de interes comun. Păr
țile s-au pronunțat pentru dezvol
tarea, in continuare, a colaborării 
dintre cele două partide, in intere
sul popoarelor țărilor respective, 
al păcii și colaborării internațio
nale.

PRIMIRE LA VARȘOVIA. Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar al 

. C.C. al P.M.U.P.. președintele Con
siliului de Stat al R.P. Polone, l-a 
primit pe Raif Dizdarevici. secre
tar federal pentru afacerile exter
ne al R.S.F. Iugoslavia, care a în
treprins o vizită oficială în Polonia. 
După cum transmite agenția P.A.P., 
au fost abordate probleme ale dez
voltării relațiilor bilaterale în di
ferite domenii si unele probleme 
ale actualității internaționale.

IN R.S. CEHOSLOVACA sarci
nile de plan pe primul semestru 
al anului in curs au fost, in an
samblu. îndeplinite cu succes — 
relevă un comunicat oficial trans
mis de agenția C.T.K. Volumul 
producției industriale a crescut cu 
2.7 la sută, productivitatea mun
cii cu <3.1 la sută, iar venitul na
țional cu aproape 2 la sută față 
de perioada similară a anului pre
cedent. S-au obținut, de asemenea, 
succese in lichidarea unor rămîneri 
in urmă la producția industrială, 
dar sarcinile privind intensificarea 
și sporirea eficientei muncii nu au 
fost încă indeplinite, adaug-ă comu
nicatul.

COMUNICAT. La Budapesta au 
fost date publicității datele preli
minare referitoare la activitatea 
industriei in primul semestru al a- 
nului curent — relatează agenția 
M.T.I. Sporul de producție a fost 
de 3 la sută, depășind prevederile 
planului, se arată în comunicat, re- 
levindu-se creșterea productivității 
muncii îndeosebi in industriile chi
mică. minieră și în sectorul ma
terialelor de construcție. In ce pri
vește comerțul exterior, comunica-

tul relevă o rămînere in urmă a 
schimburilor in valută convertibilă 
fată de realizările din primul se
mestru al anului trecut.

FESTIVITĂȚI. într-o cuvîntare 
rostită la Matagalpa, unde s-au 
desfășurat festivitățile centrale ale 
celei de-a VlII-a aniversări a Re
voluției sandinlste din Nicaragua, 
președintele Daniel Ortega a sub
liniat necesitatea de a se acționa 
ferm pentru soluționarea stării 
conflictuale din America Centrală 
exclusiv prin mijloace pașnice,. pe 
calea dialogului politic — transmi
te agenția ANN.

SEMINAR. La Bangkok au în
ceput luni lucrările unui seminar 
regional, organizat de departa
mentul pentru științe sociale si 
umane pentru Asia și Pacific din 
cadrul U.N.E.S.C.O. La manifestare, 
intitulată „Perspective ale viitoru
lui Asiei", participă specialiști din 
Australia, Bangladesh, China, In
dia, Indonezia, Japonia, Malayezia, 
Pakistan, Filipine, Sri Lanka și 
Thailanda. Participanții vor analiza 
evoluțiile posibile in regiune in 
domenii cum sint învățămintul, 
Știința si tehnologia, științele so
ciale, mediul înconjurător, cultura, 
comunicațiile, statutul femeii și si
tuația tineretului.

APEL. într-o declarație difuza
tă in capitala chiliană, P.C. din 
Chile a lansat un apel la boico
tarea alegerilor prezidențiale, pre
văzute pentru anul 1989 — trans
mite agenția T.A.S.S. Forțele pro- 
gresisțe și democratice sint che
mate să nu se înregistreze pe 
listele electorale, să-și intensifice 
manifestațiile de protest împotriva 
regimului militar, să creeze o pu
ternică mișcare de rezistență față 
de dictatura generalului Augusto 
Pinochet.

GUVERNUL PERUAN a anunțat 
prelungirea cu încă 30 de zile a 
stării de urgență în capitala tării. 
Lima, și in portul învecinat Callao 
— informează agenția China Nouă. 
Măsura, instituită in februarie 1986, 
a fost reînnoită ca urmare a per
sistentei actelor de violență in cele 
două orașe.

PREȘEDINTELE PORTUGALIEI, 
Mario Soares, a cerut liderului 
Partidului Social-Democrat (ciști- 
gătorul absolut al scrutinului par
lamentar), Anibal Cavaco Silva, să

de lucrători 
a companiei 
Motors" au

GREVE. Peste 4 500 
de la filiala mexicană 
de automobile ..Ford 
declanșat o grevă pe termen neli
mitat în sprijinul revendicărilor lor 
privind îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de viată — informea
ză agenția Prensa Latina. De a- 
semenea. mii de oameni ai mun
cii de la firma ..Volkswagen11 men
țin încetarea activităților din ace
leași motive.

ÎN CAPITALA KENYEI, au 
început lucrările unei reuniuni a 
miniștrilor educației și învățămin- 
tului din țările Commonwealth-u- 
lui. Secretarul general al Common- 
wealth-ului. Shridath Ramphal. a 
subliniat necesitatea ca țările în 
curs de dezvoltare să creeze un 
sistem de învățămint flexibil, 
adaptat noilor necesități economice 
și sociale, care să fie în pas cu 
schimbările ce survin cu rapiditate 
în cele mai diverse domenii de 
activitate. El a subliniat, de ase
menea, cerința asigurării de locuri 
de muncă pentru absolvenții școli
lor de diferite grade, arătind, în 
context, că în majoritatea țărilor 
din Commonwealth nivelul șomaju
lui in rindurile tineretului este încă 
ridicat.

LA BORDUL COMPLEXULUI 
ORBITAL PILOTAT „MIR" con
tinuă activitatea cosmonaufilor so
vietici Iurii Romanenko si Ale- 
xandr Laveikin, transmite agenția 
T.A.S.S. Cei doi cosmonaut! se află 
pe orbită de 166 de zile. în prezent, 
ei efectuează verificări la aparatu
ra de bord, in vederea joncțiunii 
cu nava sovietică „Soiuz TM-3", 
din echipajul căreia face parte 
un cosmonaut sirian. La 
complexului continuă, de 
nea. cercetările in cadrul 
melor „Rost". „Filon" si

și 
bordul 

aseme- 
progra- 

altele,
menite să aducă noi informații in 
ceea ce privește dezvoltarea 
telor plante in condiții de 
gravitație.

diferi- 
micro-

CANICULA. La 20 iulie, 
metrele au înregistrat in 
bulgar Russe cea mai ridicată tem
peratură pentru luna iulie din ul
timii 115 ani — 41,8 grade Celsius. 
Aceasta — relevă agenția B.T.A. — 
a făcut necesară acordarea de a- 
sistență 
De peste 
în orașul 
Celsius.

termo- 
orașul

medicală în 40 de cazuri, 
o săptămină, temperatura 
Russe depășește 35 grade
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