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multilaterală romăno-iugoslave, ieri s-a încheiat

din Iugoslavia, condusă de tovarășul Boșko Mei

încheierea recoltării griului se detașează cu prio
ritate intre numeroasele și presantele lucrări agrico
le de sezon. Datorită temperaturilor extrem de ridi
cate din ultimele zile, griul a dat în copt și în ju
dețele situate in zona a lll-a agricolă, făcînd nece
sară stringerea lui neîntîrziată, spre a se evita orice
pierderi. Pînă in seara zilei de 23 iulie, pe ansam
blul țării griul a fost strîns de pe 82 la sută din su
prafețele cultivate și doar în județele Brașov, Covasna și Harghita, la data respectivă, nu începuse se
cerișul. în județele în care mai este grîu de recoltat
se impune o organizare temeinică a muncii, spre a
se asigura, așa cum a cerut conducerea partidului,
stringerea și depozitarea acestuia într-un termen cît
mai scurt.
Aceeași atenție trebuie acordată recoltării celorlal
te culturi de vară de pe ultimele suprafețe. Potrivit
acelorași date, orzoaica de toamnă a fost strînsă în
proporție de 96 la sută, mazărea - 91 la sută, iar
în curînd va începe recoltarea ovăzului și a orzoai
cei de primăvară. De asemenea, se adună inul pen
tru fibră, principala preocupare în această direcție

•• V

grip

fiind valorificarea integrală atit a semințelor, cît și
a tulpinilor.
Temperaturile ridicate din cursul lunii iulie, pre
cum și rezerva scăzută de apă din sol, ce se consta
tă pe o mare suprafață, fac necesară aplicarea udă
rilor, cu normele de apă stabilite de specialiști, ast
fel îneît să se asigure cele mai bune condiții de dez
voltare a plantelor și deci obținerea de recolte mari.
Stringerea și depozitarea furajelor constituie o altă
importantă lucrare de sezon, care trebuie să fie privi
tă cu cea mai mare răspundere de cadrele de con
ducere și specialiștii din unitățile agricole. Peste tot
trebuie să se acționeze în vederea strîngerii și depozitării cantităților prevăzute de fin și însilozăril tuturor surselor de nutrețuri.
Pentru intensificarea lucrărilor agricole de vară, important este ca organele și organizațiile de partid să
sprijine conducerile unităților agricole in vederea or
ganizării temeinice a muncii și rezolvării operative a
tuturor problemelor ce se ivesc, astfel incit acestea să
fie efectuate repede și bine.

în pagina a lll-a - prioritățile acestor zile în agri
cultură:
GRIUL
recoltat neîntîrziat de pe toate suprafețele I
IRIGAȚIILE - în ritm intens, peste tot unde plantele au nevoie de apă !
LEGUMELE - însămînțările și plantările - înche
iate fără întîrziere pe toate suprafețele !
• FURAJELE - în fiecare unitate - asigurate Ia nive
lul necesarului, prin valorificarea tuturor resurselor de
nutrețuri !

REZULTATE REMARCABILE LA PRODUCȚIA DE GRID
La C.A.P. Salonta - Bihor - 8 402 kg, iar la C.A.P. Sanislău
- Satu Mare - 8 126 kg la hectar pe terenuri neirigate
IN TELEGRAME ADRE de pe întreaga suprafață cultivată
SATE TOVARĂȘULUI
de 8 402 kg și, respectiv. 8 126 kg
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar în condiții de neirigare.
general al Partidului
Comunist
In telegrame se subliniază că
Român, președintele Republicii
producțiile obținute sînt rezultatul
Socialiste România,
cooperativa transpunerii neabătute in viață a
agricolă de producție Salonta, ju prețioaselor indicații și orientări
dețul Bihor, și cooperativa agrico date la fața locului de secretarul
lă de producție Sanislău. județul general al partidului cu prilejul
Satu Mare, raportează că, la în
vizitelor de lucru, al aplicării celor
cheierea recoltării griului, au rea mai noi cuceriri ale științei agro
lizat o producție medie la hectar tehnice, organizării corespunzătoa-

re a muncii, valorificării cu maxi
mă eficiență a bazei materiale de
care dispun.
în prezent, se arată în telegra
me, cooperatorii și mecanizatorii
acționează cu hotărîre și răspun
dere pentru efectuarea in cele mai
bune condiții a celorlalte lucrări
de sezon, pentru a pregăti temei nic campania agricolă de toamnă
și a pune bazele obținerii unor
recolte și mai bogate în anul vii
tor, adueîndu-și în acest mod con
tribuția Ia înfăptuirea obiectivelor
noii revoluții agrare, a hotărîrilor
Congresului al XIII-lea al parti
dului.

Ritm înalt și exigență la executarea

lucrărilor de reparații în termocentrale
_ Co.ntinuind seria de anchete consacrate temei de maximă importanță
pentru întreaga economie — și anume cum se acționează pentru realizarea
programelor de reparații și inodeniițăd ale gru purilor din termocentrale—
futili,căni
investigațiile ețectuMe'-. iii iâlteddâuă mâri termocentrale.

încheierea convorbirilor oficiale
în stațiunea Neptun s-au încheiat,
vineri după-amiază, convorbirile
oficiale între tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Boșko Krunici,
președintele Prezidiului Comitetului

Central al Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Boșko Krunici și-au manifestat sa
tisfacția față de rezultatele vizitei,
ale convorbirilor purtate in aceste
zile într-o atmosferă prietenească,
de stimă și înțelegere reciprocă, apreciind că ele reprezintă o nouă și

importantă contribuție la dezvoltarea, pe multiple planuri, a relațiilor de prietenie și colaborare din
tre partidele, țările și popoarele'
noastre. A fost exprimată convin
gerea că, în spiritul celor conveni
te, se va asigura extinderea pe mai
departe a colaborării și conlucrării
dintre Partidul Comunist Român și

Ceremonia plecării de pe aeroportul din Constanța

Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via, dintre Republica Socialistă
România și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia, întărirea conti
nuă a prieteniei dintre popoarele
noastre vecine și prietene.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Boșko Krunici au convenit să con
tinue dialogul româno-iugoslav la
nivel înalt, care s-a dovedit a avea
o importanță hotăritoare în ampli
ficarea colaborării dintre partidele
și țările noastre, atît ■ pe plan bila
teral, cit și in sfera vieții interna
ționale, in folosul și spre binele po
poarelor npastre, al progresului și
prosperității) lor, al Cauzei generale
a socialismului și păcii în lume.
Tovarășul Boșko Krunici a mulțu
mit, din nou, pentru posibilitatea
oferită de a vizita România, de a
cunoaște unele realizări ale poporu
lui român, pentru primirea ospita- •
iieră de care s-a bucurat in țara
noastră.
în legătură cu rezultatele vizitei,
ale convorbirilor dintre cei doi con
ducători de partid, a fost adoptat un
comunicat comun care se dă publi
cității.

TERMOCENTRALA ORADEA r

Bine poate deveni
foarte bine
A Intrat în tradiția energeticienilor orădeni ca. la mijlocul fiecărui
an, comitetul de partid și con
siliul oamenilor muncii să efectueze
o analiză comună asupra stadiului
lucrărilor de reparații la agregatele
de bază ale întreprinderii electrocentrale Oradea. Și de această dată
analiza efectuată a probat exigență și spirit de responsabilitate.
Dintre .numeroasele propuneri formulate am reținut-o pe cea
maistrului Gheorghe Filip, secreta'rul comitetului de partid : „Aș pro-,
pune 15 octombrie ca termen maxim
pentru finalizarea lu.crărilor de re
parații. Ritmul de pînă acum, răs
punderea dovedită evidențiază că
putem isprăvi chiar mai devreme,
însuși titlul de fruntaș în întrecere
ne obligă la o continuă autodepășire“.
Cum este organizată, așadar, ac
tivitatea de reparații, care sint pro
blemele ce trebuie, practic, solu
ționate pentru finalizarea la termen
a acestora ? Inginerul Sorin Ungur,

Un. amănunt nu lipsit de im
portantă : pentru efectuarea reparației r capitale " este- :■ nevoie ca
furnizorul' să livreze echipamentele
contractate pînă Ia sfîrșitul primei
directorul întreprinderii, argumen
decade din luna august. Un apel
tează : „încă din ianuarie au fost . justificat prin faptul că moefectuate analize minuțioase cu pri
dernizarea preconizată la cazanul
vire la starea fizică a fiecărui grup,
5 va diminua anual consumul de
elaborindu-se un grafic cu lucrările
păcură cu peste 6 000 tone. Nu e
ce trebuie realizate pentru obține
însă nicidecum singura acțiune de
rea unor randamente optime, în
modernizare menită să îmbunătă
acest
context, acțiunile de moțească disponibilitatea agregatelor.
demizări inițiate au vizat cu preMontarea unui preîncălzitor supli
cădere cazanele mari, de 400 tone
mentar de aer, bunăoară, la circuitul
abur pe oră. Prin montarea de
de gaze arse al cazanului nr. 2 de
concentratoare centrifugale pentru
termină reducerea temperaturii ga
praful de cărbune și a unor arză
zelor de ardere cu 30 grade și, pe
toare adecvate s-a diminuat sau
această bază, lucru deosebit de im
restrins la minimum, in funcție de
portant, creșterea ' randamentului
puterea calorifică a cărbunelui,
cazanului cu doi la sută.
adaosul de păcură utilizat pentru
Parcurgerea graficului de repaîntreținerea arderii. Soluția, premie
rații — programarea și urmărirea
ră națională, semnată împreună cu
lor făcîndu-se din acest an cu aspecialiștii de la ICEMENERG
jutorul calculatorului - pune în
București, a fost experimentată și
evidență faptul că lucrările sca
perfecționată continuu, în scopiil
dente
au fost efectuate. O analiză
adaptării ei la cazanele mari. Re
mai profundă scoate insă la iveală
zultatele aplicării noii tehnologii la
și faptul că cele 6 zile cîștigate la
primele două mori ventilator de la
reparația capitală a cazanului 3 au
cazanul nr. 5 sînt îmbucurătoare. Efost, practic, anulate de depășirea cu
xecutarea reparației capitale la
o decadă a_ reparației capitale _ la
acest cazan. în august-septembrie,
turbina 4. Fără îndoială, în afara
prevede extinderea soluției și la ce
pe parcursul
diagnozei inițiale,
_ . . .................
lelalte patru mori ventilator. în
reparației pot apărea ca necesare
acest scop a și fost depusă docu
multe alte lucrări suplimentare, dar
mentația pentru echipamentele ne
în cazul de fată este vorba. în egacesare la întreprinderea «Energolă măsură, de o serie de neajunsuri
reparații» București".
în pregătirea și execuția reparații
lor. Altminteri, cum se explică opririle accidentale intervenite la ca
zan scurt timp după pornire ? Ceea
ce înseamnă că grija pentru calitatea
reparațiilor trebuie să stea mai
mult in atenție, pornind si de la
faptul că în acest semestru se lo
calizează cel mai mare volum de
reparații capitale si curente în ter
nare petrecute în societatea româ
mocentrală. (loan Laza, corespon
nească în anii construcției socialiste,
dentul „Șcînteii").
pe baza aplicării creatoare, la con
dițiile concrete ale României, a ade
vărurilor și legilor generale ale so
TERMOCENTRALA ROVINARI :
cialismului științific, reflectînd ac
țiunile întreprinse pentru înfăptuirea
Programului partidului de făurire a
Prioritate absolută
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre
livrării utilajelor
comunism, precum și a hotărîrilor
celui de-al XIII-lea Congres al par
în
acest
an, la termocentrala Rotidului, care a stabilit obiectivele
vinari este prevăzut să se execute
trecerii României la un nou stadiu
un volum mare de reparații capitale
de dezvoltare — de țară socialistă
și modernizări la .blocurile energe
mediu dezvoltată. Au fost subliniate
tice aflate în funcțiune. Cu numai
preocupările Partidului Comunist
o lună în urmă s-au încheiat aceste
Român și măsurile adoptate pentru
lucrări și a fost conectat la sistemul
dezvoltarea intensivă și moderniza
energetic grupul nr. 6 de 330 MW.
rea industriei, pentru creșterea pro
Acest fapt a permis oprirea din func
ducției agricole, introducerea pro
țiune
și demararea reparațiilor ca
gresului tehnico-științific, aplicarea
pitale la alte două grupuri de 330 MW
fermă a noului mecanism economic,
— grupul nr. 5 la 27 mai, grupul nr. 4
a autoconducerii și autogestiunii ela 12 iunie — pentru fiecare fiind
conomico-financiare, continua per
prevăzută o perioadă de execuție de
fecționare a activității organismelor
5 luni și jumătate. Care este stadiul
democratice de conducere, a între
desfășurării acestor importante lu
gului sistem al democrației muncito
crări ?
rești revoluționare. în scopul con
— Reparațiile capitale la cele două
struirii socialismului cu poporul si
capacități,
ne spune Inginerul
pentru popor. Au fost prezentate, de
Răducu
Teodorescu, director tehnic
asemenea, măsurile politice și orga
al
întreprinderii
electrocentrale Ronizatorice. întreprinse pentru întări
vinari, sînt realizate în principal
rea și creșterea în continuare a ro
de brigăzile de montaj ale Trustului
lului partidului în organizarea și
„Energomgntaj" Anina și Trustului
conducerea întregii opere de edifi
„Energomontaj" București, la care
care a noii orinduiri.
se alătură o bună parte din persona
Tovarășul Boșko Krunici a pre
lul nostru de exploatare. Există forțe
zentat rezultatele și problemele in
suficiente
pentru
lucrările de
dezvoltarea economico-socială a Iu
început, fiind deja prezenți în termo
goslaviei. și în mod deosebit efortu
centrală 400 muncitori de la Anina
rile pe care le fac în prezent Uniu
și 35 de la „Energomontaj" Bucu
nea Comuniștilor din Iugoslavia,
rești, care și-au organizat activita
clasa muncitoare și toți oamenii
tea în schimburi prelungite. Putem
muncii din Iugoslavia în vederea
afirma că la grupul 5 lucrările pre
transpunerii mai rapide și mai efi
ciente în viață a hotărîrilor Congre
gătitoare se încadrează în grafice.
sului al XIII-lea al Uniunii Comu
Astfel, s-au încheiat în linii mari
niștilor din Iugoslavia, în special în
demontările la agregatele mari, s-au
domeniul stabilizării economice, pe
efectuat constatările tehnice și a
baza respectării consecvente a legiînceput expedierea retorilor, a sub-

COMU NICAT COMUN

Vineri după-amîaaă s-a ’ încheiat
vizita oficială de prietenie efectuată
în țara noastră, la invitația tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, de delegația Uniunii
Comuniștilor din Iugoslavia, condu
să de tovarășul Boșko Krunici, pre
ședintele Prezidiului
Comitetului
Central al Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia.
Ceremonia plecării oaspeților iu
goslavi a avut loc pe aeroportul

„Mihail Kogălniceanu" din Con
stanța. Pe frontispiciul aerogării se
aflau portretele
tovarășilor
Nicolae Ceaușescu și Boșko Krunici,
încadrate de drapelele de stat ale
celor două țări. Pe mari pancarte
prau înscrise, în limbile română și
sîrbă. urări la adresa prieteniei și
colaborării dintre cele două partide,
țări și popoare.
O gardă, formată din marinari ai
forțelor armate, a prezentat onorul.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Republicii Socialiste Federative

Iugoslavia și Republicii Socialiste
România.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Boșko Krunici au trecut in revistă
garda de onoare.
Un grup de pionieri a oferit celor
doi conducători de partid frumoase
buchete de flori.
La scara avionului. tovarășul
Boșko Krunici și-a luat un călduros
rămas bun de la tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
(Continuare în pag. a V-a)

nia ; Nicolae Mihai, adjunct de șef
La invitația tovarășului
de secție la C.C. al P.C.R. ; Con
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
stantin Oancea, adjunct al ministru
neral al Partidului Comunist Român,
lui afacerilor externe ; Dumitru
președintele Republicii Socialiste
Popa, ambasadorul României in
România, o delegație a Uniunii Co
R.S.F. Iugoslavia.
muniștilor din Iugoslavia, condusă
Din partea iugoslavă — tovarășii
de tovarășul Boșko Krunici, pre
Marko Orlandici, membru ai Prezi
ședintele Prezidiului Comitetului
diului
Comitetului Central al Uniu
Central al Uniunii Comuniștilor din
nii Comuniștilor- din Iugoslavia ;
Iugoslavia, a efectuat o vizită ofi
Marko Lolici, secretar executiv al
cială de prietenie în Republica So
Prezidiului Comitetului Central al
cialistă România. în zilele de 22—24
U.C.I. ; Boro Denkov, ambasadorul
iulie 1987.
R.S.F. Iugoslavia la București ; ATovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
lexandar
Sekulovici, adjunct de șef
secretar general al Partidului Co
de secție la C.C. al U.C.I.
munist Român, președintele Repu
Delegația Uniunii Comuniștilor din
blicii Socialiste România, și tovarășul,
Iugoslavia a vizitat obiective eco
Boșko Krunici, președintele Pre
nomice și social-culturale, a avut
zidiului Comitetului Central al Uîntîlniri cu colective de oameni ai
niunii Comuniștilor din. Iugoslavia,
membru al Prezidiului Republicii ■ muncii din municipiul și județul
Constanta. Pretutindeni, oaspeții iu
Socialiste, Federative Iugoslavia, au
goslavi s-au bucurat de o primire
efectuat un schimb anrofundat de
caldă, cordială.
păreri cu privire la raporturile si
Vizita, convorbirile și înțelege
colaborarea dintre Partidul Comunist
rile la care s-a ajuns reprezintă o
Român și Uniunea Comuniștilor din
nouă contribuție la întărirea ra
Iugoslavia, stadiul actual și perspec
porturilor tradiționale de prietenie
tivele relațiilor româno-iugoslave,
și colaborare dintre Partidul Comu
activitatea celor două partide pen
nist Român și Uniunea Comuniștilor
tru edificarea societății socialiste în
din Iugoslavia, dintre Republica So
România și Iugoslavia, precum și în
cialistă România și Republica So
legătură cu principalele probleme
cialistă Federativă Iugoslavia, au
ale relațiilor internaționale, ale si
dat
expresie hotărîrii comune de a
tuației și evoluției din mișcarea co
dezvolta și în viitor colaborarea
munistă și muncitorească, precum șl
multilaterală româno-iugoslavă, pe
din alte mișcări progresiste.
baza trainică a respectării principii
Convorbirile s-au desfășurat într-o
lor independenței și suveranității
atmosferă sinceră, tovărășească. în
naționale, egalității în drepturi, ne
spiritul prieteniei tradiționale, al
amestecului în treburile interne, aînțelegerii și respectului reciproc,
vantajului reciproc, respectării po
care caracterizează raporturile româ
zițiilor internaționale ale celor două
no-iugoslave.
țări și a căilor proprii de dez
La convorbiri au participat :
voltare socialistă — principii fun
Din partea română — tovarășii Emil
damentate în cursul numeroaselor
Bobu, membru al Comitetului Po
întîlniri și înțelegeri dintre tova
litic Executiv, secretar al C.C. al
rășul Nicolae Ceaușescu și Iosip
P.C.R. ; Ion Stoian, membru su
Broz Tito, precum și în întilnirile
pleant al Comitetului Politic Exe
ulterioare la nivel înalt.
cutiv. secretar al" C.C. al‘ P.C.R. ;.
în cadrul informării reciproce asu
Silviu Curticeanu, secretar al C.C.
pra
edificării noii orînduiri sociale
al P.C.R. ; Constantin Mitea, con
în
cele două țări, tovarășul
silier al secretarului general al
Nicolae' Ceaușescu a prezentat
Partidului Comunist Român si pre
profundele transformări revoluțioședintelui Republicii Socialiste Româ-

(Continuare în pag. a V-a)
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experiența consiliilor populare
— Spre exemplu ?
La Consiliul popular al municipiu
— In zona industrială, pentru ti
lui Odorheiu Secuiesc ne declarăm
nerii nou încadrați, s-au construit
intenția de a cunoaște modul in care
sint rezolvate problemele pe care , cămine muncitorești, fiecare avind
puncte de documentare, biblioteci
oamenii muncii le ridică în timpul
audiențelor. Rămînem oarecum, sur
volante, cluburi cu multiple dotări.
prinși cînd primarul, tovarășul . Gal
Au fost numeroase solicitări privind
Francisc. ne propune să-1 însoțim
servirea mesei de prinz pentru per
intr-o scurtă vizită prin localitate.
sonalul muncitor. Deci in imediata
De ce ? „Pentru ca discuția ulte
vecinătate a Întreprinderilor s-a con
rioară, pe baza unor date statistice
struit o modernă cantină unde zil
nic iau masa mii de oameni. La un
și a undr exemple scoase din re
gistru. să aibă o bază, un fundal amoment dat. condițiile transportului
decvat". Cam laconică motivație, dar
în comun erau dificile și multă vre
ne gindim că intr-adevăr n-are cum
me a constituit pentru noi o pro
dăuna documentării o cunoaștere a
blemă grea. Azi avem o autogara
municipiului prin prisma primăriei.
nouă, s-au extins rutele, s-a mărit
parcul de autobuze. în adunări
Ajungem în cartierul Taberei. Si
tuat pe o colină
întinsă, blocurile
sale suple, în ex
tensie verticală
pînă la 10 etaje,
domină peisajul
citadin. Puterni
ca industrializare
a municipiului de
pe Timava Mare,
declanșată după
înființarea jude
țului, cînd politi
ca clarvăzătoare
ă partidului de
repartizare rațio
nală a forțelor de producție pe întreg
cetățenești, la întîlniri cu deputății,
teritoriul țârii a prins să capete
în cadrul „Tribunei democrației'1,
contur, asigurind faptic realizarea
dar și la orele de audiențe se ridica
deplinei egalități pentru toți fiii pa
problema îmbunătățirii condițiilor
triei, a fost urmată îndeaproape de
de asistentă medicală. Avem azi un
ampie transformări înnoitoare și in
modern spital cu policlinică, displan social. Cartierul Taberei ă de
punind de 450 paturi, cu personal
venit prima zonă compactă a noilor
medical de înaltă calificare. Evident,
locuințe. Ne oprim pe platoul care
toate acestea s-au făcut cu ajutorui
este de fapt terenul sportiv multi
statului, datorită însemnatelor fon
funcțional al noii școli generale, ri
duri alocate. Par. toate acestea, ca
dicată o dată cu blocurile.
și noile școli generale și grădinițele
— Vedeți, departe, la capătul opus
din cartierele Taberei și Beclean,
al orașului, spre stingă, este zona
unde mii de copii au acum condiții
industrială. Sint concentrate acolo
de învățătură în imediata vecinătate
trei mari unități. întreprinderea de
a locuințelor, corespund unor cematrițe și piese din fontă, întreprin
rințe reale, unor propuneri oonderea de atâ și filatura și între
crete ale cetățenilor.
prinderea Tehnoutilaj. Mai spre noi,
De bună seamă, opiniile și proîn zona gării, e noua fabrică de
punerile cetățenilor ajung la edili
mobilă, iar mult spre stînga e în
nu doar prin intermediul audiente
treprinderea de confecții. Zeci de mii
lor. ci mai ales printr-un oontact
de oameni lucrează în ele. Popu
permanent și nemijlocit cu oamenii
lația municipiului a ajuns la peste
ia fata locului. Ceea ce nu înseamnă
40 000 locuitori. în ultimele două
nicidecum nerespectarea orelor de
decenii, pe harta municipiului au
audiență.
apărut 5 noi cartiere. în total s-au
Primarul, precum și vicepreședin
ridicat p&ste 8 000 apartamente, cu
ții iși încep de obioei ziua de lucru
grad sporit de confort, spațioase. Și
cu o oră mai devreme. Colindă
acum, ca să intrăm în fondul discu
străzile. în fiecare zi altele. Urmă
ției, trebuie să spun că numeroase
resc, de exemplu, respectarea pro
dotări sociale ale acestor cartiere iși
gramului unităților comerciale, deru
au izvorul în propunerile și suges
larea transportului în comun sau
tiile oamenilor muncii formulate in
curățenia orașului. în baza observa
clusiv prin scrisori și in cadrul au
dientelor.
țiilor. conjugate cu propunerile lo-

cuitorilor. s-a luat măsura efectuă
rii curățeniei în timpul nopții. Unul
din vicepreședinți, Nicolae Luncan,
pe care l-am întîlnit la consiliul
popular, avind ore de audiente, ne
atrăgea atenția și asupra unui alt
mod de materializare a propuneri
lor cetățenești : prin participarea
directă a edililor. Concret : s-a ri
dicat problema optimizării trans
portului în comun la orele de virf,
a mai raționalei fixări a stațiilor de
autobuz. „în mai multe zile împre
ună cu factori de la gospodăria co
munală am călătorit pe toate tra
seele transportului în comun și
ne-am convins de temeinicia sesiză
rilor și propunerilor cetățeni-

Înfățișare modernă, civilizată, se
mai detașează — e drept, acum foar
te rar. și vom vedea de ce spunem
asta — fapta și atitudinea unora
certați cu bunul simț, cu elementa
rele reguli de comportare civică. ..La
un moment dat eram tot mai des
sesizați asupra unor asemenea as
pecte : ruperi de arbori și puieți
abia plantați, deranjarea liniștii
publice Ia ore tîrziî și alte asemenea
manifestări. Primăria a hotărît în
ființarea unor echipe de ordine
care iși fac rondul la diferite ore
ale serii, prin locuri de mare afluență, prin parcuri etc. Din aces
tea fac parte reprezentanți ai dife
ritelor colective de muncă și lucră
tori , ai miliției.
Cite o echipă in
fiecare zi. în curînd li s-a dus
vestea : unul a
amendat
fost
pentru că a rupt
un puiet, altul a
fost pus să spe
le banca oe care
stătea
cu
pi
cioarele. altul a
fost atenționat la
locul de muncă,
in fata tovarășilor săi pentru
comportare necivilizată în public...
Cert este că asemenea acțiuni
au început să-si arate efectul
nu numai prin faptul că s-au
redus atitudinile contrare unei com
portări civilizate, dar mai ales ele au
contribuit la activizarea opiniei pu
blice. care se pronunță mai ferm și
prin urmare mai eficient.
în afara acestor probleme de interes comun, care privesc obștea,
fie în ansamblul ei fie doar partial
__ __
— locuitorii unei străzi, al unei cir
cumscripții — la primărie vin oa
meni cu diferite probleme cu carac
ter personal. Sint luate în conside
rare. apoi sint verificate la fața
Jocului, fie că e vorba de atribuiri
de locuințe, fie de acordarea unor
ajutoare materiale, fie de chestiuni
familiale.
...Nu, nu am ocolit nici registrele,
nici datele sintetioe continind sute
și sute de sugestii și propu
neri făcute de cetățenii munici
piului.
Unele —
materializate
făcind parte din patrimoniul edilitar al localității ; altele — in
curs de realizare ; altele — aflate
încă in dezbaterea edililor, a orga
nelor de partid și democratice. Iar
altele, încă neînscrise în registre —
vor întregi agenda de lucru a pri
măriei. a întregii obști. Toate însă
exprimînd acea legătură vie intre
spiritul gospodăresc al cetățenilor și
organelor puterii de stat locale, le
gătură pe care oei din Odorheiu
Secuiesc, ca și cetățenii întregii țări,
o denumesc simplu : democrația
faptei.

Roadele conlucrării permanente
cu cetățenii
lor. Tot așa s-a procedat cind
s-a ridicat problema scurtării drumului din cartierele Beclean și Taberei spre zona industrială. Mulți
oameni ai muncii ar fi preferat să
facă drumul pe jos. Dar nu exista
încă o punte de trecere pietonală
peste Tîrnava Mare. Azi se află in
construcție o astfel de punte, de
fapt un pod de lemn cu o lățime
de 3 m.
— Iar chipul municipiului se în
frumusețează atît prin propunerile,
cit și prin munca efectivă a cetă
țenilor săi. încă nu se dusese bine
zăpada, iar la primărie aveam nu
meroase oereri de flori și arbuști
pentru plantat pe străzi și cartiere
— ne spune Bordos Gheorghe,
secretarul comitetului executiv al
consiliului popular. Ca urmare, prin
munca cetățenilor au fost transpor
tați 250 mc pămînt fertil în car
tierul Beclean, s-a insămînțat cu
iarbă o suprafață de 40 000 mp spa
ții verzi, s-au plantat 3 000 arbori
și arbuști ornamentali și cine mai
știe cîte zeci de mii de fine de flori.
Pînă acum s-au efectuat la aceste
lucrări și la altele 29 000 zile de
muncă cetățenească, dintr-un plan
anual de 52 mii zile.
Și totuși, pe fondul amplei ac
țiuni cetățenești de bună gospodă
rire și înfrumusețare, al efortului
general de a asigura localității

GRIJA PENTRU
K. 4

Continuăm să publicăm rezultatele obținute in întrecerea socialistă de
alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale,
de construcții și transporturi, unități agricole, circulația mărfurilor, pre
cum și din domeniul prestărilor de servicii.
Ca urmare a rezultatelor obținute in primul semestru și a punctaju
lui general stabilit pe baza indicatorilor prevăzuți in criteriile de orga
nizare a întrecerii socialiste, la sfîrșitul lunii iunie, pe primele locuri se
situează :
ÎN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI ELECTRICE
PE BAZA DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electrocentrale Galați, cu 582,8 puncte.
Locul II : întreprinderea electrocentrale Arad, cu 546,3 puncte.
Locul III : întreprinderea electrocentrale Timișoara, cu 400,9
puncte.
ÎN INDUSTRIA
DE EXTRACȚIE ȘI PREPARARE
A MINEREURILOR
Locul I : Mina Fundu Moldovei,
județul Suceava, cu 1 150,9 puncte.
Locul II : Cariera minieră Vețel,
județul Hunedoara, cu 991.4 puncte.
Locul III : .Mina
__ ___
Turț. județul
Satu Mare, cu 982,8 puncte.
ÎN DOMENIUL
PROSPECȚIUNILOR
ȘI EXPLORĂRILOR
GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice
Argeș, cu 653 puncte.
Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Ol
tenia. Craiova, cu 629 puncte.
Locul III : întreprinderea de
prospecțiuni geologice și geofizice
București, cu 578.7 puncte.
ÎN INDUSTRIA
PRODUSELOR REFRACTARE
Locul I : întreprinderea de produse abrazive Birlad, județul
Vaslui, cu 628,5 puncte.
Locul II : întreprinderea de pro
duse cărbunoase Slatina, cu 625,4
puncte.
Locul III ■: întreprinderea „Carbochim“ Cluj-Napoca. cu 318.3 puncte.
ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI
ȘI UTILAJE ELECTRICE,
MOTOARE ȘI MATERIALE
ELECTROTEHNICE
Locul I : întreprinderea de fri
gidere Găești. județul Dîmbovița,
cu 788,1 puncte.
Locul II : întreprinderea de mo
toare electrice Pitești. cu 552,7
puncte.
Locul III : întreprinderea „Electrotimiș"
Timișoara cu 254,4
. puncte.
IN INDUSTRIA FIRELOR
ȘI FIBRELOR SINTETICE
ȘI ARTIFICIALE
Locul I : întreprinderea filatura
de fire „Melana“ Botoșani, cu 387,7
puncte.
IN INDUSTRIA
PRELUCRĂRII LEMNULUI
Locul I : întreprinderea de pro
duse lemn mobilă București, cu
433,9 puncte.
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REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor
pe 6
Locul II : întreprinderea pentru
lianți Brașov, cu 555.4 puncte.
ÎN INDUSTRIA TEXTILA — LÎNA
Locul I : întreprinderea de stofe
„Dorobanțul" Ploiești, cu 903,8
puncte.
Locul II : întreprinderea „Liber
tatea" Sibiu, cu 836,8 puncte.
Locul III: întreprinderea „Postăvăria Română" București, cu 578,6
puncte.
ÎN DOMENIUL
industrializării cărnii

Locul I : întreprinderea de pre
parate si conserve din carne Bucu
rești. cu 670.6 puncte.
Locul II : întreprinderea „Antrefrig" București, cu 569.4 puncte.
Locul III : întreprinderea de in
dustrializarea cărnii Bacău, cu 356,3
puncte.
ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : întreprinderea poligra
fică Bucureștii Noi. cu 698,8 puncte.
Locul II : întreprinderea poligra
fică ..Filaret" București, cu 551,6
puncte.
Locul Iri: Combinatul poligrafic
„Casa Scînteii" București, cu 446
puncte.
ÎNTREPRINDERI AGRICOLE
DE STAT CU PROFIL
ZOOTEHNIC
Locul I : întreprinderea agricolă
de stat Alexandria, cu 631,6 puncte.
Locul II : întreprinderea agrico
lă de stat Cluj, cu 268,5 puncte.
ÎN SECTORUL DE CONSTRUCTIIMONTAJ AL CONSILIILOR
POPULARE
Locul I : întreprinderea antrepri
ză de construcții-montaj Vilcea. cu
776,1 puncte.
Locul II : Trustul antrepriză ge-

SEBEȘ : Meșteșugarii se afirmă

Fapte, inițiative, preocupări

COPIII
fiecărei familii

VIITORUL

Locul II : întreprinderea de mo
bilă. tapițerie, produse de tapițe
rie Mizil. județul Prahova, cu 134,5
puncte.
ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI,
MATERIALELOR
DE CONSTRUCȚII.
EXPLOATAREA
AGREGATELOR MINERALE
PENTRU CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de ma
teriale izolatoare „Premi" Vaslui,
cu 839 puncte.

In orașul Sebeș și-a
început activitatea o
nouă cooperativă meș
teșugărească, denumi
tă „Transilvania". Ea
are ca profil de bază
prelucrarea metalului

din județele țării

GORJ

întregii

Resursele locale - superior valorificate
„Poți avea -bani și 'moșie, / Fără
prunci, cașa-i pustie" spune un vechi
cîntec de leagăn din Maramureș, De
acest adevăr ne-am convins în dialo
gurile purtate în municipiul Baia
Mare cu factori de răspundere care
veghează necontenit ca tinerele vlăs
tare să crească cu adevărat viguroa
se, să devină cetățeni de nădejde ai
zilei de miine. Pe lingă grija cu
care sint înconjurați în familie, un
rol important în creșterea, și educa
rea copiilor îl au instituțiile, care
ființează in acest scop — creșe, gră
dinițe. unități sanitare și școlare.
Ne aflăm la Spitalul județean din
Baia Mare, o adevărată „uzină de
sănătate", intr-un dialog cu medicul
primar Valerian Păltineanu, inspector
cu problemele ocrotirii mamei și co
pilului Ia direcția sanitară a jude
țului. De ani și ani, medicul Pălti
neanu este martorul avizat al unor
realizări deosebite. în acest domeniu.
— Avem o bază materială bine
pusă la punct, ne spune interlocuto
rul : trei secții de pediatrie, două
secții de obstetrică-ginecologie, o
secție pentru nou-născuți. 11 creșe
și 55 de grădinițe, Nouă ne revine
misiunea de a îndruma si controla
activitatea acestor instituții menite
să vină în sprijinul familiei. în efor
tul ei de a crește copiii sănătoși, dez
voltați armonios — fizic si moral.
Pentru aceasta s-au luat măsuri or
ganizatorice urmărind sporirea ac
cesibilității la medicii pediatri. Ast
fel. fiecare specialist cu acest profil
răspunde de un număr de dispen
sare. unde, după un program cu
noscut de public, acordă și consul
tații. Ne preocupăm permanent peniru perfecționarea profesională a ca
drelor sanitare. Astfel, au loc cursuri
periodice ținute de profesori univer
sitari de la clinicile de pediatrie din
București, întîlniri in cadrul cărora
avem prilejul să aflăm noutățile de
ultimă oră. dar și să ne împăr
tășim experiența. Așa au luat fiin
ță. la policlinica noastră, cabinete
permanente de consultații de gine
cologie infantilă și de combatere a
sterilității și ’ infertilității. în tolaborare cu Institutul de igienă și Sănă
tate publică din Capitală și Institu
tul de ocrotire a mamei și copilului
am întreprins acțiuni de cercetare
privind diferite aspecte caracteristi
ce ocrotirii mamei și copilului în mu
nicipiul Baia Mare. Rezultatele aces
tor acțiuni sint in măsură sâ ne
bucure și să ne convingă a le con
tinua.

Aceeași stăruință de perfecționare
o întilnim și la cadrele medii. Adria
na Petran, soră șefă de ocrotire la
direcția sanitară a județului, tine să
sublinieze munca intensă de pregăti
re a celor 80 de cadre medii din
municipiu, prin diferite forme.
— Se fac instruiri lunare, la cre
șe, unele cu participare interjudețea
nă. Eficienta lor este sporită de apli
cațiile practice, din care se trag în
vățăminte de mare folos. Astfel de
instruiri am avut loc recent la creșele nr. 3 și 6 din Baia Mare. Unele
acțiuni au ca „protagoniști" chiar co
piii, în scopul de a-i deprinde cu re
gulile de igienă : concursul „Periuța
de argint" are o mare audiență la
toate grădinițele din municipiu. Anul
acesta, în sala mică a Casei de cul
tură a sindicatelor din Baia Mare,
într-o atmosferă de... strînsă concu
rentă, pe locul I s-a clasat grădinița
nr. 36. Dar. nu clasamentele ne in
teresează. ci cîștigul pe plan edu
cativ, faptul că cei mici învață să-și
îngrijească dinții.
. Intr-un dialog cu Julieta Cristescu.
medic inspector la direcția sanitară
și vicepreședintă a comitetului ju
dețean al femeilor, aflăm despre
ceea ce se întreprinde pentru educa
ția sanitară a mamelor, știut fiind
că sănătatea copiilor depinde. în mod
esențial, de felul în care sint îngri
jiți Și hrăniți acasă. în familie. „Dacă
reușim să atragem părinții de partea
noastră, cîștigul este al copiilor", ne
spune interlocutoarea, adăugind :
..Desfășurăm o susținută muncă politico-educativă în rindul femeilor
pentru a le imprima sentimentul
marii răspunderi pe care o au față
de creșterea și educarea copiilor. în
acest scop, am organjzat acțiuni edu
cative cu o largă arie tematică — cu
popularizarea actelor normative, a le
gilor tării, care asigură ocrotirea ma
mei și copilului, rolul important al
femeii în societatea noastră etc. De
asemenea, am intensificat munca politico-educativă. organizînd numeroa
se simpozioane cu un conținut di
versificat. pe teme demografice și de
educație sanitară, mese rotunde. în-,
tilniri cu specialiști, subliniindu-se și
cu acest prilej, necesitatea îmbunătă
țirii in continuare, a structurii pe
vîrste a populației. De o mare au
diență s-au bucurat conferințele ți
nute în întreprinderi și instituții, la
cluburile „Femtna", la Casa de cul
tură. la căminele de nefamiliști.
avind ca teme „Femeia și familia".

CRISTURU SECUIESC ■: în funcțiune — noi utilaje
moderne
în cadrul programului de orga
nizare și modernizare a producției,
la întreprinderea de oteluri spe
ciale forjate din Cristiiru Secuiesc,
județul Harghita, a fost pus in
funcțiune un utilaj modern prin
care se asigură creșterea producti
vității muncii și reducerea consu
mului specific energetic. Este vor
ba de cuptorul carusel inelar tip
vatră rotativă cu diametrul de
6.1 metri. Amănunte ne oferă in
ginerul Bartha Nicolae. șeful ser
viciului tehnic :
— Cuptorul, avind vatră rotati
vă, realizează toate etapele preîncălzirii și încălzirii, în vederea for
jării lingourilor din oțeluri aliate

și rapide. Greutatea lingourilor
poate să fie de la 100 la 2 000 kilo
grame. capacitatea utilă a vetrei
fiind de 30 tone. Cuptorul dispune
de două uși, una pentru descăr
care și alta pentru încărcare, ope
rații ce se pot face concomitent,
asigurîndu-se astfel lucrul in foc
continuu și. deci, material încălzit
pentru forjare. Cuptoarele cu va
tră fixă nu oferă asemenea avan
taje. De asemenea,- menținerea
cuptorului la temperatura de în
călzire, chiar și in timpul descăr
cării sau încărcării, duce la impor
tante economii de combustibil,
care pînă acum se pierdeau prin
preincălzirea vetrei. (Nicolae Șandru).

„Tînăra mamă", „Copiii — bucuria
vieții și trăinicia familiei", „Pentru
tinerețea și vigoarea națiunii".
„Mama știe — copilul cîștigă" și al
tele unde medici, juriști, pedagogi au
contribuit la cunoașterea, de către
fiecare familie, a legislației, cunoș
tințe necesare mai ales tinerilor că
sătoriți. precum și preocuparea deo
sebită a conducerii partidului și sta
tului pentru creșterea natalității și
asigurarea tinereții poporului nos
tru. Tot în acest cadru sint analiza
te și combătute tendințele unora
care, din comoditate ori din alte mo
tive, se lipsesc de bucuria de a avea
copii".
Despre o serie de acțiuni valoroa
se sîntem informați și la comitetul
municipal al femeilor de tovarășa
Dorina Rusu. președintă. în cadrul
Universității cultural-științifice, se
predau teme de educație sanitară, au
loc proiecții de filme și diapozitive, in
colaborare cu laboratorul de educație
sanitară. Ni se vorbește și despre
rolul comitetelor de sprijin ale fe
meilor de pe lîngă instituțiile de
ocrotire a copilului. Membrele aces
tor comitete sint adevărate mame ce
nu-și precupețesc timpul și efortul
pentru a sprijini personalul acestor
unități îrt strădania de a le crea co
piilor condiții de creștere și educare
cit mai bune, ca acasă. Merită să
amintim numele a trei președinte ale
unor asemenea comitete de sprijin —
Paraschiva Ivas, Margareta Pop și
Maria Pintea. femei inimoase și de
votate intereselor celor mici.
în final, am făcut un popas la creșa nr. 3 din Baia Mare. Asistenta
șefă, Elisabeta Catricicău, ne pre
zintă unitatea. Admirăm ambianța
plăcută. Totul este conceput astfel
îneît copiii să se simtă cit mai bine.
Ei încă nu se pot exprima. Sint prea
mici pentru aceasta. Dar părinții
și-au consemnat impresiile în „car
tea de onoare" a creșei : „în mijlocul
unei lumi de vis am întîlnit oameni
pentru care copilul înseamnă propria
viată". „Aceasta este creșa in care aș
fi vrut să cresc și eu !“. Iar. în Baia
Mare — trebuie să adăugăm noi —
nu este singura.
Sînt eforturi pe care partidul și
statul le fac — aici, ca pretutindeni
în tară — realități ce reflectă grija
statornică pentru păstrarea vigorii și
tinereții națiunii noastre socialiste.

Gheorghe PĂRJA
corespondentul „Scînteii"

. CARANSEBEȘ :
Diversificarea gamei
sortimentale de produse
Valorificarea superioară a masei
lemnoase reprezintă una din pre
ocupările constante ale colectivu
lui de oameni ai muncii din ca
drul Combinatului de prelucrare a
lemnului Caransebeș. Cea mai re
centă realizare a colectivului ate
lierului de prototipuri, coordonat
de ing. Ion Popescu, o reprezintă
introducerea în fabricație a unui
nou sortiment — plăcile aglomera
te fibroiemnoase. Prin introduce
rea in procesul de producție a nou
lui sortiment, numai în acest an la
contractele încheiate se va obține
o economie de cherestea de fag de
300 metri cubi. (Ion D. Cucu).

UJECOOP — Gorj, Unitate care
pînă în 1980 abia se înscrisese la
capitolul realizări, pe locul 37 ! De
șapte ani încoace a reușit să ob
țină locul I, mentinindu-se per
manent în rîndul unităților frun
tașe din tară, iar în 1986 a obținut
titlul de „Erou al Muncii Socia
liste". Cum a reușit să se autodepășească, să devanseze timpul ?
Nici fnăcar nu exista speranța, ne
mărturisește președintele ei. doctor
în economie Dan Morega. să se ri
dice cit de cit deasupra mediei în
realizările economice. Și totuși,
saltul, aproape incredibil, a fost
făcut. Dovadă că totul se poate.
Că nu există imposibil, că inerția
instaurată cu cîțiva ani în urmă se
dovedise a fi. în primul rind. o
problemă de cadre. în patru ani au
fost astfel inlocuiți nu mai puțin
de 57 de președinți de cooperative,
23 de contabili-șefi și foarte mulți
gestionari. Nu transferați, ci pur
si simplu înlocuiți cu alții. Crite
riile de angajare a noilor cadre ?
Maturitate politică, disciplină, exi
gență în muncă, spirit de răspun
dere. S-a pus accent pe întărirea
răspunderii membrilor conducerii
Uniunii, județene. Numai așa s-a
putut asigura sprijinul și contro
lul eficient asupra sarcinilor de
plan. Numai așa o serie de coope
rative ce se tot „clasau*1 pe ulti
mul loc ca Turcinești, Aninoasa,
Bumbești-Jiu, Tînțărenl. Brănești,
Motru etc. au reușit, prin compe
tența noilor cadre de conducere, să
se ridice la nivelul unor coopera
tive bune și foarte bune. O serie
de măsuri luate împotriva neregu
lilor, punerea in discuția consiliu
lui de conducere a oricăror abateri
care frinau bunul mers al coope
rativelor au dus. cum era de aș
teptat. la instaurarea unui climat
de muncă propice dezbaterii sarci
nilor și problemelor curente, a va
lorificării inițiativelor^ oamenilor
muncii. Iată, de pildă, prin con
struirea de cuptoare tip coopera
tor pentru deshidratarea fructelor,
necesare livrării la export, s-a reu
șit o mai bună valorificare a fruc
telor și CUASC Bengești e un
exemplu notabil în acest sens. De
asemenea, construirea de popasuri
turistice in anumite zone istorice
ca Hobița, Padeș, Tismana au dus
la creșterea factorului rentabilitate,
în fond, inițiativele oamenilor
muncii — cărora conducerea
UJECOOP. cu sprijinul organelor
locale de partid, le-a dat curs, au
vizat două direcții : dezvoltarea in
continuare a bazei materiale și va
lorificarea resurselor locale. Așa se
explică de ce la ora actuală există

peste 1 500 unități ale UJECOOP —
Gorj. Numai in domeniul industriei
mici și serviciilor, de pildă, de la
357 de secții s-a ajuns la 853 ; de
la 5 centre de achiziții la 63. ființînd în aproape toate comunele cite
un astfel de centru ; de la 2 de
pozite de materiale de construcții
și mobilă, la circa 70. Și exem
plele ar putea continua. S-au con
struit magazine, complexe comer
ciale. unități turistice și de ali
mentație publică : la Jaleș-Arcani
s-au pus bazele unui popas turis
tic ; s-au extins și modernizat po
pasul turistic Admutrium — Motru,
hotel-restaurantul Novaci precum
și alte unități turistice și comer
ciale din județ. Toate aceste rea
lizări au fost rodul unor programe
concrete, urmărite pas cu pas. res
pectate întocmai. Și nu e de mi
rare că la ora actuală volumul
economic total s-a dublat de la 80C
milioane lei la 1 miliard 550 mi!
lei. Rentabilitatea ? De la 14 mili
oane la 69 milioane. Exportul 7 De
la 8 milioane lei la aproape 20
milioane.
Creșteri
substanțiale
s-au obținut in industria mică : de
la 79 milioane la 300 milioane lei.
Practic. între 1981 și 1986 UJECOOP
— Gorj a înregistrat cel mai mare
nivel de dezvoltare economică pe
țară, depășind cu peste două ori
cuantumul prevăzut. La ora actua
lă, se poate spune că nu există sat
sau comună unde UJECOOP să nu
fi înființat un magazin, o sifonărie, o brutărie, o unitate de timplărie etc. Punind accent pe dez
voltarea meșteșugurilor locale —
sculptură la Bălești. Peștișani, Arcani. pe valorificarea argilei —
înființarea a 11 cărămidării. pe va
lorificarea pietrei de calcar — 6
vărării — pe cusături naționale —
înființarea a 21 de secții, printre
care la Tismana, Padeș. Baia de
Fier și Novaci etc. — pe folosirea
intensă a deșeurilor textile — la
Jupînești, Bărbătești etc. în plus,
implicînd cooperativele din subor
dine in sporirea contribuției la
autoaprovizionarea localităților, ea
însăși fiind un exemplu in acest
sens — dispune de 2 500 ovine. 1 500
porcine. 3 500 iepuri maturi. 5 000
găini ouătoare, 10 incubatoare pen
tru pui de o zi și de centre de
achiziții și prelucrare a fructelor
și legumelor, UJECOOP și-a do
vedit în ultimii ani eficienta în
viața economică gorjană. Iată de
ce Uniunea vizează pe mai departe
păstrarea locului și titlului de
fruntașă pe țară.

Marta CUIBUȘ
Dumitru PRUNA

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
Din nou o gamă largă și variată
de ciștiguri. din care nu lipsesc
autoturisme „Dacia 1300“. excursii
peste hotare și importante sume de
bani, se anunță pentru duminică,
26 iulie 1987. cind se organizează o
altă atractivă TRAGERE EXCEP
ȚIONALA LOTO. Șansele pârtiei panților de a obține unul (sau
mai multe) din aceste ciștiguri sint
cu atit m'ai promițătoare cu cit se
efectuează nu mai puțin de 7 ex
trageri. în două faze, cu un total

de 66 de numere. Fiind vorba de
mai multe „buchete" de trageri
„legate" (cite două, la faza I și
toate trei de la faza a II-a) există
posibilitatea de a se obține ciș
tiguri și cu 3 numere din 24 și, res
pectiv, 18 extrase. De reținut că bi
letele de 25 de lei asigură accesul
la toate cele 13 categorii de ciș
tiguri și că ultima zi în care se
poate opta pentru numerele favo
rite este simbătă, 25 iulie.

nerală de construcții-montaj Bacău,
cu 435 puncte.
Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Argeș,
cu 424,8 puncte.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR FEROVIARE
— DEPOURI DE CALE FERATĂ
Locul I : Depoul de cale ferată
Sibiu, cu 191 puncte.
Locul II : Depoul de cale ferată
Craiova, cu 166,5 puncte.
Locul III : Depoul de cale ferată
Timișoara, cu 162.1 puncte.
ÎN DOMENIUL POȘTELOR
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR
Locul I : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Giurgiu,
cu 468,5 puncte.
Locul II : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Vaslui. cu
427,4 puncte.
Locul III : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Vilcea. cu
353,1 puncte.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR NAVALE.
FLUVIALE ȘI AERIENE
Locul I : Administrația fluvială
a Dunării de Jos. Galați, cu 760,6
puncte.
Locul II : Compania TAROM
București, cu 428.9 puncte.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR AUTO
— ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de apro
vizionare, desfacere și transport
produse petrochimice București —
Ministerul Industriei Petrochimice
— cu 808,6 puncte.
Locul II : întreprinderea de
transporturi auto București — Mi
nisterul Industriei de Utilaj Greu
— cu 756.5 puncte.
Locul III : întreprinderea de aprovizionare, desfacere și trans
port pentru industria chimică —
Ministerul Industriei Chimice —
cu 723,6 puncte.
ÎN DOMENIUL
COMERȚULUI INTERIOR —
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE
CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea comercială cu ridicata pentru m&rfuri
metalo-chimice Timișoara, cu 264.9
puncte.
Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri
alimentare București, cu 253,4
puncte.
Locul III : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri
textile încălțăminte Arad, cu 249,8
puncte.
ÎN DOMENIUL TURISMULUI —
OFICII JUDEȚENE
Locul I : Oficiul județean de iu
rism Neamț, cu 502,7 puncte.
Locul II : Oficiul județean de
turism Buzău, cu 420,9 puncte.
Locul III : Oficiul județean de
turism Mehedinți, cu 404,4 puncte.

și lemnului, precum și
execuția de lucrări
service ... auto-moto.
Pentru populație, co
operativa oferă servi
cii in domeniile prelucrărilor
mecanice,
confecțiilor metalice

și execuției de mobiHer, . binale, tapițerie
etc, In cadrul coope
rativei există, de ase
menea, capacități penpu . activități de' in■
dustrie mică. (Ștefan
Dinică).

Dogoarea plinii
I In sfîrșit, patruzeci
i de grade sau pe a! proape.
Asta
da,
ț vară. Se discută mult

despre recorduri termometrice. La umbră,
la soare, în apă, sub
apă, la amiază, la
miezul nopții... Tema
caniculei pare inepui
zabilă : cit de cald e
în tramvai, cit de cald
e in stația tramvaiu
lui, că e cald în cofe
tărie, că e cald in bu
cătărie, la volan și la
benzină, la mașina de
scris, la mașina de
cusut... Am auzit oa
meni văitindu-se că
le-a fost cald la birou,
și i-am înțeles ; am
auzit pe alții că din
pricina căldurii au
plecat de la ștrand, și
i-am crezut ; unii n-au
putut minca, alții n-au
putut dormi, un copil
se îngrijora de soarta
melcilor prinși de vi
pie pe asfalt, o fe
meie se îngrijește de
soarta cățeilor înse
tați, un bărbat adult
de soarta berii fără
gheață...
...După ce am ascul
tat felurite asemenea
lamentări, i-am vizi
tat mărfi, în plină amiază toridă, pe pro
fesioniștii uneia din
cele mai vechi și mai
de neinlocuit ocupații,
strict legată de foc și
de griu. I-am vizitat
la gura cuptoarelor,
intr-un halat alb tras
direct peste maieu,
cum poartă și ei, fă
cătorii de piine.
Veterana brutăriilor
bucureștene — „Spi
cul" — oferă elemente
de atmosferă de cum
intri. Pavajul curții
dogorește. Nu numai
de la soare : halele de
frămintat, dospit și
copt au fost concepu
te subterane, după re
guli și exigente stră
vechi ale breslei, La
ușa pavilionului ad1 ministrativ, altă dogoare : un val de aer
parcă saharian invăluie „Colțul turistic".
(Te și jenezi să pri
vești anunțurile ce se
referă la drumeții pe
Litoral, in Deltă sau la
Poiana Brașov).
Valul este o briză
din șuvoiul de 38 000
metri cubi de aer ven
tilat pe oră în aceas
tă fabrică, care în
cearcă să amelioreze
cit de cit zăpușeala.
Din grijă față de om
* și grijă față de aluat.
l.

Ca să nu se acrească
malaua, ca să nu se
acrească aluatul propriu-zis. se renunță in
aceste zile și la apa
de la robinet. Cele 25“
sau chiar 26“C ale ei
pot rebuta plămada.
Se scoate apă prin
puțuri proprii, de la
80, de la 100, chiar de
la 180 m adincime.
De altfel apa puțurilor .forate reprezintă singurul element
răcoros din fabrica de
piine. Vizitatorul ar
bea cu vadra. Bruta
rii nu beau mai deloc.
De ce ? „E și mai rău.
Transpirăm și mai
mult". Cea care ne-a
răspuns e Adela Prisneac. împreună cu Ion
Moldoveanu, Gheor
ghe Țănțărău și Con
stantin Ciobanu alcă
tuiește brigada 6 de
la „Damf", „Damf" în
seamnă cuptorul care
coace plinea pe vatră,
cea mai gustoasă, cea
mai aromată (coinci
dentă cu sinonimul
pentru miros aparte ?)
dar cel mai fără milă
fafă de brutar. Sînt
cuptoarele in care pli
nea se introduce cu
lopata din fag fiert.
Lopata are coada de
patru metri. Pe „pal
ma" ei de lemn răs
copt încap opt piint.
Cit ai număra repede
unu - doi - trei - pa
tru - cinci - șase - șapte-opt, brutarul le-a
și așezat, cit ai numă
ra încă o dată, le-a și
crestat (franzelele au
cite 5 crestături, le
puteți număra) și au
și aplicat ștanfa (fie
care cocător are o
Stanță, o puteți citi
înainte de a tăia felii
le la masă), iar îna
inte de a fi apucat să
numeri a treia oară, a
și ajuns cu virful lopeții de patru metri
unde e vatra mai în
cinsă. Printr-o singu
ră zvicnitură. cu agili
tate de prestidigitator,
le deșartă și retrage
lopata. (Tot atît de îndeminatic vor fi pre
luate de pe vatră piinile gata coapte). De
cum golesc lopata, o
încarcă din nou. Pînă
se coace un cuptor,
scot plinea din altul.
Nici o clipă de zăbavă.
Nu ii lasă panacotarii,
cei care aduc, una
după alta, panacotele,
tăvile cu fost aluat și
viitoare plini. Iar pe
ei nu-i lasă cei de la

dospit ; care le trimit
mereu cuve eu aluat,
Pe cel de la dospit
nu-i lasă cei de la fră
mintat, care le trimit
mereu cuve cu maia. <
Pe cei de la frămintat I
nu-i lasă chiar alua- !
tul, iar pe aluat nu-l }
lasă căldura. Pentru l
că aceasta e neplăce- ’
rea cea mare a bruta- ț
rului pe vreme de căi- i
dură. Nu faptul că e '
gata, gata să se to- (
pească pe picioare, nu !
faptul -că are de apll- 1
cat 44 000 de crestă- i
turi și 8 800 de stanțe I
pe schimb, ci frica să l
nu i se acrească alua- !
tul.
)
Mintea de reporter t
iscodește o „poantă" . ’
„Ii voi intreba : -Cind l
e mai bine să lucrați, !
ziua sau noaptea ?» ț
iar ei or să răspundă: i
-Noaptea, că e mai 1
răcoare»". Il intreb, i
deci, pe maistrul Con- J
stantin Huțan (de 26
de ani în brutărie,, a
trecut prin toate faze
le, de la panacotar la
maistru). Și răspunde
neașteptat:
— Ziua,
desigur.
Noaptea se adună și
zăduful de peste zi !
La plecare, însoțito- .
rii se miră :„Nu vrefi j
să vedeți -Colțul tu- i
ristlc ?»“. Citeva zeci ’
din cei 38 000 mc pe oră l
de aer supra-saharian J
îmi ascund deruta.)
Aflu că obiceiul de a I
petrece împreună, in [
excursii, cite o „zi de )
cinstire a muncii bru- l
tarilor" face parte J
din farmecul profe- \
siei. „Cu prilejul lor ?
organizăm și con- )
cursuri gen frumusețe- 1
distincție-cultură. A- ’
nul acesta, in timpul l
drumeției prin jude- ■
țul Dimbovifa, a ciștigat cocătoarea Elena
lancu de la secția
„Bujoreni".
— Și totuși, nu vă e
prea cald ?
— E o zicală : „Să
fii iarna brutar și
vara pădurar!" Cum
nu ne putem schimba
meseria de două ari
pe an,•, înseamnă că i
jumătate
ate din
am ump
timp !;
sîntem cei mai avan- ț
tajați.
i
Așa o fi. Dar fot)
aș tine o oră lîngă l
cuptorul „Damf" pe 1
cine aș mai vedea a- ț
runeînd la gunoi un
coltuc de 'pline.

_______ î

Sergiu ANDON
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LUCRĂRILE AGRICOLE
pe un front larg, cu deosebită grija pentru calitate!
In stadiul final

----------- GRIUL-----------în fiecare unitate — asigurate la nivelul

Recoltat neîntirziat, de pe toate
suprafețele I

necesarului, prin valorificarea tuturor
resurselor de nutrețuri!

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii,
pină în seara zilei de 23 iulie griul a fost recoltat de
pe 1 905 000 hectare, reprezentind 82 la sută din su
prafața cultivată în unitățile agricole. în prima
zonă agricolă, exceptînd județele Constanta. Timiș și
Arad, această lucrare s-a încheiat. în seara zilei amin
tite, potrivit acelorași date pe județe, mai era de re
coltat griul în următoarele proporții :

Zona a Il-a
județul
Neamț
Iași
Botoșani
Gorj
m
Satu Mare
Bacău
Vîlcea
m
Bihor
Vaslui
Prahova
Dîmbovița
Argeș
Galați
Caraș Severin
Mehedinți
Zona a IlI-a
Brașov
Covasna
Harghita
Bistrița-Năsăud
Suceava

Mai era de recoltat
în seara zilei de 23 iulie
— în procente —
63
39
»
36
35
34
29
29
23
15
11
10
6
4
3
2
100
100
100
95
84

BOTOȘANI

SUCEAVA

58

<7g

Cluj
Mureș
Alba
Hunedoara

-

66
65
39
24

ARAD

pierderea apei din sol. Prioritate au porumbul în ogor
propriu, asigurîndu-se o normă de udare de 600—800 mc
apă la hectar, sfecla de zahăr, lucerna și alte plante
furajere. O atenție aparte trebuie acordată aplicării
udărilor la legume și la culturile duble.
STADIUL LUCRĂRILOR DE IRIGARE A CULTU
RILOR. Potrivit datelor furnizate de direcția de spe
cialitate din Ministerul Agriculturii, pină în seara zi
lei de 20 iulie au fost irigate 3 399 773 hectare, față de
5 114 630 hectare prevăzute în plan (mai multe udări
pe aceeași suprafață). Procentual față de plan, situația
se prezintă astfel în județele din sudul țării :
Brăila— 89 la sută ; Olt — 88 la sută ; Galați —
75 la sută ; Tulcea — 71 la sută ; Dolj — 62 la sută ;
Ialomița — 58 la sută ; Mehedinți — 57 la sută ; Con
stanța — 48 la sută ; Giurgiu — 48 la sută ; Teleor
man — 44 la sută ; Călărași — 33 la sută.

LEGUMELE
insămințările și plantările — încheiate
fără intirziere, pe toate suprafețele!

Zona a Il-a
Mehedinți
Bihor
Satu Mare
Prahova

72
86
60
47

23
41
74
43

VASLUI

JHARGHITA

\ ALBA
\

\ /

COVASNA
SIBIU

/

VRANCEA ^GALAȚI

]

BRAȘOV

[hunedoara

în vederea încheierii recoltării griului în toate uni
tățile agricole, în toate județele, este necesar ca orga
nele și organizațiile de partid, consiliile populare și
organele de specialitate să sprijine cadrele de condu
cere din unitățile agricole în vederea organizării te
meinice a muncii, astfel încît utilajele și forța de
muncă să fie folosite din plin. De asemenea, conco
mitent cu secerișul, trebuie organizate temeinic trans
portul și livrarea producției de grîu la bazele de re
cepție. Important este ca în cîteva zile, așa cum a
cerut conducerea partidului. întreaga producție de
grîu să fie strînsă., transportată și depozitată, pentru
a nu se pierde nimic din recolta acestui an.

BUZĂU

Dîmbovița
Argeș
Vîlcea
Gorj
Caraș-Severin
Galați
Vrancea
Bacău
Vaslui
Iași
Neamț
Botoșani

65
75
27
38
29
86
79
64
100
72
98
84

37
65
64
51
—
60
51
45
100
53
100
70

Zona a IlI-a
Sălaj
Cluj
Alba
Hunedoara
Sibiu
Mureș
Brașov
Covasna
Bistrița-Năsăud
Maramureș
Suceava

11
49
87
86
45
21
24
100
78
15
15

—
100
47
100
—
80
—
—
—
—
—

Județele notate cu o linie nu cultivă legume
In cultură dublă

BRĂILA
TULCEA

CARAȘ-SEVERIN

VÎLCEA

[DÎMBOVIȚA*

IC42) IALOMIȚA
)
lEHEOINTiy-"

XAIÂRASI

'CONSTANTA

1
DOLJ

( (XnA
> 50

Xgiurgiu

TELEORMAN

STADIUL DEPOZITARII FINULUI, in procente pe județe, in seara zilei de 22 iulie, față de prevederile din pro
gramul stabilit pentru perioada 1 mai - 31 iulie. (După datele comunicate de Ministerul Agriculturii)

în această perioadă, una din
sarcinile de cea mai mare însem
nătate ce revine tuturor lucrători
lor din agricultură, cu deosebire
crescătorilor de animale, o consti
tuie stringerea. conservarea și de
pozitarea tuturor resurselor de nu
trețuri. care să asigure atît canti
tativ, cît și calitativ hrănirea în
destulătoare a efectivelor de tauri
ne și ovine pe timpul iernii pînă
la noua recoltă. Pornind de la această cerință esențială, organele
și organizațiile de partid de la
sate, conducerile unităților agri
cole au datoria de a organiza te
meinic întreaga activitate, £țsigurind toate forțele necesare, (astfel
încît să poată fi adunate și depo
zitate toate cantitățile' de nutrețuri
existente. Ce s-a realizat pînă
acum și ce trebuie întreprins, in
continuare, în vederea echilibrării
balanței furajere ?
Din datele comunicate de Minis
terul Agriculturii rezultă că pe an
samblul țării, la data de 22 iulie,
prevederile din programul de de
pozitare a finului stabilit pentru
perioada 1 mai — 31 iulie au fost
realizate în proporție de 54 la sută,
iar cele privind depozitarea nutre
țurilor suculente au fost depășite
cu cîteva zeci de mii de tone. Făcind abstracție de cantitățile însilozate, trebuie arătat că realizările
din mai multe județe în ceea ce

au nevoie de apă!

Culturi succesive
Culturi duble
— în procente —
Zona I
40
63
Dolj
100
100
Olt
81
100
Teleorman
56
83
Giurgiu
84
86
Sect. agr. Ilfov
95
100
Ialomița
52
100
Călărași
100
100
Constanța
55
99
Tulcea
77
84
Brăila
100
100
Buzău
100
100
Timiș
73
97
Arad

>
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In ritm intens, peste tot unde plantele

în legumicultura, cantitatea și calitatea producției
obținute depinde în măsură hotărîtoare de executarea
lucrărilor de întreținere și, în mod deosebit, de asigu
rarea. prin irigații, a apei în toată perioada de vege
tație. Pentru realizarea unor recolte mari la hectar,
conducerea partidului a indicat ca întreaga suprafață
cu legume să fie amplasată numai în sistemele de iri
gații. iar lucrările de întreținere să fie făcute cu cea
mai mare răspundere.
în această perioadă, din grădini se recoltează. în
principal, tomatele. Cum se afirmă la direcția de spe
cialitate din Ministerul Agriculturii, datorită călduri
lor excesive, există pericolul producerii unei maturi
zări explozive la tomatele timpurii, ceea ce impune
continuarea irigării culturilor, astfel încît. prin men
ținerea vigurozității plantelor, să se asigure eșalona
rea producției și a livrărilor. Tot acum se recoltează
ceapa de arpagic.
O atenție aparte trebuie acordată realizării progra
mului de însămințare și plantare a culturilor succesive
și duble de legume. Pînă acum programul respectiv a
fost îndeplinit în proporție de 79 la sută la culturile
succesive și 71 la sută la cele duble. Stadiul însamințării și plantării legumelor în seara zilei de
23 iulie.

MUREȘ

BACĂU

—IRIGAȚIILE ——
EVOLUȚIA TIMPULUI ȘI REZERVA DE APĂ DIN
SOL. Luna iulie a fost extrem de călduroasă. La In
stitutul de meteorologie și hidrologie se apreciază că
pătrunderea în zona țării noastre a unor mase de aer
de origine tropicală a determinat. în sudul țării, tem
peraturi de 35 de grade și chiar mai mult. Aceste tem
peraturi s-au produs pe fondul unor rezerve mai mici
de apă din sol. Ca atare. în lipsa evaporației. în unele
locuri din Cîmpia Dunării s-au înregistrat, la supra
fața solului, chiar 65 de grade. De asemenea, umidi
tatea aerului a scăzut lâ 30 la sută și chiar sub această
limită. în ultimele zile s-au înregistrat averse de
ploaie, mai frecvente în estul tării, care au umezit
stratul arabil. însă în cea mai mare parte a tării
stratul arabil este uscat. Mai exact, pe adîncimea de
0—100 cm, rezerva de apă din sol este cuprinsă între
200 și 600 mc la hectar. Solul este mai bine aprovi
zionat cu apă — pînă Ia 1 000 metri cubi la hectar, in
centrul Munteniei, sudul Bărăganului și al Dobrogei,
estul și nordul Transilvaniei și local în Moldova. Cele
mai mici cantități de apă în sol se înregistrează în
nordul Bărăganului, pe unele suprafețe din centrul
Moldovei, cîmpia Olteniei, cîmpia Bumasului și în
unele părți din cîmpia Transilvaniei.
Potrivit prognozei Institutului de meteorologie și
hidrologie se așteaptă o diminuare a temperaturii, iar
precipitațiile vor fi mai frecvente în centrul și nordul
țării.Va ploua și in sudul țării. însă cantitățile de apă
rezultate vor fi mai mici. în asemenea condiții se im
pune continuarea lucrărilor de irigare a culturilor.
PRIORITĂȚI LA IRIGARE. în această perioadă,
porumbul și plantele furajere au un consum maxim
de apă. care atinge chiar 70—100 metri cubi de apă
Ia hectar pe zi, nivel care se va menține încă 2—3
săptămîni. Acest consum trebuie asigurat prin irigații
și prin executarea acelor lucrări de natură să prevină
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Operativitate
maximă la livrarea
producției
Buna organizare a muncii și tim
pul extrem de favorabil din ultimele
zile au permis grăbirea secerișului
griului și în unitățile agricole din
județul Satu Mare. Pînă în seara
zilei de 23 iulie recolta a fost strîn
să de pe 66 la sută din suprafață.
Cu deosebire rețin atenția în
această campanie măsurile între
prinse pentru a se asigura trans
portul și preluarea operativă a recol
tei la bazele de recepție. Am urmă
rit cum se preia griul la principala
bază — siloz din județ, cea din zona
Satu Mare. Aici sînt aduse zilnic
2 000 tone cereale și chiar mai mult,
avindu-se grijă pentru respectarea
limitelor admise de umiditate. Se
constată, totuși, anumite dereglări
în fluxul de preluare, care firește
cauzează. în anumite perioade ale
zilei, staționarea mijloacelor auto
peste timpul stabilit. Răspunderea
pentru această situație revine atît
unităților care livrează griul, cit și
bazei de recepție. De ce staționează
mult camioanele ? în primul rind
pentru că multe unități agricole nu
au trimis oamenii necesari care să
ajute conducătorii auto la manipu
larea ob'oanelor de la camioane și
remorci sau pentru a degaja gră
tarele de la buncărele de. preluare
de cantitățile prea mari vărsate la
un moment dat. In al doilea rind,
datorită slabei organizări a muncii
la preluarea produselor, timpul Ia
cîntărit se prelungește mult, ceea ce
determină, de asemenea, dereglări
în fluxul preluării. (Octav Grumeza,
corespondentul „Scînteii").
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privește stringerea și depozitarea reprezintă abia 37 la sută, dacă nu
finului denotă o situație necores
prin modul diferit în care factorii
răspunzători înțeleg să-și ducă la
punzătoare față de posibilitățile
existente. Pentru că. dacă compa
îndeplinire obligațiile ce le revin.
răm realizările de pînă acum cu
Să dispună oare Mehedințiul de
prevederile din programul pe a- condiții mai bune de producere a
ceastă perioadă, rezultă că numai furajelor decît Doljul ? Categoric,
unitățile agricole din 15 județe — nu. La o asemenea reflecție sînt
îndemnate și cadrele de conducere
și se cuvine a fi subliniate in mod
deosebit unitățile din județele Olt, din agricultura județelor Prahova.
Timiș, Mehedinți. Cluj, Vîlcea, Satu Mare. Alba și Hunedoara,
Mureș și sectorul agricol Ilfov — unde realizările în comparație cu
au reușit să depoziteze cantități unitățile din județele vecine fac
dovada unei activități necorespun
care dau garanția realizării și
chiar depășirii prevederilor din
zătoare.
program. în restul județelor, can
Trebuie eliminată cu desăvîrșire
titățile de fîn depozitate pentru
practica dăunătoare a furajării aiarnă Sînt mult mai mici. în unele nimalelor la iesle cu nutrețurile
chiar la mai puțin de jumătate fâță ' .destinate în fapt a întregi stocu
de cît' s-a stabilit pentru această
rile pentru': perioada de stabulație’
perioadă. Cu totul nejustifica’te
și să se organizeze mai mult și
sînt realizările mici ale cooperati
mai eficient pășunatul miriști
velor agricole din județele Dolj,
lor, pentru ca, de acum, tot ceea
Ialomița, Călărași, Brăila și Bu
ce se cosește să fie conservat sub
zău, unități care, deși au amplasa
formă de fîn. întrucît deficitul cel
te în perimetre irigabile o bună mai mare de fîn se înregistrează
parte din suprafețele cultivate cu
totuși în unitățile din sudul țării,
trifoliene, se înscriu cu restanțe
unde după cum se știe există și
mari în ce privește asigurarea
cele mai mari suprafețe cu lucerstocurilor de furaje. Cum altfel nă, trebuie luate măsuri deosebite
poate fi interpretată discrepanta
pentru a se acționa cu toate mij
mare ce există între unitățile agri loacele la irigarea acestor culturi,
cole din județele Olt și Mehedinți,
care au depozitat pînă acum între spre a se urgenta coasa a treia și
83 și 98 Ia sută din cantitățile de a se crea condiții pentru realizarea
fin stabilite prin program, și cele a încă cel puțin două coase pînă la
toamnă.
din județul Dolj, unde realizările

Calitatea reparațiilor se vede
acum, Ia seceriș
In unitățile agri
cole din județul Bo
toșani, griul a fost re
coltat de pe jumătate
din suprafața culti
vată. Cooperativa agricolă Flămînzi din
consiliul
agroindus
trial Frumușica este
prima unitate din ju
deț care a încheiat
secerișul. „Faptul că
la C.A.P.
Flămînzi
s-a terminat recolta
rea în cîteva zile —
ne spunea primarul
comunei, Vasile Stefan
— se datorează atît
suplimentării numă
rului de combine cu
cele primite in aju
tor, cît și organizării
temeinice a muncii,
Octavian Negri, pre
ședintele unității, s-a
preocupat de mobili
zarea oamenilor, de
asigurarea hranei pen
tru mecanizatori, ast
fel încît nici un mo
ment să nu scadă rit
mul recoltării". Se
cerișul s-a încheiat și
în cooperativele agri
cole Nicolae
Bălcescu și Frumușica.
In acest consiliu agroindustrial
seceri
șul e mai întîrziat în
cooperativele agricole
Coșula și • Copălău,

unde umiditatea griu
lui a impus amînarea
începerii recoltării.
La C.A.P. Răchiți,
pînă în ziua raidului
se recoltaseră cu pu
țin peste o cincime
din cele 1 000 hectare
cu grîu. De ce nu se
secerase mai mult ?
Fiindcă din 8 com
bine două
stațio
nau, iar sub ele me
canicul nădușea din
plin. „N-a
nădușit
cînd trebuia, în pe
rioada de revizie, nă
dușește acum" — su
nau comentariile din
preajmă. Șeful de sec
ție (S.M.A. Roșiori),
Mihai Anatoli, încerca
să ne demonstreze că
una din combine este
oprită numai „pentru
alimentare", deși aflasem că nu lucrase
de dimineață. De ase
menea, altei combine
din aceeași
secție
S.M.A. i se gripase
motorul. Nu-i un caz
izolat.
„Cooperativa
agricolă Stăuceni ar
fi putut depăși pînă
acum 55 la sută din
suprafața
cultivată
dacă funcționau toate
combinele" — ne spu
ne Elvira Ciobanu,
președintele consiliului

agroindustrial
Stău
ceni. De altfel, după
cum ne-am putut con
vinge și în alte locuri,
defecțiunile ce apar
la combine în unele
secții S.M.A. stînjenesc buna desfășu
rare a secerișului.
într-o discuție avută cu
directorul
Trustului S.M.A. Bo
toșani, inginerul Lazăr Turceac, acesta
susținea :
„Toate
combinele
noastre
funcționează
minu
nat. Dacă unele nu
merg, vina nu ne aparține. Noi
rezol
văm, facem ce pu
tem..." Nu știm cum,
dar în nici un loc unde
combinele înțepeneau
defecte nu se afla ci
neva din conducerea
Trustului S.M.A. Bo
toșani. Concluzia este
una singură : calita
tea reparațiilor
se
vede acum, la sece
riș.
Iar
numărul
mare de combine de
fecte dovedește că nu
peste tot acestea au
fost pregătite cu res
ponsabilitate pentru
recoltarea
griului.
(Eugen Hrușcă, co
respondentul
„Scîn
teii").

După ce miercuri, 22 Iulie, la se
cerișul griului s-a atins viteza pla
nificată, zilele următoare au consti
tuit pentru mecanizatorii din jude
țul Vîlcea o perioadă deosebit de
rodnică. Suprafețele de pe care griul
a fost adunat și transportat au sporit
și mai mult. Aceasta a făcut ca ieri
să mai rămînă de recoltat mai puțin
de 4 000 hectare, ceea ce presupune
că în următoarele două zile secerișul
griului va putea fi încheiat.
La ora 8 dimineața, toți cei 11 me
canizatori de pe combinele C.A.P.
Mihăești erau gata de lucru. Prin
tre ei recunoaștem trei tractoriști pe
care cu citeva zile in urmă i-am
întilnit stringind griul la cooperati
vele agricole din Orlești și Prundeni.
„Cînd am venit de la Prundeni aici să
dau o mină de ajutor — ne spune
mecanizatorul Ion Tunaru. un tînăr de
18 ani — oamenii m-au primit cu neîn
credere. Citeam parcă în privirile
lor întrebarea : «Ce caută un copil
la o treabă atît de serioasă ?>»“.
„Are dreptate, așa ne-am întrebat
— intervine inginerul-șef al coope
rativei agricole. Ion Tudor. Dar
ne-am înșelat. Se dovedește a fi un
mecanizator priceput. Zilnic bate
cîte 30—35 de buncăre, aproape să-i
întreacă pe veteranii noștri".
Aflați lîngă noi, cei 11 combinerl
măsoară cu privirea întinderea și
frumusețea lanului. „Aici pe puțin
scoatem 5 000 kg la hectar" — își dă
cu părerea unul dintre ei. Cifra es
timativă avea să se confirme către
orele amiezii, cînd aurul din spice a
fost strins cu grijă de pe toată par
cela. De aici, combinele au luat ime
diat drumul 'spre Govora-Sat, la se
cerișul altui lan.
Aceeași activitate intensă, de ma
ximă concentrare a forțelor, se des
fășoară și la C.A.P. Budești. „Avem
mecanizatori de ispravă, ne mărtu
risește maistrul mecanic Aurel
Preoteasa. Păcat numai că nu putem
lucra din plin cu toate combinele.
Calitatea curelelor de transmisie este
foarte slabă. Multe nu rezistă nici
măcar la o trecere prin lan, iar
schimbarea lor duce la irosirea de
timp prețios".
Cazul de Ia C.A.P. Budești nu este
singurul din județ. Serioase greutăți
provocate de calitatea îndoielnică a
unor piese de schimb se înregistrea
ză și în alte unități agricole. Dato
rită acestor neajunsuri, circa 70 de
combine din cele 363 aflate în dota
rea secțiilor de mecanizare din ju
dețul Vîlcea sînt supuse zilnic unor
repetate _ reparații și înlocuiri de
piese. Sînt situații ce impun din
partea întreprinderilor furnizoare de
piese de schimb o temeinică analiză
asupra1 calității reperelor livrate pen
tru combine și alte mașini agricole,
aceasta constituind o pîrghie pentru
realizarea de viteze la seceriș mult
sporite în campaniile viitoare. (Ion
Stanciu, corespondentul „Scînteii").

în grădini să se
lucreze grădinărește
în județul Mehedinți se cultivă
5 290 hectare cu legume în ogor pro
priu. la care se mai adaugă 4 800
hectare în cultură succesivă și dublă
după mazăre și orz. Pentru obține
rea de recolte mari, cum este și .fi
resc, în această perioadă se acordă
o mare atenție efectuării lucrărilor
de întreținere și irigării culturilor,
lucrări la care sînt concentrate nu
meroase forțe, cum ne-am convins
la asociația economică de stat și
cooperatistă cu profil horticol
Vinători și la asociația economică
de stat și cooperatistă legumicolă din
Gruia. Ne aflăm pe terenurile fer
mei nr. 1 din Vrața. împreună cu
șeful fermei, inginerul Ion Dumitru,
și cu directorul asociației, inginerul
Gheorghe Băcanu, parcurgem întrea
ga solă cu legume, care se întinde pe
150 hectare. Culturile sînt viguroase,
au rod bogat. Întrucît întreaga su
prafață de teren se irigă, la roșii și
ardei s-a asigurat o densitate în ra
port de aceste condiții. Grădina,ara
tă într-adevăr ca un lot experimen
tal, La ferma nr. 2 din Gîrla Mare,
care aparține tot de această asociație,
contrastul este vizibil. Cultura de
morcov a întîrziat în creștere, deoa
rece combaterea buruienilor nu s-a
făcut la timp. La fel arată și ardeiul
de pe cele 10 hectare, unde s-au în
tîrziat lucrările de întreținere. De asemenea, recoltarea verzei timpurii
s-a prelungit mult și abia acum se
ară și se pregătește terenul pentru
cea de-a doua cultură. A invoca lip
sa forței de muncă — precum în
cearcă să ne convingă șefa de fermă
Maria Albu — înseamnă, credem
noi, a ascunde deficiențele existente
în organizarea activității. Și iată de
ce : comuna Gîrla Mare are peste
5 500 de locuitori.
în cooperativele agricole din Pris
tol, Gogoșu, Scăpău, Obîrșia de
Cîmp și Devesel, unde am ajuns în
cursul zilei, am consemnat două as
pecte : grădini bine întreținute și
organizarea muncii făcută în așa fel
incit să se realizeze întregul volum
de lucrări planificat. Iată însă că la
C.A.P. Dănceu abia acum s-a trecut
la executarea lucrărilor de întreține
re pe 20 hectare cu legume amenin
țate de buruieni.
în Mehedinți sînt condiții pentru
a se obține în acest an producții
sporite de legume. Se înțelege însă
că pentru aceasta în toate grădinile
trebuie să se muncească intens, cu
răspundere. (Virgiliu Tătaru, cores
pondentul „Scînteii").
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1OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!
/Icu/n toate lucrările sînt urgente și foarte importante. Prin- }

tr-o organizare și mobilizare exemplare, prin respectarea strictă

'

a tehnologiilor, asigurați realizarea producției planificate la
toate culturile, in toate sectoarele de activitate!
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O concepție profund științifică privind istoria poporului și rolul
cunoașterii ei în opera de educație patriotică, revoluționară (")
Adevărul - criteriu hotărîtor
al științei istorice
Florin Constantiniu : Evidențiam,
în prima carte a dezbaterii noastre
(„Scînteta". nr. 13 970. din 22 iulie
a.c.) marea însemnătate a oonceotiei
secretarului general al partidului
despre istoria unică și unitară a po
porului român. într-o continuitate
firească, trebuie subliniat faptul că
o componentă esențială a acestei con
cepții o reprezintă respectarea rigu
roasă a adevărului istoric. Pentru
istoriografia noastră, Congresul al
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân a insemnat eliminarea defi
nitivă a schemelor apriorice și a „adevărurilor de conjunctură'*. Solid
nu se poate clădi decit pe temelia
adevărului și pe această temelie se
înalță astăzi construcțiile interpreta
tive ale școlii românești de istorie.
Ceea ce caracterizează activitatea
istoricilor noștri din 1965 și pină as
tăzi este căutarea in mărturiile tim
purilor a tuturor elementelor sus
ceptibile să permită reconstituirea
vieții, muncii și luptei pentru inde
pendență și unitate națională, pen
tru progres social ale poporului ro
mân de-a lungul unei istorii multi
milenare. Procesul oognltiv nu este,
desigur, ușor, el depinde" de numă
rul și caracterul surselor istorice.
Mai presus insă de orice, în aprehendarea realităților trecute se află
conștiința profesională și onestita
tea intelectuală ale istoricului. Un is
toric care să-și merite cu adevărat
această calificare este cel care se
străduie să recompună, fără nici un
fel de obiective străine ceroetării
științifice, istoria așa cum a fost.
Este de la sine înțeles că Investi
gația istorică implică un permanent
efort de cunoaștere, că, pe măsura
sporirii cunoștințelor, grație intro
ducerii in circuitul științific a unor
izvoare noi, căpătăm o imagine mai
bogată, mai nuanțată a trecutului.
Progresul neîncetat al științei isto
rice — ca de altminteri al oricărei
științe — implică schimbul și con
fruntarea de idei, tn acest sens,

Congresul al IX-lea al Partidului
Comunist Român a asigurat cel
mai prielnic climat pentru dis
cuțiile științifice, iar secretarul ge
neral al partidului a cerut în re
petate rinduri oamenilor de știință
— inclusiv istoricilor — să aborde
ze novator, curajos, creator proble
mele din sfera lor de specialitate.
Dialectica procesului de cunoaștere
reclamă confruntarea liberă, docu
mentată si onestă a opiniilor. Pentru
ca dialogul să fie însă fecund, este
necesar ca la baza lui să se afle
dorința comună a cunoașterii ade
vărului.
Nicolae Petreanu : Reliefînd nece
sitatea tratării unitare a istoriei po
porului român, secretarul general al
partidului a chemat pe istorici la abordarea științifică a problemelor de
istorie, la o atitudine hotărîtă împo
triva rutinei, a dogmatismului, a
tendințelor de preluare mecanică și
perpetuare a unor teze greșite din
punct de vedere științific. Cel ce
cercetează. scrie și predă isto
ria,
atrăgea
atenția
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. trebuie să mili
teze cu toată energia Si forța împo
triva denaturării adevărului istoric.
Florin Constantiniu : Străină apri
orismului, dogmatismului și conjucturismului, istoriografia noastră a
dat în perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului o vi
ziune adevărată a caracterului per
fect unitar al dezvoltării socie
tății umane în aria vechii Dacii, de
la strămoșii geto-daci pină la Româ
nia socialistă. Unitatea și continui
tatea — ca permanențe ale istoriei
noastre — și-au găsit reflectarea adevărată în cercetările istoriografiei
noastre; ele s-au impus nu ca niște
construcții subiective, introduse din
afară de istoric, ci ca realități obiec
tive prezente șî atestate de ansam
blul surselor istorice. Căutarea ade
vărului — iată legea supremă a șco
lii române de istorie in anii „Epocii
Nicolae Ceaușescu".

Valoroase izvoare documentare
integrate circuitului științific
Ștefan Oltcanu: Ultimele două
decenii au însemnat o perioadă de
efort considerabil in asigurarea unei
baze documentare temeinioe necesa
re cercetării istoriei străvechi și
vechi a României. Amintim, astfel,
volumele de „Bibliografii" consacra
te epocii paleolitice, mezolitice și
neolitice, apărute intre anii 1976 și
1978, seria de „Repertorii arheolo
gice" pe județe (pină in prezent au
apărut repertoriile arheologice ale
județelor Botoșani și Iași — 1976 și
respectiv 1984), culegerea de docu
mente latine și grecești „Fontes
Historlae Dacoromâne", aflată acum
la cel de-al IV-lea volum, corpusul
de inscripții antice „Inscriptiones
Daciae et Scylhiae Minoris antiquac"
cu cele două serii •— Inscripțiile Da
ciei romane și'JnSCrlpțijle din. Scyt
hia Minor -r,::din., .cadrul,.cățora fac
parte 9 volume apărute intre 1975 și
1987. colecția „Scriitori bizantini"
(Scriptores Byzantini) etc.
Florin Constantiniu K Izvoarele is
torice medievale, moderne și con
temporane au beneficiat la rindu-le de ediții exemplare sub
raportul celor mai severe exigențe
ale tehnicii de publicare. Marile cor
pusuri de surse interne și externe
„Documenta Romaniae Historica",
cel de „Documente privind istoria
militară a poporului român", „Călă
tori străini despre Țările Române",
precum și colecțiile tematice (intre
care sint de amintit cele privind
epoca lui Mihai Viteazul, răscoala
condusă de Horea, Cloșca și Crișan,
revoluția română din 1848. Unirea
Moldovei cu Muntenia in 1859, răs
coala din 1907, Constituirea statului
național unitar român in 1918. miș
carea muncitorească și socialistă, 23
August 1944 și multe altele) sint pu
blicații de surse care onorează isto
riografia noastră prin inalta lor ca
litate științifică. Ele alcătuiesc o

Pentru a cunoaște o evoluție me
reu ascendentă, colaborarea dintre
invățămintului superior, cercetarea
științifică șî producție solicită ca
programele de practică a studenți
lor să premeargă, in privința efi
cienței organizatorice. întregul pro
ces de integrare. O asemenea intiietate este necesară pentru pregătirea
noilor specialiști la un inalt nivel
de exigența, singurul care justifică
astăzi atributul de superior al invățămintului. pentru amplificarea con
tinuă a factorilor de conlucrare mul
tilaterală și sensibilizarea acestora
față de condițiile esențiale, de fond,
ale perfecționării. De altminteri, una
dintre rațiunile colaborării invățămintului cu cercetarea și producția
este tocmai racordarea școlii de toa
te gradele la fondul de exigente și
de idei novatoare al practicii socialeconomice moderne, astfel incit, prin
sintetizarea acestora și valorificarea
dotărilor materiale de care benefi
ciază astăzi activitatea productivă,
însuși procesul de formare a cadre
lor să devanseze realitatea socialeconomică. să-i pregătească deveni
rile și să-i consacre valoarea. Ase
menea aprecieri cu privire la
importanta practicii studenților și la
necesitatea organizării ei exemplare
se regăsesc frecvent in mai toate
demersurile universitare consacrate
conlucrării cu cercetarea științifică
și cu producția, cu toate acestea, in
euprinsul procesului de integrare
tocmai activitatea practică a stu
denților se dovedește nu o dată de
ficitară, formală.
O asemenea stare nefirească de
lucruri provine, cel mai adesea, din
inconsecvența cu care se aplică prin
cipiile conlucrării sistematice dintre
învățămînt, cercetare și producție.
Se știe că la nivelul catedrelor uni
versitare. al decanatelor și rectora
telor. al organizațiilor de partid și
de tineret din învățămîntul superior
s-au statornicit în anii din urmă le
gături multiple și fructuoase cu uni
tățile productive. în baza cărora cer
cetarea din invățămintul superior
participă intr-un grad mereu mai
mare la soluționarea problemelor de
producție, iar programele și cursuri
le universitare primesc tot mai mult
din fluxul gindirii tehnice, al proce
selor concrete de organizare a pro
ducției. Cu asemenea prilejuri au
loc de fiecare dată discuții, analize,
schimburi de experiență, se operea
ză delimitări și sinteze, se pun la

foarte solidă bază de informații șl
grație lor istoricii români și străini
— ca de altfel și marele public . —
dispun acum de texte originale și
de traduceri de calitate, fără de care
nu s-ar putea desfășura o adevărată
analiză a marilor procese și eveni
mente, din trecutul poporului nostru.
Se cuvine semnalat, de asemenea,
remarcabilul efort întreprins — la
indicația conducerii de partid și de
stat — de Direcția Generală a Arhi
velor Statului in vederea detectării
și microfilmării documentelor privi
toare la români oonservate in arhi
vele de peste hotare. Cantitatea —
fără exagerare — uriașă de docu
mente aflate acum in microfilm la
Arhivele Statului reprezintă un pre
țios tezaur de informație, a cărui
valorificare este in curs, cu rezulta
te excelente.
Nicolae Fetreanu: Suflul generator
al Congresului al IX-lea a dat roa
de în perioada care a trecut de la
acest eveniment și in planul va
lorificării moștenirii culturale istoriografice. Pornind de ia adevărul
că prezentul socialist este indi
solubil legat de trecutul istoric al
poporului român, că acum se conti
nuă tot ceea ce s-a creat mai de
preț în decursul timpului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut să se de
pună eforturi pentru restituirea tutu
ror valorilor autentice din istoriogra
fia românească din trecut, valori care
să fie integrate circuitului științific,
în lumina acestei cerințe s-au reedi
tat lucrări valoroase ale unora din
tre marii noștri istorici : Dimitrie
Cantemir, Gheorghe Șincai, loan
Budai Dcleanu, Petru Maior. Ni
colae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu. Alexandru Odobescu, Bogdan
Petriceicu Hașdeu, A.D.. Xenopol,
Dim. Onciul, Nicolae Iorga, Vasile
Pârvan, ,Gh. Brâtianu ș.a.

punct acorduri, se încheie convenții
și contracte de colaborare, universi
tarii merg in uzine, specialiștii pro
ducției vin în facultăți, adeseori și
unii și alții fac parte, reciproc, din
organele de conducere colectivă,
prin ale căror' intervenții și acțiuni
întăresc și mai mult consistența co
laborării. Exact pină la stabilirea și
încheierea convențiilor de practică a
studenților, care, ca un făcut, ur
mează un cu totul alt curs decit cel
statornicit prin căile amintite de co
laborare. Un curs adeseori întorto
cheat. formal.
Un exemplu, dar nu și singurul :

Prestigioase realizări istoriografice
Ștefan Olteana : Cercetarea isto
riei străvechi și vechi a cunoscut, in
cei peste 20 de ani care au trecut de
la cel de-al IX-lea Congres al parti
dului, succese remarcabile, adesea
spectaculoase. Bogata și ampla do
cumentare, arheologică mai cu sea
mă, analizată și interpretată în lu
mina materialismului dialectic și is
toric, oferă astăzi o imagine amplă,
reală a evoluției societății din spa
țiul
carpato-danubiano-pontic,
o
imagine a prefacerilor economice,
sociale și politice pe cane societatea
de pe teritoriul tării noastre le-a În
registrat de la o etapă istorică la
alta.
Rezultate remarcabile s-au obți
nut în ceea ce privește originile
îndepărtate ale lumii tracice, preci
zarea de fond a structurilor econo
mice, sociale și politice ale societății
geto-dace, evidențiindu-se compo
nentele fundamentale ale civilizației
strămoșilor noștri,' mai cu seamă in
perioada „clasică" (sec. II—I î.e.n.),
locul lor în contextul civilizației eu
ropene. S-au precizat mai bine di
mensiunile și durata procesului ro
manizării Daciei, ale conviețuirii și
simbiozei daco-romane.
Dar rezultatele cele mai spectacu
loase s-au obținut in cercetarea evo
luției societății de pe teritoriul
carpato-danubiano-pontic în secolele
III—XIII. Sub raport demografic,
cercetările au demonstrat o neîntre
ruptă continuitate de viață a așeză
rilor de pe întreg cuprinsul țării, pe
tot parcursul secolelor amintite, rea
litate care infirmă deplin „teorii
le", mai vechi sau mai recente, ale
cezurii demografice cauzate de eve
nimentele anilor 271—275 (retrage
rea armatelor și administrației ro
mane de ne teritoriul provinciei ro
mane Dacia) și 376 (impactul
hunlc). Așezările și necropolele
numeroase au demonstrat că popu
lația autohtonă și-a continuat existenta pe același teritoriu, a
continuat să viețuiască și să
practice ocupațiile sale de bază
tradiționale, precum cultivarea ce
realelor. valorificarea bogățiilor mi
nerale ale solului și subsolului, di
verse meșteșuguri, constatindu-se
chiar moștenirea unor tehnologii
specifice epocii geto-dace.
Către aceeași concluzie converg și
rezultatele obținute in -definirea
structurii social-politice a comuni
tăților autohtone in perioada amin
tită. S-a demonstrat că populația
daco-romană, iar apoi românească, își
ducea viața într-un cadru social or
ganizat, obștea rurală teritorială con
stituind celula social-economică fun
damentală care prezenta încă din
perioada daco-romană aceleași insti
tuții de bază ce se reîntîlnesc neal
terate în documentele noastre me
dievale, atît din Transilvania, cit și
din Moldova și Muntenia, instituții
care separă obștea noastră de struc
turile sociale întilnite la popoarele
vecine. Aceleași cercetări au de
monstrat totodată și capacitatea po
porului nostru de organizare politi
că in perioada migrațiilor, o dată cu
maturizarea structurilor economice
și sociale,.mai cu seamă în ultima
parte a mileniului Le,n,1 societatea.'
românească cunoscînd forme supe
rioare de organizare politică.
Florin Constantiniu : în domeniul
medievisticii, cercetarea tipologică a
feudalismului ca formație social-eco
nomică a pus în lumină aspectele
generale și specifice ale societățiimedievale românești și a relevat ro
lul țărănimii ca forță socială de
bază a progresului economic și a
luptei pentru libertate socială și na
țională în acea perioadă. în luptele
pentru apărarea neatirnării, țărăni
mea a avut rolul esențial, iar ..oas
tea cea mare", instituția' militară
care a dat cadrul de organizare a
efortului de apărare a pămîntului
strămoșesc, a fost în chip preponde
rent o oaste țărănească. Au fost stu
diate temeinic marile răscoale țără
nești din 1437, 1514 și 1784.
O atenție deosebită a fost acorda
tă studierii formelor unității româ

tria românească — ne-a declarat in
terlocutorul. Nu cu mult timp în
urmă, comitetul de partid din între
prindere a efectuat o analiză amă
nunțită asupra integrării socioprofesionale a specialiștilor stagiari,
fiecare dintre aceștia a fost consul
tat asupra tuturor greutăților intimpinate, multi au formulat opinii in
teresante dintre care nu puține atestă importanța hotărîtoarc a prac
ticii studențești făcută cind și cum
trebuie. De aceea și facem eforturile
amintite cu plăcere, dar și cu dorin
ța de a cunoaște din vreme și mai în
amănunt obiectivele concrete de

nești in evul mediu. Existența mai
multor state feudale românești —
Muntenia, Moldova, Transilvania.
Dobrogea — altfel spus a pluralis
mului statal — nu a afectat caracte
rul unitar al dezvoltării societății ro
mânești, iar relațiile pe plan econo
mic, politic, militar și cultural au
consolidat și aprofundat conștiința
unității de neam a românilor. încu
nunarea acestor multiple legături interromânești a fost cea dinții uni
re a românilor sub Mihai Viteazul,
al cărei sens național și ale cărei
importante consecințe pentru dez
voltarea societății românești sint atestate de numeroase, mărturii.
Epoca modernă a făcut și ea obiec
tul unor investigații fecunde, care
au urmărit fazele de constituire a
națiunii române și statului național
unitar român. O atenție deosebită a
fost acordată luptei de eliberare so
cială și națională care a cunoscut
momente de virf in revoluțiile din
1821 și 1848; a fost studiată lupta
românilor transilvăneni împotriva
regimului de asuprire națională, mai
ales in epoca dualismului austroungar. S-a relevat caracterul legic,
obiectiv al realizării statului na
tional unitar român prin Unirea
Principatelor în 1859, dobindirea in
dependenței depline in 1877, Marea
Unire din 1918, ca rezultat al luptei
întregii națiuni române. In centrul
de interes al istoriografiei noastre
s-au aflat procesul de formare și
dezvoltare a clasei muncitoare, rolul
ei istoric în progresul societății ro
mânești. Făurirea partidului politic
al clasei muncitoare, ca și rolul său
în viața societății românești au be
neficiat de ample și documentate
studii, care au restituit un capitol
de mare însemnătate al istoriei
noastre.
Nicolae Petreanu : în ceea ce pri
vește istoria contemporană, tezele
și aprecierile științifice ale to
varășului Nicolae Ceaușescu au
adus profunde contribuții in inter
pretarea unor momente și eveni
mente ; ele au rodit in elaborarea
de către cercetătorii de specialitate
a unor valoroase lucrări privind ca
racterul unitar al statului român
desăvirșit în anul 1918, consolida
rea unirii și eforturile poporului
român de a-și apăra integrita
tea teritorială, independenta și
suveranitatea națională, dezvoltarea
economico-socială a țării între oele
două războaie mondiale și caracte
rul regimului social-politic din
România pină Ia 23 August 1944,
înrîurirea profundă pe care a
exercitat-o asupra mersului istoriei
Partidul Comunist Român. S-au
proiectat noi lumini asupra dimen
siunilor • naționale și internaționale
ale actului insurecțional de la 23
August 1944 și a contribuției deose
bite a poporului român Ia scurtarea
războiului, asupra transformărilor
democratice, revoluționare petrecute
in viața politică, socială și economică
a României după 23 August 1944,
asupra conținutului și etapelor con
strucției socialiste, a rolului Parti
dului Comunist Român in .condu
cerea ptxicesului revoluționar. S-a
evidențiat faptul că în cadrul operei
de edificare a noii orinduiri se dis
tinge, prin măreția și amplitudinea
înfăptuirilor sale, epoca inaugurată
de Congresul al IX-lea al partidului
— „Epoca Nicolae Ceaușescu".
Gindirea istorică a președintelui
României, aprecierile și orientările
cuprinse în opera sa teoretică —
strălucit aport creator la tezaurul
teoriei și practicii revoluționare —
fertilizează și dau substanță științei
istorice românești, iar exemplul se
cretarului general al partidului con
stituie un îndemn necontenit pentru
istoricii din țara noastră spre a stu
dia temeinic fapțele trecutului, slu
jind mereu mai 'bine prezentul pa
triei socialiste in inaintarea ei spre
comunism.
Dezbatere realizată de

Silviu ACHIM

mite de la specialiștii uzinei sau de
la cadrul didactic îndrumător.
Dar unde erau studenții din anul
al IV-lea ? La această întrebare
nimeni n-a putut să ne ofere un
răspuns precis. Nu putem crede to
tuși că studenții lipseau din • între
prindere la orele 11,30, deși faptul
că nimeni nu știa precis unde, se
află și ce fac alimentează și o ase
menea alternativă. Dar poate că mai
important decit răspunsul la între
barea ce fac și (mai ales) ce nu fac
studenții la practică este depistarea
cauzelor care determină ca această
activitate fundamentală pentru buna

FACULTATEA ȘI UZINA

- într-o conlucrare de mai amplă perspectivă
puține dintre facultățile unui insti
tut politehnic s-ar putea dispensa,
in eforturile de pregătire temeinică,
modernă a viitorilor specialiști, de
cunoașterea întreprinderii bucureștene de mașini grele. Ca atare, puține
sint facultățile tehnice care 'să nu
solicite aici primirea studenților la
practică. Așa se face că. anual, la
I.M.G.B. vin la practică sute și sute
de studenți politehnicieni (mecanici.
T.C.M.-iști, metalurgiști, energeticieni ș.a.m.d.) sau economiști. în acelașl timp, puține alte întreprinderi
sint obligate la asemenea eforturi
organizatorice
pentru asigurarea
desfășurării firești a practicii stu
denților cum este obligată I.M.G.B.
Tovarășul Radu Badiu, secretar ad
junct al comitetului de partid pe
întreprindere, ne-a relatat amănunțit
despre măsurile care se adoptă din
vreme, adeseori cu mari sacrificii de
timp și cu o mare cheltuială de efor
turi, pentru ca studenții veniți aici
să beneficieze de condiții bune de
pregătire. „Și trebuie să vă mărturi
sesc că toate aceste eforturi le fa
cem cu plăcere, știind ce mult a în
semnat activitatea practică pentru
formarea fiecăruia dintre noi și cit
de important este acest aspect al
pregătirii universitare pentru indus-

practică ale fiecărei grupe studen
țești venite la noi. întrucît fără o
asemenea cunoaștere practica riscă
să nu-și atingă obiectivele".
într-adevăr, fără o prealabilă cu
noaștere amănunțită intre facultate
și uzină, practica riscă să nu-și atin
gă obiectivele 1 De acest adevăr
aveam să ne convingem noi înșine
în secția de montaj-probe. în ziua
anchetei noastre, la serviciul de în
vățămînt
primisem informații, pe
bază de documente, că în această
secție își desfășoară practica stu-1
denți ai anului al IV-lea de la Fa
cultatea bucureșteană de electroteh
nică și energetică. în secția amintită
am găsit, intr-adevăr. studenți la
practică, dar nu pe cei planificați
să lucreze aici în ziua respectivă, ci
alte două grupe, 213 A și 215 A. cu
studenți din anul I. Sub îndrumarea,
atentă și permanentă, a conf. univ.
dr. Titus Grecu, de la catedra de
mașini termice și cazane, acești stu
dent! își completau cunoștințele nu
numai practic, ci și teoretic, despre
sistemul de fabricare a mașinilor energetice, după care a doua zi dimi
neața, timp de circa o oră. dezbăteau
de fiecare dată cele văzute în ajun,
le adinceau cu noile informații pri-

pregătire a viitorilor specialiști să
atingă pe alocuri un asemenea sta
diu de improvizație și un caracter
întîmplâtor. Din păcate, aseme
nea derogări previn cel mai adesea din chiar statutul ce li se
atribuie convențiilor de practică.
Iată, de pildă, respectiva convenție
de practică încheiată între Faculta
tea de electrotehnică și energetică și
I.M.G.B. se cheamă că este un do
cument oficial care reglementează
obligațiile părților pentru efectuarea
unei activități practice de calitate,
dar la o cercetare atentă se observă
ușor că actul respectiv nu posedă
nici un număr de înregistrare, nici
la facultate și nici la întreprindere,
n-are nici cel puțin specificată data
încheierii, iar o bună parte din ru
bricile conținute sint completate
formal. De pildă, în articolul nr. 2
al respectivei convenții se spune :
„activitatea practică a studenților se
va desfășura in conformitate cu con
ținutul programei de practică elabo
rate de facultate și prezentă in
anexă", numai că în anexă nu există
nici o asemenea programă de prac
tică. Deși specialiștii producției sint
cei dinții care o reclamă, întrucît
pe baza prevederilor înscrise aici,
activitatea studenților ar putea urma

AUDIENTA LA PUBLIC

argument și criteriu pentru
autoritatea instituției culturale
Principiul dezvoltării egale' și ar
monioase a tuturor zonelor țârii, așa
cum este acesta stipulat in toate do
cumentele partidului nostru, izvo
răște dintr-o concepție umanistă asupra devenirii sociale. Concretiza
rea acesteia poate fi regăsită pretu
tindeni in împletirea organică din
tre o bază materială modernă, dina
mică, capabilă să susțină progresul
civilizației, un spor semnificativ al
parametrilor vieții cotidiene și un
model suplu, activ de consolidare a
personalității umane prin situarea
acesteia in circuitul valorilor actua
le, in interiorul unei vieți culturale,
spirituale profunde și novatoare.
Dacă ne referim, bunăoară, la viața
culturală a municipiului Călărași, un
oraș in impetuoasă dezvoltare indus
trială, avem de consemnat aici și o
seamă de realizări proeminente în
domeniul vieții spirituale. O institu
ție culturală importantă in Călărași
este Muzeul județean de istorie.
Creșterea lui poate fi urmărită pe
parcursul a nu prea mulți ani și este
rezultatul slujirii cu devotament de
un grup de specialiști care s-au afir
mat printr-o activitate susținută.
Ceea oe observă vizitatorul obișnuit
in expoziția de bază cu cele circa
o mie de piese este numai o parte
a unui valoros depozit cu peste
cincizeci de mii de piese. Faptul că
doar o mică parte din tezaurul pro
priu poate fi prezentat permanent
se datorează unor deficiențe organi
zatorice (nereparării la timp a unor
spații, neefectuării consolidărilor ne
cesare). Această situație limitează
posibilitatea cunoașterii de către pu
blic a dimensiunilor culturale com
plete ale acestor locuri și face ca o
parte din munca harnicului și com
petentului colectiv de aici să nu fie
cunoscută la adevărata ei valoare.
Desigur, această activitate nu se risi
pește, dovadă participarea constantă
a muzeografilor cu studii și articole
in anuarul muzeului „Cultură și ci
vilizație la Dunărea de Jos". Inten
sa cercetare arheologică s-a orientat

în ultimul timp In direcția punerii
in valoare a unor vestigii istorice
din zonele amenajării Argeșului șl
Mostiștei, unde au fost date la ivea
lă elemente inedite ale civilizației
antice. Rezultatele acestor lucrări
sint periodic analizate cu specia
liști din centre de tradiție și fac obiectul unor comunicări științifice.
Existența muzeului și a colectivului
de muzeografi ol'eră alături de ma
terialul istoric aflat in expoziție și
un embrion de cercetare științifică,
premieră pentru această zonă. Pre
zența instituției a creat premisele
necesare afirmării unei dimensiuni
superioare a vieții spirituale de aici.
S-a instituit un climat de răspîndire a cunoștințelor din acest domeniu
în spații socioprofesionale din cele
mai diverse. Poate cele mai impor
tante sînt cursurile „Istoria civili
zațiilor" și „Istoria artei univer
sale" prin caracterul lor inedit și
spectaculos, susținute și de prezența
unor specialiști reputați. încă la fel
de utile, in timp poate chiar mai
stimulative, apar relațiile instituției,
cu școlile, prezente într-o paletă de
acțiuni cu funcționalități și mijloace
de exprimare diverse. Lecțiile în
muzeu, vizitarea de către clase, sub
îndrumarea profesorilor, deplasarea
pe șantiere, colaborarea cu Casa
pionierilor, cu organizațiile de ti
neret deschid noi spații atractive de
cunoaștere a istoriei patriei. Mai
mult, sînt depistați acei pasionați de
istorie și atrași spre manifestarea
directă, creatoare. „Micii arheologi"
sau „Micii muzeografi" pot fi întîlniți pe șantiere, in sălile muzeu
lui, așa cum in clasele mai mari
elevii cu înclinații deosebite sînt
călăuziți cu tact spre aprofundarea
și diversificarea cunoștințelor. Re
lațiile bune cu școala, cu tineretul
studios, in ansamblu, sînt un ciștig
evident al instituției și insistența ou
care se urmărește perfecționarea acestora indică aspirația de a stabili
punți durabile cu o categorie de
oameni în formare. Se insistă acum

pentru a atrage și alte categorii spre
acest domeniu, mai ales oamenii
muncii din marile întreprinderi și
șantiere. Colective ale muzeului se
deplasează frecvent în întreprinderi.
Pentru a-și forma un public al său,
muzeul are nevoie, cel puțin in
acest moment de început, de colabo
rarea tuturor factorilor educaționali.
O contribuție oarecum diferită,
dar prin nimic mai puțin importantă
aduce la configurația culturală a lo
calității „biblioteca județeană". După
aproape patru deoenii de funcțio
nare. fondul de carte a ajuns la
peste o sută douăzeci de mii exem
plare, la care apelează constant peste
6 500 de cititori. împrumutind acasă
sau citind la sala de lectură aproape
160 mii exemplare. în afara sediu
lui, biblioteca și-a creat o serie de
filiale pe lingă marile întreprinderi,
pe care le aprovizionează cu carte
tehnică de specialitate, domeniu
nou pentru bibliotecari. De aseme
nea se are în atenție aducerea cărții
în căminele de nefamiliști <pentru a
atrage noi categorii de cititori mai
puțin familiarizați cu lectura. Cu
‘un public fidel." rbCfeptîv 'la caftea
bună și la noutatea editorială, bi
blioteca și-a format un cerc activ
de colaboratori care îi sprijină evantaiul de acțiuni cu cartea.
Unele din acestea sint specifioe.
cum ar fi „Zilele bibliotecii jude
țene", remarcabile prin diversitatea
manifestărilor, expozițiile, prezentă
rile de carte. întilnirile cu autorii.
Altele sînt făcute în colaborare pen
tru a rememora mari personalități
sau evenimente. Se acționează
mai intens pentru răspîndirea cărții
profesionale. Expozițiile „Cartea
tehnică în sprijinul producției" sau
„Biblioteca în noua revoluție agra
ră" s-au bucurat de real interes și
au dovedit că sint încă spații im
portante ce merită a fi mai atent
explorate.

Emil VASILESCU

Casa de cultură din Alexandria

tV
13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămînă (parțial
color) • Pe deal, pe la Cornățel
— melodii populare • Gala de
senului animat • Vă mai amin
tiți ? La poarta de sud a orașu
lui — reportaj • O melodie, o
interpretă • Țara și partidul azi.
• Telesport • Autograf muzical
14,43 Săptămina politică
13.00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedia (color)
19,50 Lumea se grăbește (color)
20.20 Film artistic (color). Omul liniștit
22.20 Telejurnal

un curs mai bine adaptat pe zile, pe
ateliere și pe secții, iar la decanatul
facultății, după cum a reieșit din
discuția noastră cu tovarășul pro
decan. șef de lucrări, dr. ing. Cezar
Ionescu, o asemenea programă exis
tă chiar in mai multe exemplare.
Și nici această derogare de la
cursul firesc al lucrurilor nu pare a
fi o excepție. Inginerul Constantin
Chirvase, șeful Centrului de perfec
ționare a personalului muncitor de
la I.M.G.B., între atribuțiile căruia a
fost repartizată și practica studen
ților, împreună cu inspectorul de
învățămînt Alexandrina Trentea
ne-au relatat despre modul, adeseori
formal, în care se elaborează aseme
nea reglementări : de multe ori, ele
sint lipsite de o analiză prealabilă,
decanatele „discută" cu conducerea
întreprinderii prin intermediari, din
care cauze, bunăoară, în acest an
n-a putut fi urmată dorința între
prinderii de a introduce în pro
gramul de practică al unor facultăți
și unele probleme specifice de orga
nizare modernă a muncii sau de a
prevedea mai din timp, spre mai
buna lor organizare, tematica frec
ventelor solicitări ale studenților de
a se întîlni cu specialiștii uzinei.
Dar poate că cea mai grea con
secință a acestor formale practici
organizatorice este însăși uzura mo
rală a documentelor încheiate, de pe
urma nerespectării cărora invățămin
tul se resimte cel dintîi. Așa se
explică. între altele, de ce protoco
lul încheiat în luna mai 1987 între
Institutul politehnic bucureștean,
prin Facultatea de electrotehnică și
energetică, și între Ministerul Ener
giei Electrice a sfîrșit, cinci zile
înaintea începerii practicii studenți
lor din anii III și IV. cu un anunț
al respectivului minister cum că...
nu-i mai poate primi la practică pe
toți studenții prevăzuți. Dar atunci
cum și de ce se mai încheie aseme
nea înțelegeri ?
Este doar una dintre întrebările
sub semnul căreia ar trebui, poate,
organizată o analiză multilaterală a
eficienței practicii studenților, cu
participarea nu numai a institutelor
de învățămînt superior, ca pină acum, ci și a tuturor departamente
lor economice, între ale căror relații
de colaborare neconcordante de ge
nul celor amintite se fac simțite nu
acum întîia oară.

Mihai IORDANESCU

Foto : Agerpres

Disonanțe la...
„Jocuri mecanice"
Minunată
după-amiază de duminică, și
de vacantă, pentru
copii. Pe faleză, la
Tulcea — forfotă obiș
nuită, pitorească, in
solită de semnalele
vapoarelor, ale șalu
pelor, de graba celor
care coborau din „ra
pidele'' care veneau
de la. Salina, de la
Galați... O plăcută
briză, grupuri de tu
riști, admirind elegan
tul cvartal de’ blocuri
cu care orașul intimpină Dunărea. Și mul
te ar mai fi de spus
dacă in tot acest co
lorat tablou n-ar fi
existat, din păcate, o
notă discordantă. Mai
bine-zis
disonanțe,
care-ți atrăgeau aten
ția, care stirneau mi
rare, comentarii ironi
ce... Pentru că. exact
in parcul de distracții
din fața portului, la
„Jocuri mecanice", adică unde copiii gă
seau tot felul de ten
tații, ce muzică, ce
fundal sonor, cu ade
vărat potrivit credeți
că au ales organiza
torii ? Din megafoane,
(bine dozate ca să fie
auzite hăt'-departe), cu

o voce gijlită, un so
list își povestea trista-i istorie : Ea l-a
lăsat, El va muri, va
merge la locul de veci,
atunci Ea va veni și
va plinge, va plînge
amarnic (bineînțeles
printre morminte) și

ADNOTĂRI
nimic, dar nimic nu va
mai putea fi reparat...
Și iar vaiete și lacrimi
și alei funerare și...
Și toate astea in loc
de muzică pentru co
pii, veselă, amuzantă,
ritmuri moderne, an
trenante, optimiste. De
necrezut ! Cind există
numai în literatura
muzicală românească
atitea compoziții (fie
corale, de muzică ușoară, simfonice, liri
ce, mă rog, in toate
genurile)
închinate
copiilor, ca să nu mai
vorbim de repertoriul
band-urilor de muzică
rock, de soliștii de
muzică folk, de soliștii
de muzică ușoară în

cinema
• Cuibul de viespi : ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, LIRA (317171)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Pistruiatul
I—II :
COTROCENI
(49 48 48) — 15; 18,15
• Pistruiatul III ; MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15: 19,30
• Ewa : TIMPURI NOI (15 6110) —
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Luptătorul cu sabia : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45:20
• Program special pentru copii și
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 10,30;
12; 13,30; 15,30; 17.30; 19,30
• Pîine,
aur,
nagan :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17,15; 19,30
• Bomboane sărate :
FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17,15: 19,30
• Freamătul
pădurii :
VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Un om pe șosea î POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Mari regizori, mari actori ; SCA
LA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15
• Medalion Anthony Quinn : STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,45; 16; 18,45
• Medalion Alain Delon : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15
• Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15;
13,30;
15,45;
18; 20

• Jandarmul și jandarmerițele : PA

drăgiți de copii — cum
de s-au oprit organi
zatorii tocmai la acel
cintecel-surogat
de
muzică populară, cu
un text și o interpre
tare așișderea ? Și
dacă, să spunem, acesta este gustul celui
care
supraveghează
parcul de distracții al
copiilor, forurile de
cultură locale cum de
au acceptat difuzarea
unei asemenea benzi ?
Nu este, de altfel,
prima oară cind sesi
zăm astfel de diso
nanțe. Pentru că nu
numai la Tulcea ni
s-a intimplat să auzim
o muzică total nepo
trivită, dar și in ve
cinătatea Sălii Poliva
lente (tot in Parcul
de distracții) și in alte
citeva grădini bucureștene... Respectind
fiecare meserie, fieca
re profesie, bine ar fi
ca nu cel ce vinde bi
lete să aleagă și mu
zica, nu cel ce dispecerează mașinile me
canice să hotărască
fundalul sonor !

Smaranda
OȚEANU

CEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18: 20
*
• Cucoana Chirița :
FLACĂRA
(20 33 40) — 15; 17; 19
• După faptă si răsplată — 15; Șatra
— 17; 19: PROGRESUL (23 94 10)

teatre
• Filarmonica
„George
Enescu“
(15 68 75, sala Studio) :
„Universul
artei vocale*. Recital de lieduri și
arii Paul Basacopol — bas — 17,30
• Teatrul Mic (14 70 81, la Roțonda
scriitorilor- din Cișmigtu)
Ahotirîip
de aur, spectacol de sunet și lumină
— 21
• Teatrul „C. I. Nottara“ (59 31 03,
sala Magheru) : Rîs și plîns
18,30;
(la Complexul Expo-Flora,
Herăs
trău) : Anotimpul florilor, spectacol
de sunet și lumină — 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
foaier, 14 72 34) :
Odihna
vîntului
(recital din lirica populară româ
nească) — 20
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare
că mă-nsor — 19; (grădina Boema) :
Bărbatul fatal — 19,30
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română* (13 13 00) : Pe sub cetini la
izvoare — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70,
sala Majestic) : Efros Saga — 19
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taților economice, a creșterii produc
ției și. a exportului. A Înfățișat
direcțiile principale privind dezvol
tarea, in continuare, a autoconducerii socialiste și a democrației socia
liste directe și, în acest context, a
relevat conținutul . principal al
schimbărilor constituționale, in per
fecționarea funcționării sistemului
politic în ansamblu, precum și in le
gătură cu realizarea consecventă a
politicii de egalitate in drepturi în
tre popoarele și naționalitățile din
Republica Socialistă Federativă Iugo
slavia. Au fost evidențiate preocu
pările pentru întărirea Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia și crește
rea capacității de acțiune in exerci
tarea rolului său conducător politi
co-ideologic in societate.
Experiența celor două partide și
țări in construcția socialistă a con
firmat cu putere valabilitatea tezei
potrivit căreia construirea socialis
mului are loc în condiții social-istorice diferite de la o țară la alta, ceea
ce determină diversitatea căilor de
edificare a noii orînduiri și imposi
bilitatea unor modele și rețete unice. Prin rezultatele obținute, prin
experiența originală, fiecare partid
își aduce contribuția proprie la îm
bogățirea teoriei și practicii socia
lismului.
Conducătorii celor două partide au
exprimat, cu satisfacție, aprecieri
pozitive cu privire la stadiul colabo
rării și raporturilor prietenești din
tre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia,
dintre România și Iugoslavia. A fost
relevată hotărîrea comună de a se
depune in continuare eforturi pentru
ca această conlucrare să se dezvol
te tot mai puternic. în toate dome
niile. spre binele și interesul po
porului român și al popoarelor iugo
slave, al construcției socialiste în
cele două țări. De ambele părți s-a
subliniat că. in ansamblul raportu
rilor româno-iugoslave, colaborarea
dintre Partidul Comunist Român și
Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via reprezintă un factor important.
Această colaborare și aceste rapor
turi constituie obiect al dialogului
continuu, democratic asupra proble
melor de interes comun, pentru aprofundarea cunoașterii reciproce a
experienței în construcția socialistă
în cele două țări, precum și asupra
problemelor evoluției situației inter
naționale. In acest sens, vor fi pro
movate diferite forme de colaborare
și se va dezvolta dialogul politic in
tre conducerile Partidului Comunist
Român și Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia, precum și la alte nive
luri.
Apreciind pozitiv rezultatele obți
nute în colaborarea pe multiple pla
nuri. între cele două țări, experiența
construirii în comun a marilor obiec
tive, îndeosebi sistemele hidroener
getice. și de navigație Porțile de
Fier I și Porțile de Fier II. s-a con
statat totodată că nu sînt folosite
toate posibilitățile pe care Ie oferă
vecinătatea, potențialul și nivelul
de dezvoltare a forțelor de produc
ție și a științei în Republica Socia
listă România si Republica Socialis
tă Federativă Iugoslavia, precum și
înțelegerile bilaterale.
O atenție deosebită a fost acor
dată dezvoltării colaborării economi
ce, și în special lărgirii cooperării
și specializării în producție, pe bază
de înțelegeri pe termen lung. S-a
subliniat importanța deosebită a în
tăririi colaborării în domeniul știin
ței și tehnologiei, în scopul valori
ficării mai rapide a cuceririlor tehnico-științifice în economiile celor
două țări. S-a subliniat, de aseme
nea. necesitatea intensificării efor
turilor pentru ridicarea colaborării
la un nivel calitativ superior și îm
bogățirea ei cu forme noi, moderne
și eficiente, astfel incit la conlucra
rea bilaterală să participe cit,mai
multe instituții din domeniile învățămintului. culturii, artei, presei și
radioteleviziunii. precum și din alte
domenii. în scopul unei tot mai bune
cunoașteri reciproce a popoarelor ce
lor două țări, a patrimoniului lor
cultural și creației spirituale in an
samblu.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Boșko Krunici au efectuat
un amplu schimb de păreri cu privi
re la actuala situație internațională,
în cadrul căruia s-a constatat iden
titatea sau apropierea punctelor de

vedere asupra principalelor proble
me ale relațiilor internaționale. S-a
exprimat aprecierea comună că si
tuația internațională, cu toate că au
apărut unele semne pozitive, se
menține deosebit de gravă și com
plexă. Acționează in continuare fac
torii negativi care, de mai multi ani.
caracterizează viața internațională,
continuă cursa inarmărilor. se în
răutățește
situația economică a
țărilor in curs de dezvoltare, se agravează actualele focare de criză
și apar altele noi.
Apreciind că problema fundamen
tală a epocii noastre o constituie
oprirea cursei inarmărilor, exclu- derea definitivă a războiului din via
ta omenirii și trecerea la măsuri
reale de dezarmare, in primul rind
de dezarmare nucleară, asigurarea
dezvoltării economice și sociale, a
păcii și vieții pe Pămint. tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Boșko
Krunici au exprimat convingerea că,
în condițiile actuale, principala pre
ocupare trebuie să fie lupta pentru
pace și dezarmare, pentru înlătu
rarea pericolului unei catastrofe nu
cleare. De comun acord s-a apreciat
că este necesară intensificarea
eforturilor tuturor statelor, ale parti
delor și mișcărilor progresiste, a opi
niei publice iubitoare de pace pentru
înlăturarea pericolelor care ame
nință pacea și securitatea interna
țională.
S-a relevat importanța reducerii
și lichidării cit mai curind a arme
lor nucleare. S-a subliniat necesita
tea unor noi eforturi constructive'
pentru a se ajunge cit mai urgent,
pe baza propunerilor existente, la un
acord privind înlăturarea rachetelor
nucleare cu rază medie de acțiune,
precum și a rachetelor operativ-tactice din Europa, ca un prim pas spre
lichidarea totală a armelor nucleare
de De continent și din întreaga lume.
A fost evidențiată, de asemenea, ne
cesitatea realizării de ințelegeri pri
vind încetarea oricăror experiențe cu
arma nucleară, interzicerea armelor
chimice, oprirea militarizării Cosmo
sului și folosirea lui ca bun al între
gii omeniri, conservarea și proteja
rea mediului înconjurător.
Partidul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia se
pronunță pentru lichidarea treptată
și echilibrată și a celorlalte categorii
de armamente, precum și pentru
retragerea trupelor străine de pe te
ritoriile altor țări. Cele două partide
Vor depune și in viitor eforturi in
această direcție, sprijinind fiecare
inițiativă îndreptată spre oprirea
cursei înarmărilor și aducîndu-și.
după posibilitățile lor. contribuția
concretă la acțiunile de reducere a
armamentelor nucleare și conven
ționale, a efectivelor și cheltuieli
lor militare, la întărirea securității și
a colaborării internaționale pe bază
de egalitate în drepturi. A fost evi
dențiată legătura strinsă dintre dezar
mare și dezvoltare, precum și nece
sitatea soluționării problemelor eco
nomice grave cu care se confruntă
țările in curs de dezvoltare in
scopul realizării unei păci trainice in
lume.
A fost reliefată însemnătatea în
cheierii cu rezultate cit mai bune a
■Reuniunii de la Viena, prin reali
zarea de înțelegeri care să contribuie
la un progres real în direcția dezar
mării . și întăririi încrederii pe conti
nentul european. S-a relevat necesi
tatea de a se ajunge cit mai curind
posibil, in cadrul negocierilor sovi&t6-americane, la acorduri concrete jn
domeniul, dezarmării, care să cores
pundă intereselor vitale. și așteptă
rilor tuturor popoarelor, opiniei pu
blice internaționale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Boșko Krunici au subliniat
rolul țărilor europene în înfăptuirea
dezarmării, necesitatea ca acestea să
fie mai active și să-și asume răspun
deri sporite in realizarea de ințele
geri concrete pentru eliminarea ar
melor nucleare de pe continent, in
consolidarea încrederii și securității
în Europa.
în cadrul convorbirilor, o atenție
deosebită a fost acordată problemei
intăririi securității și colaborării
în Balcani. Subliniind importan
ța propunerilor
și inițiativelor
menite să ducă la dezvoltarea
relațiilor de bună vecinătate și
colaborare între țările balcanice,
cele două părți au reafirmat, hotărirea lor de a conlucra activ pentru
transformarea Balcanilor într-o zonă

a păcii, stabilității și cooperării
multilaterale, tn acest context a
fost subliniată importanța propune
rii cu privire la transformarea
Balcanilor in.tr-o zonă fără arme
nucleare și chimice, precum și a
propunerii referitoare la organizarea
unei întâlniri a miniștrilor de
externe din țările balcanice, me
nite să contribuie la intărirea
încrederii și colaborării dintre țările
acestei regiuni. Extinderea colabo
rării balcanice constituie o contribu
ție importantă la intărirea păcii și
securității în această regiune. în
Mediterană, in Europa și in lume.
Cei doi conducători au reafirmat
sprijinul pentru realizarea unor zone,
fără arme nucleare și chimice în
nordul și centrul Europei, precum
și in alte regiuni ale lumii.
Examlnind stările de conflict și
încordare din diferite regiuni ale
lumii, pericolul pe care acestea il
reprezintă pentru pacea și secu
ritatea
internațională,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Boșko
Krunici au subliniat poziția de prin
cipiu a României și Iugoslaviei
privind soluționarea acestor con
flicte. a tuturor problemelor li
tigioase dintre state numai pe cale
pașnică, prin tratative. S-a apreciat
că renunțarea cu desăvirșire la fo
losirea
forței și amenințării cu
forța, respectarea riguroasă a prin
cipiilor universal recunoscute ale
relațiilor dintre state. înscrise in
Carta O.N.U.. au o importantă hotăritoare pentru intărirea păcii și
securității popoarelor, reprezintă o
bază trainică pentru edificarea unor
relații internaționale noi, echitabile
și democratice.
Constatind că situația economică
mondială continuă să fie deosebit de
gravă, că se adîncesc continuu deca
lajele dintre țările sărace și cele
bogate, cei doi conducători de partid
s-au pronunțat pentru trecerea la
măsuri și acțiuni hotărite in vederea
soluționării globale a problemelor
subdezvoltării — inclusiv a datori
ilor externe ale țărilor în curs de
dezvoltare — a instaurării unei noi
ordini economice internaționale, jus
te și echitabile, care să favorizeze
progresul mai rapid al tuturor țări
lor, și în primul rind al țărilor în
curs de dezvoltare.
S-a evidențiat rolul pozitiv al miș
cării țărilor nealiniate ca factor in
dependent. democratic in relațiile in
ternaționale^ care, acționind potrivit
principiilor sale fundamentale, adu
ce o mare contribuție la lupta pen
tru pace.
Secretarul general al Partidului
Comunist Român și președintele
Prezidiului Comitetului Central al
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
au efectuat un schimb de păreri cu
privire la situația și evoluția mișcă
rii comuniste și muncitorești și a
altor mișcări progresiste din lume, și
au subliniat importanța principiilor
democratice în relațiile dintre aces
tea, bazate pe respectarea riguroasă
a deplinei egalități, independenței și
neamestecului in treburile interne —
pentru a căror promovare Partidul
Comunist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia acționează
consecvent. S-a evidențiat îndeosebi
faptul că o importanță esențială o
are principiul potrivit căruia parti
dele comuniste și ^lte partide mun
citorești își elaborează în mod in
dependent și suveran politica pro
prie. strategia și tactica revoluționa
ră. iși stabilesc calea și modul de
înfăptuire a obiectivelor Tor istorice,
pornind .de la particularitățile so
ciale. economice, politice și națio
nale din țările lor. precum și de la
răspunderea fiecărui partid în fața
propriei clase muncitoare, a pro
priului popor. Condițiile diferite în
care își desfășoară activitatea aceste
partide nu constituie o piedică în
calea dezvoltării unei colaborări, li
ber consimțite și egale în drepturi,
a solidarității lor în lupta pentru
pace și progres social.
Președintele Prezidiului Comite
tului Central al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, tovarășul Boșko
Krunici, a invitat pe secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste
România.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, să efectueze, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu.
o vizită in Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia. Invitația a fost
acceptată cu plăcere.

Ceremonia plecării de pe aeroportul din Constanța
(Urmare din Pag. •)
Pentru a saluta pe oaspeți, pe ae
roport se aflau tovarășii Emil Bobu.
Gheorghe Oprea, Cornel Pacoste. Ion
Stoian. Silviu Curticeanu. alte per
soane oficiale. De asemenea, erau
prezenți Mihai Marina, prim-secretar al Comitetului județean Constan

ța al P.C.R., alți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat.
Erau de față ambasadorul Româ
niei la Belgrad, Dumitru Popa, pre
cum și ambasadorul R.S.F. Iugosla
via la București, Boro Denkov, alți
membri ai ambasadei Iugoslaviei.
Prin întreaga sa desfășurare, prin
rezultatele fructuoase ale convorbi

rilor purtate, dialogul la nivel înalt
româno-iugoslav s-a înscris ca o nouă
contribuție de seamă la dezvoltarea
prieteniei și colaborării dintre Parti
dul Comunist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, dintre ță
rile și popoarele noastre, la cauza
păcii și colaborării în Balcani. în Eu
ropa și in întreaga lume.

Tovarășul Boșko Krunici împreună cu membrii delegației U.C.I.
au vizitat stațiuni de pe
Vineri dimineața, președintele Pre
zidiului Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, to
varășul Boșko Krunici. impreună cu
membrii delegației U.C.I. au vizitat
stațiuni de pe litoralul românesc al
Mării Negre.
Oaspeții au fost însoțiți de tovară
șii Emil Bobu, Ion Stoian și Mihai
Marina, prim-secretar al Comitetului
județean Constanța al P.C.R.
Pe parcursul vizitei, membrii dele
gației U.C.I. au fost informați des
pre măsurile întreprinse de con
ducerea partidului și statului nos
tru, îndeosebi in ultimii 22 de ani,
pentru valorificarea condițiilor cli
matice pe care le oferă litoralul in
vederea asigurării unor condiții tot
mai bune de odihnă și tratament

VRJLNCEA: Șantiere
de muncă ale tineretului
Pe noua magistrală de irigații
Siret-Bărăgan — obiectiv de inves
tiții de mari proporții, care nu
mai in județul Vrancea va asigura
irigarea a peste 100 000 hectare —
lucrează in prezent și numeroși
tineri. în cadrul lucrărilor de la
acumularea de ană Călimănesti s-a
incadrat. cu bune rezultate în mun
că șantierul județean al tineretu
lui. Aici, valoarea lucrărilor execu
tate pină ieri de tinerii brigadieri
depășește 2,5 milioane lei. Pe teri
toriul județului mai sint organi
zate încă trei șantiere locale ale
tinerilor, avind ca obiective de în
făptuit lucrări de îmbunătățiri fun
ciare și extinderea secției de ajus
tai de la întreprinderea metalur
gică Focșani. (Dan Drăgulescu).

unui mare număr de oameni ai mun
cii de pe întreg cuprinsul țării, pre
cum și oaspeților de peste hotare
veniți să-și petreacă concediul pe în
soritele plaje românești de la Marea
Neagră. Anual, stațiunile litoralului
pot găzdui, in prezent, circa 3 mi
lioane de turiști, dintre care aproxi
mativ 40 la sută din străinătate. Or
ganizațiile noastre de turism de pe
litoral colaborează cu 800 de firme
de profil din 45 de țări, intre care
și țara vecină și prietenă Iugoslavia.
Vizitarea litoralului, popasurile
făcute la complexul de hoteluri
„Amfiteatru1* din stațiunea Neptun,
„Raluca“ din stațiunea Venus și la
Complexul de odihnă și tratament de
la Mangalia au permis oaspeților, iu
goslavi să remarce frumusețea si ori

vremea
Institutul de meteorologie ți hidrolo
gie comunici timpul probabil pentru
intervalul 25 iulie, ora 21 — 28 iulie,
ora 21. în țară : Vremea se va răci
treptat în toate regiunile țării. Cerul
va fi temporar noros. Vor cădea ploi,
care vor avea mai ales caracter de
averse însoțite și de descărcări elec
trice si izolat de grindină, mal ales in
nord-vestul, nordul, centrul și nordestul țării, unde local cantitățile
de
apă pot depăși 25 litri pe metrul pă
trat în 24 de ore. In celelalte regiuni,
aversele de ploaie și descărcările elec
trice vor avea un caracter local. Vînt
slab pînă la moderat, cu intensificări
trecătoare, ce pot avea și aspect de
vijelie. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între 10 și 20 de grade, iar
cele maxime între 22 și 27 grade în
jumătatea de nord a țării și între 26
și 32 grade în celelalte regiuni. Tn
București :
Vremea se va răci, iar
cerul va fi temporar noros. Vor cădea
ploi, care vor avea mai ales caracter

ginalitatea arhitecturală a unităților
hoteliere, de alimentație publică, a
edificiilor culturale.
Apreciind moderna bază materială
existentă pe litoralul românesc al
Mării Negre. condițiile deosebite
pentru petrecerea unui concediu plă
cut în stațiunile de aici, tovarășul
Boșko Krunici, ceilalți membri ai
delegației Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia au subliniat existenta
unor largi posibilități pentru dezvol
tarea in continuare a conlucrării iugoslavo-române în domeniul turis
mului.
Turiștii români și de peste hotare
aflați la odihnă pe litoralul româ
nesc au făcut o primire prietenească
delegației Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia.

de averse însoțite și de descărcări
electrice. Cantitățile de apă pot de
păși 15 litri pe metrul pătrat în 24
de ore. Se mențin condiții favorabile
producerii grindinei. Vint slab pînă
la moderat, cu intensificări de scurtă
durată.
Temperaturile minime
vor
oscila între 17 și 20 de grade, iar cele
maxime intre 26 și 30 de grade.

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO—PRONOSPORT
INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO
DIN 24 IULIE 1987
Extragerea I : 71 58 35 69 23 32
88 38 83
Extragerea a Il-a : 39 17 10 86 14
45 28 1 3
Fond total de cîștiguri : 612 256 lei,
din care 5 301 lei report la cate
goria I.

Forumul național al pionierilor
La Constanța s-au deschis, vineri,
lucrările celui de-al XIV-lea Forum
național al pionierilor, care. în acest
an. se desfășoară sub deviza : „Pen
tru patrie și partid, pentru comunism
inainte !“
Instituite din inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. forumurile pionierești oferă
purtătorilor cravatelor roșii cu tri
color, reprezentind consilii și co
mandamente pionierești din toate
județele țării, posibilitatea de a
participa nemijlocit la analiza și
dezbaterea activității desfășurate de
Organizația Pionierilor, pentru trans
punerea în viață a sarcinilor oe-i
revin din documentele celui de-al
XIII-lea Congres al partidului, din
hotăririle Forumului
național al
tinerei generații și ale celei de-a
V-a Conferințe Naționale a Orga
nizației Pionierilor privind educarea
comunistă, patriotică, revoluționară,
prin muncă și pentru muncă, a
șoimilor patriei, pionierilor și șco
larilor.
Forumul național al pionierilor,
ale cărui lucrări au început în ziua
în care se împlinesc 22 de ani de
cînd. la Congresul al IX-lea. tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost ales
în fruntea partidului, se desfășoară
■in atmosfera de muncă avintată. de
angajare patriotică, în care întreaga

noastră națiune intimpină marea
sărbătoare de la 23 August și Con
ferința Națională a partidului. Pa/-ticipanții la forum au mandatul celor
pe care ii reprezintă de a exprima,
în cadrul activităților pionierești
programate în Complexul de odihnă
pentru copii de la Năvodari, senti
mentele de dragoste și, recunoștință
fierbinte pe care toți copiii patriei le
nutresc
față
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. față de tovarășa
Elena Ceaușescu pentru minunatele
condiții de muncă și învățătură de
care beneficiară, pentru formarea
lor ca cetățeni destoinici, construc
tori de nădejde ai socialismului și
comunismului in patria noastră.
Cei peste 600 de participanți la
forumul național al pionierilor vor
analiza căile și mijloacele de impli
care mai profundă a Consiliilor și
comandamentelor pionierești in ve
derea creșterii răspunderii pionieri
lor și școlarilor față de învățătură
si muncă, dezvoltării dragostei și
devotamentului lor față de patrie,
partid și popor. In acest cadru, sînt
programate numeroase activități po
litico-educative, cultural-artistice și
sportive, acțiuni de muncă patrioti
că. schimburi de experiență, intilniri cu oameni ai muncii din în
treprinderi industriale și unități
agricole ale județului Constanța, cu
oameni de știință și cultură, cu acti
viști de partid și de stat, cu uteciști.

In județul Dolj s-a incheiat recoltarea griului
Oamenii muncii de pe ogoarele
județului Dolj raportează că au in
cheiat recoltatul griului de de în
treaga suprafață cultivată.
In telegrama adresată cu acest prilej tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socialiste România, de Comitetul județean Dolj al P.C.R., se arată că
în prezent se acționează cu răs
pundere pentru transportul la ba
zele de recepție al întregii produc
ții, onorindu-se astfel obligațiile la
fondul de stat. Totodată, se lu
crează la însămîntarea culturilor

Cronica

duble, la continuarea lucrărilor de
întreținere a culturilor prășitoare.
O atenție deosebită se acordă iri
gării culturilor, stringerii și depo
zitării furajelor, pregătirii temei
nice a campaniei agricole de
toamnă.
Lucrătorii ogoarelor din județul
Dolj se angajează să acționeze eu
întreaga energie pentru a îndeplini
cu responsabilitate comunistă in
dicațiile și orientările formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pen
tru a înfăptui obiectivele noii re
voluții agrare, întimpinind astfel
cu rezultate deosebite Conferința
Națională a partidului.

zilei

Cu prilejul celei de-a 34-a aniver
sări a victoriei în războiul pentru
eliberarea patriei, ambasadorul Republici! Populare Democrate Coreene la București, Zo Iăng Guk, a
organizat, vineri după-amiază, la
sediul ambasadei, o gală de filme.
urmată de un cocteil.
Au participat tovarășii Miu Do-

brescu. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al
Uniunii Generale a Sindicatelor din
România, membri ai conducerii unor
ministere, reprezentanți ai unor in
stituții centrale, organizații de masă
și obștești, generali și ofițeri supe
riori, ziariști.
(Agerpres)

Ritm înalt și exigență
—
■
(Urmare din pag. I)

două cazane ce trebuie moderniZlltC. ouiiuiiaiii,
Solicităm, videc aocmvuva,
asemenea, vei,
ca, pe
măsura sosirii în uzină, întreprinde
rea de mașini grele București să
execute la timp și dc bună calitate
reparațiile capitale la agregatele
expediate dc noi. O dată cu extihderea frontului de montaj, este ne
furnizori
cesar ca și ceilalți
.......................
... —■
București și „Neptun"
__
„Aversa"
Cîmpina — să recupereze restanțele
și să „livreze la termenele stabilite
utilajele
contractate".
(Dumitru
Prună, corespondentul ..Scînteii").

ansamblelor de la turbină și a anexe
lor către întreprinderile „Aversa" și
de mașini grele București, care rea.. lizează, in uzină, reparațiile capita. le la aceste agregate. Intîmpinăm
însă de pe acum greutăți cu trans
portul lor pe calea ferată. Ba nu
durata de
obținem vagoane, ba
transport este neobișnuit de mare.
De asemenea, s-a efectuat și o parte
din constatările tehnice la cazanul
și instalațiile auxiliare aferente
grupului 4 și au fost intensificate
lucrările de demontare la celelalte
agregate de bază. Vor fi create condiții ca la sfîrșitul lunii august,
conform programului stabilit, să
inceapă montajul.
De notat că și beneficiarul s-a
aliniat cu răspundere acestui efort.
Toți inginerii, subinginerii și maiș
trii de la cele două capacități au fost
Sînt puține păminturile care să fi
distribuiți pe agregate, pentru a
rodit atita istorie, artă și civilizație
urmări desfășurarea lucrărilor, în
ca solul arid al Greciei, susținut de
cheierea constatărilor și a participa
rocile Pindului. Epirului și Pelopototodată la soluționarea pe loc a ' nezului. rezistind asalturilor apelor a
problemelor ivite.
două mări, fârimițat in sute și sute
de insule, dar atit de unitar în sem
Pînă aici, toate bune. Lucrările de
nificațiile sale. Din stincile risipite
reparații și modernizări la cele două
sub soarele Eladei — de la Atena la
grupuri necesită însă punerea în
Delfi, de la Epidaur la platoul Aroperă a unui mare volum de utilaje
golidei,
de pe țărmurile Corintului
tehnologice care, în majoritate, tre
pină la Capul Sunion — geniul omu
buiau să se afle la beneficiar —
lui a izvodit monumente care au
Termocentrala Rovinari — incă de la
durat peste milenii, pe care le dez
30 iunie. Termocentrala are contrac
văluie, în parte, spectacolul de „Su
tate aceste utilaje în principal cu
net și lumină" de pe Acropole. In
uzinele „Vulcan**, „Aversa** și I.M.G.
bătaia reflectoarelor, din întuneric se
București, precum și cu „Neptun"
decupează siluetele sublime ale ProCîmpina. Care este însă situația de
pileelor, iar Parthenonul apare ca o
fapt ? Deși pînă la ora actuală tre
navă plutitoare intre cer și pămint,
buiau să se afle depozitate la termo
pornită pe drumuri de legendă...
centrală cel puțin componentele din
Mut de admirație, stai și te În
structura cazanelor — deci peste 1 000
trebi cum au putut fi realizate, in
tone furnituri pentru fiecare cazan —
pină acum nu au fost livrate decît
condițiile tehnicii de acum aproa
circa 500 tone, cuprinzînd elemente
pe trei milenii, asemenea tulbură
toare capodopere arhitectonice. Iar
din componența economizorului ca
răspunsul îl poți da singur, văzînd
zanului de la grupul 5. tn rest,
munca tenace a țăranului, care mută
nimic din toate cele 23 de poziții
București
nominalizate la „Vulcan"
stincile și pietrele de pe colinele
atît pentru grupul 5, cit și
. .pentru . dealurilor, pentru ca pe terenul ni
grupul 4. Ca urmare, chiar și primul
velat ca în palmă să cultive cereale.
cazan intrat în reparații capitale —
Numai procedind în acest fel, transcazanul 5 — se află de pe acum,
formind dealurile in grădini de le
după cum se exprima directorul tehgume, în podgorii și livezi de pomi
nic al termocentralei, pe un drum...
fructiferi, în terenuri pentru culti
varea plantelor industriale, s-a ajuns
critic. Mai mult, nu se
.. întrezărește
iitît „Vulcan"
\7iilnan“
nici o perspectivă ca. atit
ca Grecia să posede, astăzi, aproape
București, cit și celelalte întreprin
patru milioane hectare de pămint
arabil.
deri furnizoare să livreze la timpul
oportun baza materială contractată,
Oricît de mare ar fi pasiunea pen
întirzierile în producerea și expe
tru istoria fabuloasă a acestor locuri,
dierea la beneficiar a subansambleeste aproape imposibil ca, vizitînd
lor noi, modernizate, precum și a
centrele sale renumite din antichi
tate. atenția să nu-ți fie atrasă de
agregatelor preluate in reparații de
către uzinele specializate periclitează
marile realizări ale prezentului. Și
încadrarea în termenul prevăzut de
poate cel mai bun exemplu este
încheiere a reparațiilor — 13 noiem
Atena, unde, urmărit pretutindeni dc
brie la grupul 5 și 28 noiembrie la
obsesia istoriei, realizezi, in același
grupul 4. Mai mult, ele vor prelungi
timp, pe viu, dimensiunile realității
și momentul probelor hidraulice și
marii metropole de azi. La începu
de spălare a cazanelor spre perioa
tul acestui secol, Atena avea 30 000
da de iarnă, cînd nu mai pot fi exe
locuitori. Acum este un oraș de pro
cutate din cauza înghețului.
porții vaste, modern, care cuprinde
peste o treime din populația țării.
Discutînd cu inginerul Helmut
Este greu să identifici in Atena de
Ersph. șeful serviciului programare,
azi
chiar și orașul de acum două
urmărire reparații
din
cadrul
decenii, atit de rapid a fost progre
termocentralei, prioritățile care se
sul capitalei elene. Din Pireu și pînă
impun în vederea încadrării re
aproape de Marathon, capitala a
parațiilor capitale în programele
înaintat cu pași uriași, concentrînd
stabilite, acesta ne-a spus : „Faptul
aproape jumătate din capacitatea in
că se execută concomitent reparații
dustriei naționale, circa 40 la sută
capitale la două mari capacități de
din forța de muncă activă și o mare
producție creează probleme deosebite
parte a serviciilor de interes națio
atit la furnizor, în asigurarea bazei
nal. S-a construit, in această peri
materiale, cit și la noi, în termocen
oadă, cit nu s-a realizat inainte in
trală. Ele se vor suprapune in timp
tr-un secol. Și, ceea ce este mai im
și cu reparațiile curente. De aceea,
portant, s-a construit cu mult gust,
va trebui să soluționăm o seamă de
frumos, inspirat, astfel incit este
aspecte vizind depozitarea materiale
greu să găsești cîteva clădiri identice,
lor noi și recuperabile și mai ales
ceea ce dovedește că mari arhitecți
folosirea judicioasă a spațiului dis
nu s-au născut doar in antichitate.
ponibil pentru repararea utilajelor,
Normai ar fi ca. la data opririi
Nu trebuie să fii un observator prea
grupurilor, să existe la beneficiar
atent pentru a-ți da seama că la
Atena nu sint clădiri prea înalte, deși
toate utilajele necesare pentru resolul o permite. Răspunsul la această
parații capitale. Dar ele nu există.
întrebare, în cazul în care o formu
De aceea, avind în vedere priorită
țile impuse de ordinea de monta]
lezi, iți este sugerat discret, interlo
solicităm în primul rînd ca uzinele
cutorul întorcindu-și privirile spre
„Vulcan" să livreze de urgență toate
Acropole, care străjuiește impertur
echipamentele din componența celor
babil peste urbea de la picioarele

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
. Am primit cu sentimente de profundă considerație și recunoștință ama
bilul dumneavoastră mesaj de felicitare trimis cu prilejul celei de-a 41-a
aniversări a Zilei independenței Iordaniei.
Poporul și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei mi se alătură in
a vă adresa Ia rindul meu aceleași calde salutări și expresia celor mai
bune sentimente.

HUSSEIN I

Distincții decernate pentru locul I ocupat
în întrecerea socialistă
Adunarea de la întreprinderea antrepriză de montaj
și service pentru automatizări și telecomunicații
- București
Vineri a avut loc adunarea ge
nerală a reprezentanților oamenilor
muncii de la întreprinderea antre
priză de montaj și service pen
tru automatizări și telecomunicații
București — unitate distinsă cu
înaltul titlu de „Erou al Muncii
Socialiste" — in cadrul căreia au
fost înmînate „Steagul Roșu** și Di
ploma de onoare ale Consiliului
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România acestui co
lectiv pentru ocuparea locului I pe
țară în Întrecerea socialistă pe anul
1986.
Intr-o atmosferă entuziastă, de
puternică angajare, participanții la
adunare au adresat o telegramă to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, în care se
spune :
Acordarea acestei înalte distincții
ne oferă prilejul de a ne manifesta
profunda recunoștință față de dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent
conducător al partidului și al statu-

lui nostru, ctitor al României so
cialiste moderne, personalitate proe
minentă a lumii contemporane.
Comuniștii, toți oamenii muncii
din întreprinderea noastră vor acor
da și în continuare o atenție de
osebită realizării și depășirii sarci
nilor de producție, de export, asi
gurării stadiilor fizioe și punerii în
funcțiune a instalațiilor de auto
matizare la obiectivele prioritare ale
economiei naționale.
Astăzi, cînd se împlinesc 22 de ani
de la Congresul al IX-lea al P.C.R.,
cînd prin voința unanimă a națiunii
noastre ați fost ales în funcția su
premă de conducere în partid, vă
asigurăm că. strins uniți in jurul
partidului, al dumneavoastră, mult
iubite și
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, vom acționa cu
hotărire in spirit revoluționar pen
tru realizarea și depășirea sarcinilor
ce ne revin. întîmpinînd cu noi și
remarcabile succese marea noastră
sărbătoare națională de la 23 Au
gust și Conferința Națională a
partidului.
(Agerpres)

înotătoarele noastre au obținut trei medalii
în prima zi a europenelor pentru juniori
în ziua inaugurală a Campionate
lor europene de natație pentru ju
niori. competiție ce se desfășoară la
Roma, sportiva româncă Daniela
Popa a obținut medalia de argint în
cadrul concursului de sărituri în
apă, situindu-se pe locul secund in

proba de platformă, cu 370,750
puncte.
în competiția de înot, Corina Du
mitru a cucerit medalia de argint in
cursa de 200 m fluture. în care a
fost cronometrată în 2T5”12T00. iar
Livia Copariu și-a adjudecat meda
lia de bronz la 200 m liber. în tim
pul de 2’02”16.100.

FOTBAL : Turneu internațional dotat
cu „Cupa Steaua”
In organizarea clubului sportiv
Steaua, la începutul lunii viitoare
se va disputa in Capitală un intere
sant turneu internațional de fotbal,
dotat cu „Cupa Steaua". Meciurile
vor avea loc pe stadionul clubului
organizator, din bulevardul Ghencea.
astfel : în ziua de 4 august, de la
ora 16,30, Vorwărts (R.D. Germană)
— F.C. Bruges (Belgia) și de la ora
18,30. Steaua București — Den Bosch
(Olanda). In ziua următoare sint

★
TENIS. In orașul danez Aarhus,
ieri a început meciul de tenis din
tre echipele Danemarcei și Româ
niei, contind pentru semifinala ‘Zo
nei europene B a „Cupei Davis“. In
prima partidă, după aproape 5 ore
de joc. Florin Segărceanu l-a învins
cu 6—4. 6—3, 3—6. 3—6, 7—5 pe Peter
Bastiansen.

programate finala mică (între echi
pele învinse) și finala turneului (in
tre echipele învingătoare in pri
ma zi).
• Arbitrul Ion Igna a fost desem
nat de U.E.F.A. să arbitreze meciul
Real Madrid — Napoli (16 septem
brie) din cadrul „Cupei campionilor
i“ precum și meciul Dane
europeni**,
marca — Țara Galilor contind pen
tru preliminariile campionatului eu
ropean interțări.
*

ȘAH. • In runda a 5-a a turneu
lui interzonal de șah de la Szirak,
tinărul maestru român Mihail Marin
a obținut remiza în fața marelui
maestru sovietic Aleksandr Beliavski, unul dintre favoriții con
cursului.

/Monumentele prezentului la poalele Acropolei
sale. Din respect față de un trecut
măreț, la Atena este interzisă înăl
țarea unor clădiri care să pună in
umbră „stinca sacră".
Atena este și un important centru
administrativ și cultural, unde func
ționează peste 900 școli și peste 200
de licee. Cele mai cunoscute insti
tute de invățămint superior sint gru
pate intre piețele Omonia (Concor
dia) și Syntagma (Constituția). Aici
se pregătesc cadrele necesare cerute
de o tară in plină dezvoltare economico-socială, adăugind trecutului
faptele remarcabile ale prezentului.
Rezultatele eforturilor depuse de
autoritățile de la Atena în această
direcție sint vizibile și în celelalte
mari centre urbane (Salonic, Patras,
Heraklion, Larissa, Voios) și in lo
calitățile împrejmuite' de livezile de
portocali, lămii și măslini din Pe-

loponez, și în zona muntoasă a Ati
cii, ca și în puzderia de insule io
nice și egeene. Ele își găsesc întru
chiparea in înălțarea unor noi fa
brici și uzine, a diverse între
prinderi metalurgice sau șantie
re navale, care dispun de o înal
tă dotare tehnică, ce au făcut să
sporească flota comercială greacă, în
spiritul străvechii înclinații a elini
lor spre navigație și comerț. La Ate
na, pe lingă numeroasele întreprin
deri artizanale, pe lingă fabricile
textile și alimentare care predomi
nau în trecut, s-au construit fabrici
cui profil modern, de la cele de te
levizoare in culori și alte produsa
electronice, la cele de mase plastice.
Guvernul socialist al premierului
Andreas Papandreu a stabilit, prin
primul său plan cincinal (1983—1987),
ca și prin întreaga sa politică economico-socială, un program de dez
voltare armonioasă, care vizează un
ritm de creștere echilibrat pentru
toate zonele țării, in contextul unor
schimbări și prefaceri structurale.
In. acest program, un loc central il
ocupă valorificarea la un nivel mai
ridicat ă resurselor minerale dispo
nibile, prin perfecționări aduse in
domeniul tehnologiei.
Criza economică mondială, restruc
turarea unei părți a relațiilor eco
nomice externe ale Greciei ca urma
re a aderării la Piața comună, redu
cerea dramatică a prețurilor materi
ilor prime au creat țării în ultimii
ani o serie de dificultăți pe plan
economic și social, pe care . autori
tățile de la Atena se străduiesc să
le depășească. . Prin orientările de
politică financiară și economică adoptate încă în 1985 se urmărește o
mai mare stabilitate a economiei, re
ducerea inflației, creșterea producti-

vității muncii, Introducerea unei po
litici monetare restrictive, asigurarea
funcționării eficiente a pieței. încu
rajarea exporturilor și reducerea
importurilor, o mai completă utili
zare a forței de muncă. Aceste mă
suri de austeritate, au fost pre
văzute să aibă o durată de aplica
bilitate de doi ani. Dar programul
complex, adoptat de guvern, vizează
o perioadă mai îndelungată, avind în
vedere nu doar ameliorări pe termen
scurt, ci și reforme de structură, cum
ar fi îmbunătățirea generală a gestiu
nii. sporirea contribuției sectorului
public la bunul mers al economiei și
creșterea competitivității produselor
elene. Măsurile adoptate — arăta mi
nistrul . elen de resort — constituie
„singura cale pentru a face să pro-1
greseze economia**.
De multă atenție se bucură și in
dustria energetică, aceasta înscriindu-se pe linia preocupării guvernu
lui elen de a reduce dependența de
importurile de petrol, utilizindu-se
pe scară mai largă decît în trecut
izvoarele termale, energia solară și
eoliană. Se are în vedere construirea
de noi centrale hidroelectrice, pre
cum și centrale termoelectrice pe
bază de lignit.
Vizitatorul român pe meleagurile
elene are prilejul să constate cu sa
tisfacție căldura deosebită cu care
interlocutorii subliniază dezvoltarea
ascendentă a relațiilor și conlucrării
reciproc avantajoase dintre România
și Grecia în sectoare de activitate
cum sint mașinile-unelte, energia,
materiile prime, transporturile și co
municațiile, construcțiile navale, in
dustriile petrochimică, chimică și ali
mentară, agricultură, cooperarea în
domeniul cercetării științifice șl teh
nologice. Sint realități ce îndreptă-.
țese să se aprecieze că raporturile
de conlucrare prietenească dintre
România și Grecia, la dezvoltarea
și adînclrea cărora o contribuție
esențială au adus întilnirile și con
vorbirile Ia nivel înalt de la Bucu
rești și Atena, constituie un exemplu
de bună vecinătate intre țări cu
sisteme sociale diferite. Un motiv
de îndreptățită satisfacție îl consti
tuie și faptul că România și Grecia
împărtășesc convingerea comună că
amplificarea și aprofundarea rapor
turilor de colaborare multilaterală
dintre ele, ca- și dintre celelalte țări
din Peninsula Balcanică, transfor
marea acesteia într-o zonă a priete
niei și bunei vecinătăți, fără arme
nucleare și chimice, corespunde nă
zuințelor tuturor popoarelor peninsu
lei, reprezintă o componentă insepa
rabilă a procesului edificării secu
rității europene.
In acest spirit, noul dialog la nivel
înalt romano-elen, apropiatele con
vorbiri
dintre .președintele
Nicolae 'Ceaușescu și premierul An
dreas Papandreu vor constitui, ne
îndoios, un eveniment de seamă în
extinderea și adîncirea conlucrării
prietenești dintre popoarele noastre,
înscriindu-se, pe plan mai larg, ca
un aport prețios la cauza generală
a destinderii, păcii și înțelegerii.

Nicolae P1OPEANU
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Acțiuni și luări de poziție
pentru încetarea cursei înarmărilor
Manifestație de protest împotriva prezenței
rachetelor nucleare pe teritoriul Italiei

ROMA. — „Jos rachetele de
A croazieră
_......
„!.“
!.........
“, „Nu bazelor
morții

A — sub aceste lozinci s-a desfășu—• i-la Comiso (Sicilia), o
_nat*. ...•
vineri,
mare manifestație a partizanilor
i păcii. Printre manifestanți se afla
un grup de participant dintr-o se
rie de țări din Europa și Asia la
marșul păcii organizat pe distanța
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Stockholm-Atena. In cursul
festației de la Comiso a.......
avut loc ț
un miting pentru pace. Participanții la această manifestare antirăz
boinică au cerut Pentagonului
să-și retragă imediat armele adu I
cătoare de moarte de pe teritoriul
Italiei și din alte state vest-europene.
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Pentru interzicerea armelor chimice
A
creării unei zone libere de
GENEVA.
reprezen
A tanței R.D.G.—deLalasediul
a avut
chimice pe teritoriile celor trei țări 1
A loc o intîlnire întreGeneva
delegații ale
participante la convorbiri.
'
R.D. Germane
A șiR.S.R.F.Cehoslovace,
Părțile au convenit că este ne
Germania consacrată pro
cesar ca asemenea reuniuni, care
A mice
blematicii interzicerii armelor chi
prilejuiesc un util schimb de pă
—
relatează
agenția
C.T.K.
A Delegațiile R.S.C. și R.D.G. la în- reri, să aibă loc și în viitor — pre
A tilnire au subliniat importanta cizează agenția C.T.K.
A
A
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O nouă organizație pacifistă în R.F.G.

BONN. — în landul vest-german
Hessa a fosț constituită organiza
ția „Inițiativa pentru o dublă op
țiune zero“ din care fac parte re
prezentanți a o serie de partide
politice, sindicale, ai mișcării pentru pace și organizațiilor sociale,
reprezentanți ai cultelor. Noua organizație își- propune să militeze
pentru încetarea cursei înarmărilor
și lichidarea rachetelor cu rază
medie de acțiune și operativ-tac-

tice. într-un apel dat publicității
la Frankfurt pe Main, „Inițiativa
pentru o dublă opțiune zero“ apre
ciază că guvernul vest-german
trebuie să renunțe la rachetele
„Pershing 1A“ cu focoase nucleare
americane, aflate în dotarea forțelor armate ale Bundeswehr-ului.
acestea constituind o piedică pe calea realizării unui acord de dezarmare.
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Conferința U.N.C.T.A.D. și-a reluat în plen lucrările
GENEVA 24 (Agerpres). — La Ge
neva au fost reluate în plen lucră
rile celei de-a Vil-a Conferințe a
Națiunilor Unite pentru Comerț și
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.-VII). Șe
ful delegației ecuadoriene. Galo
Leoro. a criticat măsurile discrimi
natorii, restrictive, impuse de state
le capitaliste industrializate pe pia
ța mondială, care afectează serios
exporturile țărilor în curs de dez
voltare — transmite agenția Prensa
Latina.
El a menționat, totodată, faptul că.
avind o datorie externă de aproxi
mativ 8 160 milioane dolari. Ecuado
rul trebuie să aloce peste 30 la sută
din veniturile obținute din exporturi
pentru serviciul datoriei externe.
„Datoria externă — a spus el — nu
poate fi achitată în condițiile actua
le, iar serviciul ei trebuie să cores
pundă capacității reale de plată a tă
rii, în strînsă corelare cu necesită
țile vizînd dezvoltarea economică și

realizarea progresului economic și
social".
La rîndul său. reprezentantul Iu
goslaviei a subliniat necesitatea abordării la nivel guvernamental —
de către țările dezvoltate si cele în
curs de dezvoltare — a problemei
datoriilor externe ale lumii a treia.
Vorbitorul a stăruit asupra caracte
rului depășit al actualului sistem
monetar international. în oare țări
industrializate, cu influenta lor deci
sivă asupra nivelului dobînzilor,
contribuie la fluxul de resurse fi
nanciare dinspre țările îndatorate
spre cele creditoare. împiedicînd
astfel consolidarea si redresarea eco
nomică a statelor sărace.
Delegatul iugoslav a evidențiat
consecințele negative ale instabilită
ții cursurilor valutare ale principa
lelor devize si a criticat politica ță
rilor dezvoltate de creare a lichidi
tăților internaționale si refuzul lor
de a renunța la această strategie.

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK
NAȚIUNILE UNITE 24 (Ager
pres). — Liga Arabă s-a pronunțat
pentru transpunerea neîntîrziată în
viață a rezoluției Consiliului de
Securitate al O.N.U. cu privire la
conflictul militar dintre Iran și Irak,
informează agenția China Nouă. Ob
servatorul acestei organizații pe lin
gă Națiunile Unite, Clovis Maksoud,
a declarat că Liga Arabă dorește să
se pună capăt „acestui război regre
tabil între două țări cu mari afini
tăți spirituale și istorice", în confor
mitate cu principiile generale men
ționate în partea operativă a rezolu
ției.

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, a avut. la
New York, o întrevedere cu Tariq
Aziz, vicepremier și ministru de ex
terne al Irakului.
După întrevedere. Tariq Aziz a de
clarat presei că țara sa este gata să
coopereze cu secretarul general al
O.N.U. în vederea aplicării recentei
rezoluții a Consiliului de Securitate
privind reglementarea conflictului cu
Iranul.
BONN 24 (Agerpres). — în cadrul
1 convorbirilor desfășurate la Bonn
între ministrul vest-german al afa
cerilor externe, Hans-Dietrich Gen-,
scher, și omologul său iranian. Aii
Akbar Velayati, au fost abordate as

pecte ale cooperării economice bilate
rale, eforturile O.N.U. vizind înce
tarea conflictului iraniano-irakian,
precum și problemele referitoare la
încordarea relațiilor dintre Iran și
Franța. Ministrul iranian a apreciat
convorbirile avute — potrivit agen
ției D.P.A. — drept „constructive și
utile".

Cu prilejul unei conferințe de pre
să care a avut loc la Bonn, ministrul
de externe al Iranului a declarat că
navele iraniene nu vor ataca nave
străine în Golf în oazul în oare na
vele iraniene, la rîndul lor. nu vor
fi atacate. în același timp, el a re
afirmat poziția tării sale în proble
ma conflictului iraniano-irakian —
relatează agenția T.A.S.S.
KUWEIT 24 (Agerpres). — Petro
lierul kuweitian „Bridgeton" —
care navighează sub pavilion ameri
can — a fost avariat, vineri dimi
neață în Golf, de o mină, la 190 km
sud-est de Kuweit — s-a anunțat la
bordul navei militare americane
„Kidd", care escortează tancul pe
trolier în drumul său spre Kuweit.
Ca urmare a exploziei, în corpul
petrolierului a pătruns apa. Potrivit
unui reprezentant militar american,
deoaamdată. nava îsi poate continua
autonom -drumul — informează
T.A.S.S., citind agenția Associated
Press.

Situația din Liban
BEIRUT 24 (Agerpres). — O ame
liorare a situației se înregistra vineri
în perimetrul taberelor de refugiați
palestinieni din sudul Libanului,
după intrarea in vigoare a unui
acord de încetare a focului interve
nit în noaptea de joi între milițiile
..Amal" și combatanții palestinieni.
O comisie de constatare a faptelor
s-a deplasat în zona .orașului Tyr
pentru 'a investiga situația locuito
rilor din taberele de refugiați și cea
a persoanelor luate prizonieri de
milițiile „Amal", relevă agenția
M.E.N.
Situația s-a menținut însă încor
dată în perimetrul localităților si

tuate la sud de Valea Bekaa, unde
forțele israelîene de ocupație au
continuat bombardamentele de arti
lerie. Ca urmare a tirurilor asupra
localității Baraashit, mai multe per
soane au fost ucise și numeroase
alte rănite.
Pe de altă parte, surse ale securi
tății libaneze, citate de agenția
KUNA, au declarat că în orașul
Zahle, din estul Libanului, a avut
loc o explozie care s-a soldat cu
uciderea unei persoane și rănirea
mai multor altora. De asemenea, în
Baalbek a fost înregistrată o explo
zie, soldată cu pagube materiale.

întilnirea ministerială a Organizației Unității Africane
ADDIS ABEBA 24 (Agerpres) —
în cadrul lucrărilor reuniunii mi
nisteriale a Organizației Unității Africane, care se desfășoară la Addis
Abeba, participanții au subliniat că
aplicarea de sancțiuni economice efi
ciente și globale împotriva regimu
lui rasist de la Pretoria va acoelera
eliberarea Namibiei.
Testaye Tadesso, președintele Co
mitetului special al O.N.U. pentru
decolonizare, a precizat că încetarea
ocupării ilegale a Namibiei de către
trupele sud-africane, cu organizarea
ulterioară de alegeri libere sub con
trolul O.N.U. reprezintă singura cale
acceptabilă în vederea accesului po
porului namibian la independență.
în aoelași timp, a fost aspru con

damnat masacrul comis de bandele
mercenare în orașul Homoine din
Mozambic. Ministrul de externe al
Tanzaniei, Benjamin Mkapa. pre
ședintele reuniunii, a arătat că res
ponsabili de acest act inuman sint,
în primul rînd, guvernanții de la
Pretoria.
Miniștrii de externe ai țărilor afri
cane au lansat, totodată, un apel
Iranului și Irakului de a înceta ac
țiunile militare și au chemat Israe
lul să se retragă din toate teritoriile
arabe ocupate, pronunțîndu-se pen
tru desfășurarea unei conferințe in
ternaționale de paoe în Orientul
Mijlociu cu participarea tuturor
părților interesate, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei.

Inițiativa U.R.S.S. prezentată la negocierile
de la Geneva
GENEVA 24 (Agerpres). — Delega
ția U.R.S.S. la negocierile so.viețoamericane privind armamentele nu
cleare și cosmice a supus discuției o
nouă variantă de soluționare a pro
blemei rachetelor cu rază medie de
acțiune și rachetelor operativ-tactice
în conformitate cu propunerile făcu
te de M. S. Gorbaciov în interviul
acordat ziarului indonezian „Merdeka".
Propunerea sovietică prevede li
chidarea rachetelor sovietice și ame

ricane cu rază medie de acțiune, pre
cum și a celor operativ-tactioe pe o
bază globală — relatează agenția
T.A.S.S.
In urma noii propuneri sovietice,
relatează agenția. T.A.S.S., se deschid
posibilități reale pentru elaborarea
proiectului tratatului referitor la li
chidarea completă a rachetelor cu
rază medie de acțiune si a celor
operativ-tactice ale U.R.S.S. și
S.U.A. în viitorul apropiat.

Larg ecou internațional
Poziția U.R.S.S. cu privire la evo
luția situației din regiunea Asiei și
Pacificului, propunerile cuprinse în
interviul acordat ziarului indonezian
„Merdeka" de secretarul general al
C.C. al P.C.U.S.. M. Gorbaciov. cu
privire la eliminarea tuturor rache
telor cu rază medie de acțiune din
partea asiatică a Uniunii Sovietice
au stîrnit un viu interes în întrea
ga lume, fiind salutate ca un pas
constructiv pe linia dezarmării, atît
de marile puteri, cît și de țările din
regiune.
în acest sens, un purtător de cuvînt
al Casei Albe a declarat că Admi
nistrația S.U.A. salută propunerile
cuprinse In acest interviu si că de
legația americană Ia. negocierile de
la Geneva ..este gata să acționeze
constructiv pentru realizarea unui
acord eficient si verificabil" — in
formează buletinul de știri al Casei
Albe si agenția T.A.S.S. Declarația
adaugă că textul interviului „trebuie
studiat".
Vorbind în parlament, premierul
Marii Britanii. Margaret Thatcher, a
spus că guvernul tării sale „salută
cu căldură" propunerea U.R.S.S. pri
vind lichidarea rachetelor cu rază
medie de acțiune la scară globală,
dacă ea nu - presupune condiții su
plimentare. Ea a adăugat că acor
dul referitor Ia lichidarea acestor
arme ar trebui supus unei „exami
nări temeinice, în interdependență
cu situația din domeniul altor mij
loace defensive, între care armele
chimice si conventionale".
Purtătorul de cuvînt al Ministeru
lui Afacerilor Externe al R.P. Chine
ze a declarat : „Noi am luat notă de
declarațiile conducătorului sovietic,
Mihai] Gorbaciov, din care rezultă
că U.R.S.S. este gata să treacă la
eliminarea tuturor rachetelor cu rază
medie de acțiune desfășurate în
Asia, precum si de reacția cărții americane". R.P. Chineză — a adău
gat el — speră că S.U.A. și U.R.S.S.
vor ajunge la un acord — prin ne
gocieri serioase — si că vor trece
la aplicarea acestuia.
Primul ministru al Japoniei, Yafitthiro Nakasone, a salutat — la rîn-

dul său — propunerile sovietice. Un
purtător de cuvînt al. cabinetului
nipon a subliniat că ele coincid cu
poziția guvernului japonez în legă
tură cu rachetele respective. Purtă
torul de cuvînt a adăugat că guver
nul va studia detaliat noile propu
neri sovietice.
O declarație a Ministerului de Ex
terne al Australiei relevă că lichida
rea tuturor rachetelor cu rază medie
de acțiune, inclusiv în Asia, ar con
tribui la întărirea securității în zona
Asiei și' Oceanului Pacific. Declara
ția exprimă speranța că un acord
sovieto-american în privința rache
telor cu rază medie de acțiune va fi
semnat încă în acest an.
Vicecancelarul și ministrul de ex
terne al R.F. Germania, Hans-Die
trich Genscher, a salutat dorința
U.R.S.S. de a se trece la lichidarea
rachetelor cu rază medie de acțiune
pe plan global. Noile propuneri so
vietice — a apreciat el — facilitează,
de asemenea, rezolvarea problemei
controlului și constituie un pas esen
țial în tratativele de dezarmare.
Guvernul Spaniei și-a exprimat
satisfacția față de ultimele propuneri
sovietice, apreciind că prin aceasta
se consolidează perspectiva ca
U.R.S.S. și S.U.A. să ajungă. în scurt
timp, la un acord privind elimina
rea rachetelor cu rază medie de ac
țiune.
Un purtător de cuvînt al guvernu
lui Greciei a declarat că tara sa
salută noile propuneri prezentate de
Mihail Gorbaciov cu privire la eli
minarea rachetelor sovietice si ame
ricane cu rază medie de acțiune din
Europa și Asia.
O apreciere pozitivă a noilor ini
țiative de pace sovietice privind li
chidarea rachetelor nucleate cu rază
medie de acțiune. din Asia a dat pri
mul ministru al Suediei, Ingvar
Carlsson. Aceasta constituie încă un
pas pe calea . spre dezarmare, a
adăugat premierul suedez.
Secretarul general al N.A.T.O.,
lordul Carrington, a declarat că sa
lută noile propuneri sovietice pri
vind lichidarea tuturor rachetelor
nucleare cu rază scurtă si medie de
acțiune.
(Agerpres)

Reuniunea general-europeană
de la Viena
VIENA 24 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor reuniunii general-europene de la Viena. delegația sovie
tică a prezentat un amendament la
propunerea inițială a U.R.S.S. pri
vind convocarea la Moscova a unei
conferințe reprezentative a statelor
participante la C.S.C.E.. oare să exa-

Politica

de

mineze întregul complex al Droble-’
melor umanitare — informează agen
ția T.A.S.S. Amendamentul stipulea
ză ca la baza ordinii de zi a confe
rinței să stea extinderea colaborării
in acest domeniu, pe baza princi
piilor si prevederilor Actului final
si a altor documente ale C.S.C.E.

apartheid — o

pentru

țările

continuă

Africii

primejdie

australe

• Vii proteste împotriva masacrului de la Homoine • Un tragic
bilanț al stării de urgență din R.S.A.
MAPUTO 24 (Agerpres). — în ca
ridicată, a declarat la Johannesburg
pitala Mozambicului au fost date pu
ministrul adjunct al informațiilor
blicității precizări în legătură cu
din R.S.A.. Stoffel Van Der Merve,
Siasacrul comis recent în orașul
sustinînd că ea ar contribui la aomoine, provincia Inhambane, de
sigurarea „liniștii" în tară. El nu a
amintit însă că, în ultimele 13 luni
bande de contrarevoluționari, fi
nanțați de rasiștii sud-africani. Ast
de cînd a fost instituită „starea de
fel. se relevă că atacul a fost pre
urgență". în R.S.A. au fost uciși de
gătit pe teritoriul R.S.A., de pe care
politie cîteva sute de africani și pes
grupurile de oomando ale mercena
te 25 000 au fost aruncați în în
rilor au pătruns pe teritoriul mochisori. Represiunile practic, nu în
zambican. In timpul atacului, con
cetează nici o zi. Joi politia din
trarevoluționarii au folosit atît ar
Soweto a interzis locuitorilor să
mele de foc. cît si armele albe.
participe la ceremonia de înhumare
a lui Paul Dikeledi. membru al Con
MAPUTO 24 (Agerpres). — încă
gresului Național African, ucis zi
șase persoane au decedat în spital
lele trecute. Autorităților, de fapt, le
ca urmare a rănilor provocate în
este teamă ca ceremonia să nu se
cursul atacului întreprins de for
transforme într-un miting antirasist.
mațiuni contrarevoluționare aflate
în solda regimului rasist de la Pre
PRETORIA 24 (Agerpres). — în
toria asupra orașului mozambican
încercarea de a „decapita" Frontul
Homoine. Numărul total al celor oe
Unit Democratic, largă coaliție a
și-au pierdut viața în aoest mon
forțelor democratice care luptă îm
struos act de agresiune subvenționat
potriva regimului rasist din R.S.A.,
de Africa de Sud și îndreptat spre
autoritățile de la Pretoria au ares
destabilizarea situației din sudul
tat încă un reprezentant de frunte
Mozambicului se ridică la 386. Un
al acestei organizații antiapartheid.
număr important de victime îl re
Arestarea lui Azhar Cachalia survi
prezintă pacienții și personalul me
ne la numai cîteva zile după întem
dical al spitalului din localitate, de
nițarea la Porth Elizabeth a altor
asemenea atacat de rebelii ce nu
doi militanți de seamă ai mișcării
au cruțat nici copiii nou-născuți sau
antirasiste, Murphy Norobe și Mo
femeile gravide internate in res
hammed Valii. Numărul total al
pectiva instituție medicală.
membrilor arestați ai Comitetului
PRETORIA 24 (Agerpres). — Sta
Executiv Național, format din 12 per
rea de urgență din R.S.A. nu va fi
soane. se ridică la 7.

r

DE PRESA
scurt
PLENARA C.C. AL P.C. POR
TUGHEZ. La Lisabona s-a desfă
șurat plenara C.C. al P.C. Portu
ghez consacrată analizării recente
lor alegeri generale din țară și în
Parlamentul vest-european, organ
consultativ al Pieței comune — re
latează agenția T.A.S.S. Plenara a
adoptat o rezoluție privind sarci
nile imediate ale partidului în si
tuația nouă de după alegerile din
19 iulie si a stabilit sarcinile
pentru apărarea cuceririlor re
voluției din 1974. La încheierea
plenarei, secretarul general al P.C.
Portughez, Alvaro Cunhal. a anun
țat că cel de-al Xll-Iea Congres al
partidului va avea loc în prima
jumătate a anului 1988.

NOUL GUVERN AUSTRALIAN
în frunte cu Robert Hawke a depus
vineri jurămîntul. Pentru a treia

oară consecutiv din 1983, guvernul
a fost format de Partidul laburist
australian, care a ieșit ciștigător la
alegerile care au avut loc la 11
iulie.
APEL. Conducători ai Partidului
Comunist din Chile au lansat un nou
apel lă unitate și acțiune în lupta
pentru revenirea țării la democra
ție. într-o platformă în cinci punc
te, prezentată la o conferință de
presă, ei au propus crearea unei
ample mișcări în favoarea asigu
rării condițiilor pentru alegeri li
bere și democratice, chemînd la
respingerea legii care perpetuează
regimul militar în Chile. Pentru
luna septembrie. P.C. din Chile a
anunțat zile de luptă împotriva re
gimului militar, ce vor coincide cu
alte acțiuni pregătite de grupări
de opoziție.

Noile propuneri ale Uniunii Sovietice
- propuneri raționale și constructive,
menite să ducă la eliminarea primejdiei nucleare
Așa cum s-a relatat, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S., tovarășul
Mihail Gorbaciov, într-un interviu
acordat ziarului indonezian „Mer
deka", a precizat poziția ■ U.R.S.S.
asupra unor probleme ale păcii și
securității în regiunea. Asiei- și Pa
cificului. în acest cadru fiind, tot
odată, formulate propuneri noi, de
cea mai mare importantă, privind
eliminarea rachetelor cu rază medie
de acțiune și a celor operativ-tactice.
Aceste propuneri au fost prezentate
de delegația U.R.S.S. la tratativele
sovieto-americane de la Geneva.
Potrivit noilor propuneri. U.R.S.S.
este dispusă să convină asupra înlă
turării tuturor rachetelor sale cu
rază medie de acțiune din partea
asiatică a teritoriului tării. Ea este
gata să excludă din negocierile de la
Geneva cu partea americană proble
ma menținerii celor 100 de focoase
destinate rachetelor cu rază medie,
dacă, și S.U.A. vor proceda la fel.
De asemenea, Uniunea Sovietică este
de acord să fie eliminate și rache
tele cu rază mai scurtă de acțiune,
realizîndu-se astfel conceptul unei,
„duble opțiuni zero globale". în pro
punerile prezentate se precizează că
această inițiativă nu este condițio
nată de eliminarea prezenței nu
cleare a S.U.A. în Coreea de Sud,
Filipine și insula Diego Garcia, exprimîndu-se însă speranța că această
prezentă nu va spori. Totodată,
U.R.S.S. este gata să-și asume anga
jamentul de, a nu spori numărul
avioanelor sale purtătoare de rachete
nucleare în partea, asiatică a țării,
dacă S-U.A. nu vor amplasa în re
giune noi sisteme nucleare capabile
să atingă teritoriul Uniunii Sovietice.
Opinia publică din tara noastră a
luat cunoștință cu viu interes de
aceste propuneri, pe care le salută
si le sprijină avînd convingerea că
ele sînt de natură să deblocheze
tratativele în problema rachetelor,
să stimuleze si să înlesnească des
fășurarea negocierilor, să ducă la
realizarea unor progrese efective
spre marele țel dorit de toate po
poarele — îndepărtarea si lichidarea
amenințării nucleare, consolidarea
Păcii în lume. Este, de altfel, bine
cunoscut că România socialistă, militînd consecvent pentru. înfăptuirea
dezarmării, îh primul rind a celei nu
cleare, s-a pronunțat ferm pentru eli
minarea rachetelor nucleare, spriji
nind în mod hotărit propunerile fă
cute de U.R.S.S.. ca și propunerile

Eforturi de pace
în America Centrală
BOGOTA 24 (Agerpres). — Minis
trul columbian al relațiilor externe,
Julio Londono, a declarat la Bogota
că Hondurasul a chemat la convo
carea unei reuniuni de urgență a
miniștrilor de externe din statele
Americii Centrale și celor aparținînd
Grupului de la Contadora în vederea
pregătirii unei întîlniri a ' președin
ților țărilor din regiune.
In cadrul unei conferințe de presă,
Londono a precizat că omologul său
hondurian, Carlos Lopez Contreras,
a opinat ca această reuniune să aibă
loc la 31 iulie în orașul Tela din
Honduras. Totodată, el a menționat
că țara sa examinează invitația adre
sată în acest sens.
După cum s-a mai anunțat, o reu
niune la nivel înalt a țărilor centroamericane ar urma să aibă Ioc în zi
lele de 6 și 7 august în Guatemala.

Critici la adresa
măsurilor
protecționiste
ale S.U.A.
PARIS 24 (Agerpres). — Ministrul
francez al comerțului exterior,
Michel Noir, a arătat că țările vesteuropene se vor mobiliza pentru a
răspunde creșterii protecționismului
din S.U.A. — relatează agenția E.F.E.
Referindu-se la proiectul de lege
conținînd măsuri protecționiste, apro
bat de Senatul S.U.A., el a calificat
asemenea tendințe, drept ‘ „grave
pentru viitorul negocierilor de la
Geneva". în momentul actual — a
spus el — ar fi necesară o actuali
zare a Acordului General pentru Ta
rife și Comerț (G.A.T.T.).

BONN 24 (Agerpres). — Proiectul
noii legi comerciale adoptat de Se
natul american constituie o eviden
tă violare a regulilor Acordului Ge
neral pentru Tarife și Comerț
(G.A.T.T.) și a Întregului concept de
sistem internațional de schimburi, a
afirmat secretarul de stat la Minis
terul vest-german al Economiei. Otto
Schlecht. El a subliniat, în aceeași
ordine de idei, că obstacolele comer
ciale prevăzute în acest proiect ar
afecta grav climatul economic mon
dial.

EXPLOZIE. După cum transmi
te agenția T.A.S.S., la 24 iulie. în
R.S.S.A. Iakută. a fost realizată o
explozie nucleară subterană avînd
forța de 20 kilotone. Agenția pre
cizează că explozia a fost efectua
tă în interesul economiei naționa
le a U.R.S.S.
AUSTRIA ȘI PIAȚA COMUNA.
Partidul Comunist din Austria se
pronunță categoric împotriva ori
căror acțiuni care ar putea antre
na intrarea țării în Comunitatea
Economică Europeană — scrie zia
rul comuniștilor austrieci, „Volksstimme". Un prim rezultat al „co
laborării" dintre Austria și C.E.E.
îl reprezintă înrăutățirea situației
în asemenea importante ramuri ale
economiei naționale cum sînt in
dustriile metalurgică și electroteh
nică. Participarea Austriei la Pia
ța comună — apreciază P.C. din
Austria — contravine intereselor
naționale ale tării.
CONCEDIERI. Comisia C.E.C.
— organul executiv al Pieței co
mune — a adoptat planul cu pri
vire la reorganizarea industriei
oțelului In țările comunitare. Mă
sura preconizată recomandă redu

făcute de alte state pe linia reducerii
reale a primejdiei nucleare.
„România — sublinia tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU — se pro
nunță si militează ferm pentru li
chidarea în etape, pînâ Ia sfîrșitul
acestui secol, a tuturor armelor nu
cleare si reducerea substanțială a
armelor conventionale. Trebuie să se
facă totul pentru a se ajunge cît
mai neintirziat, încă în cursul aces
tui an. la încheierea unui acord pri
vind eliminarea rachetelor nucleare
cu rază medie de acțiune din Euro
pa, ca un prim pas spre eliberarea
continentului de orice arme nucleare
si trecerea Ia lichidarea totală a ar
senalelor nucleare din întreaga
lume".
Desigur, tratativele asupra rache
telor nucleare se desfășoară în cadru
bilateral. însă în buna lor desfășu
rare sînt vital interesate toate sta
tele, toate popoarele din Europa, din
Asia, de pe celelalte continente, căci
pacea este indivizibilă, iar un con
flict nuclear ar primejdui existența
tuturor. Iată de ce toate statele și
toate popoarele au nu numai dreptul,
ci și datoria să-și facă ferm auzit
glasul, să facă totul pentru a contri
bui la adoptarea unor atitudini rea
liste. în conformitate cu cerințele su
preme ale salvgardării păcii și vieții.
Evident, încheierea unui asemenea
acord, a cărui realizare este acum
înlesnită prin noile propuneri rațio
nale și constructive ale U.R.S.S., ar
însemna un pas important în direc
ția înfăptuirii aspirațiilor și năzuin
țelor de pace ale tuturor popoarelor,
a cauzei dezarmării. în mod firesc,
un asemenea acord ar deschide calea
spre înțelegeri și asupra altor pro
bleme în suspensie din domeniul de
zarmării. ca și din alte domenii, ar
favoriza înseninarea climatului poli
tic mondial. întărirea încrederii și
înțelegerii internaționale.
Important este acum să se vină
în întimpinarea noii propuneri, opi
nia publică de pretutindeni exprimîndu-și speranța că. la rîndul lor,
S.U.A. vor răspunde în mod cores
punzător. manifestînd receptivitate,
spirit constructiv, spre a se putea
ajunge cît mai grabnic la o înțele
gere reciproc acceptabilă.
Așa cum țara noastră a arătat nu
o dată, prin glasul . președintelui
Nicolae Ceaușescu. în zilele noastre
este imperios și vital necesar ca în
viața politică internațională să pre
valeze un nou mod de gîndire. care

să pornească de la inadmisibilitatea
războaielor ca mijloc de' soluționare
a problemelor dintre state, de la
primatul absolut al dialogului sincer
și deschis. Un asemenea mod nou
de gîndire este așteptat să se ma
nifeste de către toate părțile și in
mod consecvent în problema elimi
nării rachetelor nucleare cu rază
medie de acțiune și operativ-tactice
— problemă despre care s-ar putea
spune că reprezintă la ora actuală
un adevărat test al afirmării noului
mod de gîndire și acțiune pe plan
internațional.
In aoest spirit. România socialistă
își exprimă sprijinul ferm față de
noile propuneri ale U.R.S.S., așa
cum apreciază și unele propuneri
făcute de S.U.A.. avînd convingerea
că elementele pozitive cuprinse în
ansamblul tuturor acestor propuneri
constituie o bază favorabilă pentru
încheierea unor acorduri cores
punzătoare.
Relevînd importanța deosebită a
propunerilor formulate în legătură cu
problema rachetelor, se cuvine amin
tit că în interviul secretarului general
al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov,
au fost abordate și alte aspecte lega
te de unele particularități ale situa
ției din zona Asiei și a Pacificului,
de necesitatea denuclearizării acestei
zone, stingerii unor focare de con
flict, fiind propuse un șir de măsuri
pentru întărirea păcii și securității in
această parte a lumii. Acestea își
au, de asemenea. importanța lor,
fiind bine cunoscut că orice progres
pe linia consolidării păcii într-o zonă
a globului se repercutează favorabil
asupra ansamblului, climatului politic
mondial.
în epoca noastră, In care salvgar
darea civilizației de pericolul unul
conflict nuclear distrugător se impu
ne ca sarcină primordială a umani
tății, nu există și nu poate exista
îndatorire mai înaltă decît aceea de
a se manifesta o deosebită respon
sabilitate față de soarta păcii, de a se
face totul pentru înfăptuirea dezar
mării, in primul rînd a celei nuclea
re, pentru realizarea de pași concret!
sore reducerea și diminuarea primej
diei atomice. în acest spirit, așa cum
arată președintele țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, România socia
listă va depune în continuare toate
eforturile și își va aduce, ca și pînă
acum, cu aceeași tenacitate și ener
gie. întreaga sa contribuție construc
tivă.

Sprijin deplin față de declarația Guvernului R.P.D. Coreene
PHENIAN 24 (Agerpres). — După
cum transmite agenția A.C.T.C.,
partidele politice și organizațiile de
masă din R.P.D. Coreeană, între care
Partidul Muncii din Coreea. Frontul
Democratic pentru Reunificarea Pa
triei și altele, au dat publicității, vi
neri. la Phenian, un document co
mun, în care se exprimă sprijinul
depliq față de declarația Guvernu
lui R.P.D. Coreene, din 23 iulie, continînd propuneri pentru o reducere
masivă a forțelor militare din Nor

dul și Sudul Coreii. Subliniind că
noile propuneri ale Guvernului
R.P.D.C. reprezintă o cale rezonabilă
și realistă îndreptată spre eliminarea
factorilor de bază ai unui conflict
armat și garantarea unei păci dura
bile în Peninsula Coreea, documen
tul relevă, totodată, importanta deo
sebită a retragerii tuturor trupelor, și
bazelor- militare străine și crearea
unei zone a păcii, liberă de arme
nucleare, ceea ce ar asigura condi
țiile favorabile accelerării reunificării pașnice a patriei.

Cuplarea navei cosmice „Soiuz TM-3*
cu complexul „Mir“
MOSCOVA 24 (Agerpres). — La
24 iulie, nava cosmică sovietică „So
iuz TM-3" s-a cuplat pe orbită cu com
plexul de cercetări științifice „Mir",
astfel incit la bordul acestei stații și al
modulului .,Quant" își desfășoară în
prezent activitatea echipajul format
din Iuri Romanenko, Aleksandr Laveikin, Aleksandr Viktorenko.. Alek
sandr Aleksandrov și Muhammed
Faris, cetățean sirian. Programul co
mun de activități spațiale este calcu
lat pe o durată de șase zile, cuprinzind diferite experimente și activi
tăți în interesul științei și tehnicii,
anunță agenția T.A.S.S.

După încheierea activităților comu
ne, se va proceda la înlocuirea par
țială a echipajului de bază al com
plexului orbital pilotat. Nava „So
iuz TM-2" va readuce pe Pămînt ;pe
cosmonauții Viktorenko, Laveikin și
Muhammed Faris, ceilalți doi răminînd pe orbită.
Reîntoarcerea pe Pămînt a cosmo
nautului Aleksandr Laveikin, relevă
T.A.S.S., 'coincide cu unele observa
ții ale medicilor cardiologi asupra
stării sănătății sale. în locul aces
tuia, la bordul complexului „Mir"
va rămîne cosmonautul Aleksandr
Aleksandrov.

Țările latino-americane sub povara datoriilor externe
WASHINGTON 24 (Agerpres). —
Criza economică ce afectează Ame
rica Latină și regiunea Caraibilor a
continuat să se agraveze, si datoria
externă a regiunii, fără insulele anglofone din. Caraibi, a depășit deja
420 miliarde dolari, indică Institutul
Finanțelor Internaționale, cu sediul
la Washington. Suma ar putea să ajungă spre sfîrșitul anului la 440
miliarde dolari. Pornindu-se de Ia
această sumă, s-a estimat că. în pri
mul semestru al anului 1987. regiu
nea a alocat pentru serviciul dato
riei externe, peste 20 miliarde dolari.
In legătură cu aceasta, se mențio
nează că reuniunea la nivel înalt a
principalelor șapte țări industriali
zate occidentale, desfășurată 1a Ve
neția, nici măcar nu a menționat
scrisoarea pe care președintele Uru-

cerea drastică a producției de
oțel și lichidarea a peste 80 000
locuri de muncă. Planul urmează
să fie luat în dezbatere în cadrul
sesiunilor Consiliului Ministerial al
C.E.E.
EȘEC. în Statele Unite a fost în
registrat al treilea eșec consecutiv
al experimentării rachetei „Amraam", din clasa „aer-aer". La cî
teva minute după lansare, de Ia
bordul unui avion „F-15", racheta
a căzut ne pămînt în zona poligo
nului „White Sands" (statul New
Mexico).
ALUNECĂRI DE TEREN. Vîntul
puternic și furtunile de praf, suc
cedate de ploi abundente, au pro
vocat alunecări de teren și au dus
la formarea unor torente de noroi
în Tadjikistan. O serie de case
au fost avariate în localitatea
montană Darg. lîngă Leninabad.
După cum anunță agenția T.A.S.S.,
cinci persoane și-au pierdut viata,
iar alte trei au fost rănite grav.
Au fost avariate cîteva sute de
kilometri de drumuri, instalații de
irigații, zece poduri. Au fost, de
asemenea, distrust sau puternic

guayului, Julio Maria Sanguinetti,
a trimis-o „celor 7". in numele celor
IT țări ale Grupului de la Cartagena,
a căror datorie externă depășește
90 la sută din totalul datoriei regio
nale. Scrisoarea solicita din partea
participanților la reuniunea de la
Veneția o abordare politică a ches
tiunii datoriilor. în jurul căreia
cresc și iau amploare alte probleme
ce afectează regiunea — din Mexic
pină în Patagonia. Secătuirea finan
ciară provocată de serviciul datori
ei externe, de fuga capitalurilor,
de scăderea preturilor materiilor
prime și ale unor produse de bază,
la care se adaugă importurile tot
mai scumpe de echipament și pro
duse necesare industriilor locale,
accentuează dramatic criza regiona
lă, scrie agenția Prensa Latina.

afectate 32 de localități. Autorități
le au mobilizat mii de oameni, un
Însemnat număr de mijloace tehni
ce pentru a lichida urmările dezas
trului.

COMPLEX DE COMUNICAȚII
PRIN SATELIT. Regele Fahd al
Arabiei Saudite a inaugurat la
Jeddah cel mai mare complex de
comunicații prin satelit din Orien
tul Mijlociu. Sistemul acoperă o
suprafață de un milion de metri
pătrați și conține patru mii de cir
cuite de comunicații aflate in le
gătură cu patru sateliți geostaționari, informează agenția Q.N.A.
UN AVION DE TIP DC-10, aparținind companiei „Air Afrique",
deturnat de un pirat al aerului în
dată după decolarea sa de la Roma,
a aterizat pentru aprovizionare cu
combustibil la Geneva. După cum
a relevat un reprezentant al ser
viciului de securitate al aeropor
tului Geneva, un detașament spe
cial al politiei elvețiene a luat cu
asalt avionul și l-a arestat pe pi
ratul aerului. In timpul asaltului.
trei pasageri au fost răniți, iar un
altul și-a pierdut viața.
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