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OBIECTIVE Șl SARCINI ACTUALE ÎN ECONOMIE

ȚARII - ClT MAI MULT ȚIȚEI!
Noi fapte de muncă sînt de natură să con

firme deplina angajare muncitorească a puter
nicului detașament al petroliștilor, care, după 
cum se știe, își desfășoară practic întreaga acti
vitate sub cerul liber, extrag cantități tot mai 
mari de țiței și gaze naturale, materii prime de 
importanță vitală pentru economia națională. 
Râspunzind îndemnurilor mobilizatoare ale secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, muncind cu abnegație pen
tru a face ca fiecare sondă să funcționeze la 
parametri superiori, petroliștii sporesc de la o zi 
la alto producția de țiței și gaze naturale.

Fără îndoială, in domeniul extracției țițeiului 
și a gazelor naturale sînt incă importante posi
bilități și rezerve nefolosite, care, puse în va
loare, pot și trebuie să asigure recuperarea 
grabnică a restanțelor acumulate în multe din 
unitățile de extracție, realizarea în cele mai 
bune condiții a planului pe acest an. Pornind 
de la sarcinile subliniate de secretarul general 
al partidului, petroliștii au datoria să ia opera
tiv toate măsurile necesare pentru folosirea la 
întreaga capacitate a sondelor și instalațiilor 
de intervenție, pentru organizarea judicioasă a 
activității în fiecare schelă și brigadă, pentru

aprovizionarea ritmică cu piese de schimb și 
materiale, pentru executarea tuturor programe
lor tehnologice care să asigure un factor ridicat 
de recuperare a țițeiului din zăcămînt, sporirea 
producției medii zilnice.

in ziarul de astăzi publicăm noi relatări ale 
corespondenților noștri despre modul cum acțio
nează petroliștii din schelele de producție Mo- 
dîrzău (județul Bacău) și Drăgășani (județul 
Vîlcea), pentru a da țării cît mai mult țiței, cin
stind astfel apropiata mare sărbătoare a po
porului nostru de la 23 August.

,î

La sondele vechi de producție, 
la lucrările de

niveluri constante de producție
Aproape întreaga cantitate de țiței 

pe cane o realizează colectivul Sche
lei de producție petrolieră Modirzău, 
județul Bacău, provine din sonde 
vechi, cu un potențial productiv des
tul. de redus. Cu toate acestea, ni
velul 
de o 
mult 
liștii 
producția zilnică de țiței cu 30—40 
tone față de.primele luni ale anului. 
Totuși, nivelul actual al producției 
nu se situează încă la nivelul sarci
nilor de plan. Cum se 
pentru recuperarea 
realizarea 
acest an ?

Inginerul Dumitru 
rul schelei, este de 
organizare 
aplicarea 
tehnice si 
oamenilor 
..Faptul că brigada actuală de pro
ducție — ne spune interlocutorul — 
este investită cu răspunderi precise 
și iși desfășoară activitatea pe prin
cipiul autogestiunii si autogospodări- 
rii a stimulat interesul tuturor pe
troliștilor pentru sporirea producției

ti tei și gaze. Ca urmare, tehno-

producției se menține constant 
bună perioadă de timp. Mai 
chiar, în trimestrul II. petro- 
din Munții Tarcăului au sporit

integrală
actionează 

restantelor și 
a planului pe

Badea, directo- 
părere că buna 

a producției și a muncii, 
riguroasă a programelor 
specializarea continuă a 

sint factori determinant!.

de...............
logiile de exploatare a zăcămintelor 
și sondelor sini riguros respectate, 
probele, reparațiile si lucrările de 
întreținere a utilajelor se execută in 
intervale de timp mult mai scurte și 
de calitate superioară".

Deosebit de important este faptul 
că s-a îmbunătățit activitatea echi
pelor de intervenție. „Pînă nu de 
mult, ne spune Gheorghe Mocanu, 
șeful brigăzii de producție nr. 4. din 
sectorul Tașbuga, dacă se defecta 
o sondă trebuia să așteptăm brigada 
de intervenție ca s-o repună i'n 
funcțiune. Treceau ore și chiar zile 
de-a rindul pină să vină reparatorii 
și ca urmare pierdeam zeci de tone 
de țiței. Acum, dispunem noi de do
tarea tehnică necesară, ne-am orga
nizat echipe de intervenție și ținem 
sub supraveghere intregul parc de 
sonde pe care-1 avem in exploatare. 
Cum observăm că una din sonde dă 
semne de «oboseală», acționăm ime
diat. Așa am 
dată să nu 
tivă“.

De altfel, 
din cadrul 
excepția celor aflate in reparații ca

reușit ca la această 
avem nici o sondă jnac-
in prezent toate sondele 
schelei funcționează, cu

pitale sau in probe 
Timpul neproductiv 
întreținere a fost redus și el cu 2 la 
sută față de aceeași perioadă a anu
lui trecut. Și aceasta datorită unei 
mai bune organizări a muncii, în
ființării de ateliere dotate cu piese 
de schimb la fiecare brigadă, asigu
rării asistentei tehnice în toate 
schimburile, creșterii nivelului de 
pregătire al oamenilor care lucrează 
in cele 42 de formații de intervenție, 
reparații și probe. Principala cale 
care a condus la reducerea timpului 
neproductiv a fost însă telemecani- 
zarea sondelor. Inginerul Petre Mitu, 
directorul tehnic al schelei, ne-a pre
cizat că peste 60 la sută din numă
rul sondelor aflate in exploatare sînt 
telemecanizate. In fata ecranului, 
dispecerul de serviciu știe in orice 
moment cum funcționează fiecare 
sondă și poate dispune măsuri. pen
tru înlăturarea operativă a avariilor. 
De curind. s-au încheiat lucrările de 
telemecanizare a tuturor sondelor 
din sectorul Cimpeni. iar pină la fi
nele anului vor fi conectate la sis
temul automat alte 55 de sonde din 
zona Tașbuga.

Din discuțiile purtate cu muncitori 
și specialiști am reținut că petroliș
tii de aici se află intr-o permanentă 
competiție cu ei și cu timpul. Deviza 
petroliștilor de la Modirzău este ca 
fiecare sondă să fie exploatată în 
condiții cit mai bune, iar nivelul pro
ducției de țiței să nu scadă nici un
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• încheierea recoltării grîu 
lui - sarcină la ordinea zilei

• întreaga producție - trans
portată cit mai repede și 
depozitată cu grijă

• Cea de-a doua cultură 
bine întreținută

moment. Ca atare, se aplică cu re
gularitate un program complex de 
măsuri geologo-tehnologice de sti
mulare a producției, de intensificare 
și optimizare a afluxului de titei din 
zăcămînt. In sectoarele de exploatare 
Pietrosu și Humărie, de pildă, unde 
lucrează brigăzile conduse de frații 
Ion și Vasile Catană. doi tineri in
gineri din Valea Arinilor localitate 
petrolieră de lingă Moinești. se efec
tuau in ziua raidului nostru mai 
multe operațiuni tehnologice : fisu
rări hidraulice, tratamente tensio- 
active, acidizări. adiționări etc. Zeci 
și zeci de cisterne de mare capaci
tate, agregate de cimentare, utilaje 
de intervenție și un mare număr de 
oameni lucrau cu intensitate. Ac
țiuni deosebite pentru creșterea a- 
fluxului de țiței la sondele vechi se 
întreprind și la brigăzile conduse de 
inginera Elena Cozma, din sectorul 
Lucăcești. și inginerul Nicolae Bu
ruiană. din sectorul Solon t. Proce- 
dind astfel.
respective au reușit 
luni să extragă 
plan, cite 2—4 
perind o bună 
înregistrate în 
anului. După aprecierile specialiști
lor. există toate condițiile ca in ur
mătoarele două luni să fie lichidate 
toate restantele la producția fizică, 
iar pînă la finele anului să se rea
lizeze, peste plan însemnate cantități 
de țiței. In acest scop, pe văile Taz- 
lăului si Zemeșului. la zăcămintele 
de . la Cimpeni și . Humărie. echipe 
specializate execută un mare număr 
de operațiuni geologo-tehnologice. 
Practic, de la începutul anului au 
fost efectuate 800 de astfel de opera
țiuni. cu 100 mai mult decit pre
vedea programul pe această perioa
dă. La ora actuală, există grafice de 
lucru pe fiecare sondă in parte, ur- 
mărindu-se ca pină la finele anului 
să se execute incă l 400 de asemenea 
operațiuni tehnologice.

Concomitent, după cum ne-a pre
cizat maistrul Iordache Grigoraș, se
cretarul comitetului, de partid din 
schelă, petroliștii din zona Modir
zău urmăresc punerea în funcțiune 
la termenele stabilite și ch;ar mai 
devreme a tuturor sondelor noi. 
Grăitor in acest sens este faptul că 
aproape toate cele 14 sonde noi pla
nificate pentru prima jumătate a 
anului au fost date în exploatare 
înainte de termenele stabilite. Prin 
scurtarea timpului de efectuare a 
probelor, sonda nr. 188 Cimpeni, de 
pildă, a început să producă cu o 
lună și jumătate mai devreme, iar 
sonda 197 de pe aoelâși zăcămint, 
care, conform planului, trebuia să 
intre in funcțiune la sfirșitul lunii 
septembrie, produce încă din luna 
aprilie.

La Modirzău vor fi reactivate și 
vechile puțuri ale găzarilor din So-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, sîm- 
bătă, în stațiunea Neptun, pe Eliazar 
Granot, secretar general al Partidu
lui Muncitoresc Unit din Israel 
(MAPAM), care, la invitația C.C. 
al P.C.R., efectuează o vizită în țara 
noastră.

In cadrul întrevederii au fost re
levate bunele raporturi existente 
între P.C.R. și MAPAM și dorința 
de a dezvolta în continuare aceste 
relații, in interesul ambelor țări și 
popoare, al cauzei păcii, securității 
și Înțelegerii intre națiuni.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale vieții internațio
nale actuale, o atenție deosebită 
acordindu-se evoluției situației din 
Orientul Mijlociu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat, și cu acest prilej, poziția 
principială a Partidului Comunist 
Român, a. Republicii Socialiste Româ
nia referitoare la reglementarea 
globală, pe cale pașnică, prin trata
tive, a situației din Orientul Mijlo-

ciu. la înfăptuirea unei păci trainice 
și juste în această regiune, pe baza 
retragerii Israelului din teritoriile 
arabe ocupate, a rezolvării problemei 
poporului palestinian — prin recu
noașterea dreptului său la autodeter
minare, inclusiv la crearea unui stat 
palestinian propriu, independent — a 
asigurării integrității, suveranității 
și securității tuturor statelor din 
zonă. S-a subliniat necesitatea orga
nizării unei conferințe internaționa
le, sub egida O.N.U., in vederea so
luționării situației din această zonă, 
la care să participe toate țările inte
resate. inclusiv Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei — ca reprezen
tant legitim al poporului palestinian 
— precum și Israelul.

Secretarul general sl Partidului 
Muncitoresc Unit din Israel a pre
zentat poziția partidului său cu pri
vire la evoluția situației din Orientul 
Mijlociu, precum și la căile și mij
loacele de soluționare a problemelor 
din această zonă.

In cadrul schimbului de vederi în 
probleme internaționale s-a subli
niat, totodată, necesitatea intensifi-

cării eforturilor tuturor țărilor si 
popoarelor pentru soluționarea pa 
cale politică a tuturor stărilor de în
cordare și conflict existente în dife
rite zone ale lumii, pentru edificarea, 
unui climat de destindere, securita
te și pace în lume. S-a subliniat, tot
odată, rolul deosebit al întăririi con
lucrării dintre partidele, mișcările și 
forțele progresiste de pretutindeni 

'care acționează pentru pace și pro
gres social.

Secretarul general al MAPAM a 
exprimat aprecierea deosebită față de 
poziția României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în marile proble
me ce confruntă omenirea., inclusiv 
în direcția realizării unei păci drepte 
și echitabile în Orientul Mijlociu.

La primire au luat parte tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Stoian. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

A participat Yair Tzaban. secretar 
politic al Partidului Muncitoresc U- 
nit din Israel, membru al Knessetu- 
lui.

petroliștii din brigăzile 
ca în ultimele 

zilnic, in plus față de 
tone de ti tei. recu- 
parte din restanțele 
primul trimestru al

Secerișul griului intră în stadiul final. Potrivit da
telor furnizate 
în seara zilei 
fost’ efectuată
85 la sută din suprafața cultivată. De pe acum. 
13 județe, precum și sectorul agricol Ilfov au încheiat 
recoltarea griului. Important este aa în toate unită
țile agricole să fie intensificat secerișul griului, ast
fel incit această lucrare să se încheie in cel mai scurt 
timp, iar întreaga producție obținută să fie livrată, 
depozitată și păstrată cu grijă, spre a se evita orice 
pierderi. La aceeași dată mai era de strîns griul de 
pe 336 000 hectare. Procentual, suprafețe mai mari de 
recoltat, față de cele cultivate, există in județele 
Brașov. Covasna, Harghita, Suceava, Sălaj. Maramu
reș, Sibiu, Cluj și Bistrița-Năsăud, județe unde griul a 
ajuns mai tîrziu la maturitate. Insă temperaturile 
ridicate din ultimele zile, care au cuprins practic în
treaga tară, au determinat coacerea griului ți in zo
nele respective, ceea ce face necesară intensificarea la 
maximum a lucrărilor de recoltare. Prin utilizarea la 
întreaga capacitate a combinelor proprii, precum și a 
celor sosite în ajutor din alte județe, prin întraju
torarea intre consiliile agroindustriale apropiate, 
există reale posibilități ca recoltarea griului să se 
încheie in timp scurt. Concomitent, trebuie să se ac
ționeze in vederea strîngerii orzoaicei, a ovăzului și 
altor culturi de vară.

Tot atit de important este ca griul și celelalte pro
duse să fie transportate în cel mai scurt timp și de
pozitate cu grijă. Mărimea recoltei care s-a strins 
sau care continuă să se stringă acum este pe măsura 
priceperii și hărniciei celor care au făurit-o. Dar, 
indiferent de mărimea ei, din noua recoltă nu trebuie 
să se piardă nici un bob. De aceea, in unitățile agri
cole în care continuă secerișul este necesar să existe 
o corelare perfectă între cantitățile recoltate și cele 
care se transportă. Aceasta presupune buna folosire a 
camioanelor și a tractoarelor cu remorci, a tuturor 
mijloacelor de transport. Iar printr-o depozitare și 
păstrare corespunzătoare, să se prevină orice pierderi.

Concomitent cu măsurile ce se întreprind în aceste 
zile în vederea încheierii recoltării griului și efec
tuării celorlalte lucrări agricole de vară, o atenție cu 
totul aparte este necesar să fie acordată irigării cultu
rilor. După cum se știe, lipsa precipitațiilor, însoțită 
de temperaturi ridicate, a determinat scăderea rezer
vei de apă din sol, ceea ce este de natură să stin- 
jenească dezvoltarea normală a plantelor agricole. 
In asemenea condiții se impun să fie respectate pro
gramele săptăminale și zilnice de udări, să fie folo
site toate sursele de apă în vederea irigării unor su
prafețe suplimentare. In această perioadă, porumbul

de 
de 

pe

Ministerul Agriculturii, pină
24 iulie această lucrare a 

1 975 000 hectare, reprezentînd

(Continuare în pag. a IlI-a)

Am străbătut orașul de 
la un capăt la celălalt, 
bucuroși să ne reintilnim 
cu el după trecerea unui 
șir de ani. Era și, în a- 
celași timp, nu era aceeași 
așezare. pe care o cunoscu
sem intr-o zi de vară ca și 
aceasta. O primă schimba
re : nu ne-a mai intîmpi- 
nat, la coborirea din tren, 
aceeași stație de cale țera.- 
tă modestă de altădată (de 
altădată ? dar, nu a trecut 
de atunci cine știe ce vre
me — 10—15 ani doar !), ci 
o construcție cu totul nouă, 
vădind risipă de originali
tate. O arhitectonică potri
vită pentru o stațiune bal
neară ridicată într-o loca
litate, in care; după cite 
știm, industria de anvergu
ră s-a așezat temeinic, ca 
la ea acasă.

Ieșind din zona stației de 
cale ferată, nu am mai re- 
intilnit scundele clădiri 
care se înșirau spre centrul 
urbei de lingă apa Teleaje- 
nului. Ni s-a deschis in față 
un larg bulevard, care, a- 
tunci, la prima intilnire cu 
Vălenii, de Munte, exista 
doar in proiectul dezbătut 
de cetățenii orașului cu pa
siune și speranță tinereas
că. Iată-1 astăzi palpabilă 
realitate ! De-o parte și de 
alta a bulevardului, înce-, 
pind cam din apropierea 
vechii întreprinderi de ex
ploatare și prelucrare a 
materialelor nemetalifere, 
defilează prin fața priviri- 

^lor noastre blocuri de lo-

cuinte construite în stil 
montan. Acoperișurile în 
pantă, cu calcane din lemn 
măiestrit concepute de gind 
arhitectonic inspirat, se pro
filează armonios pe masi
vul puternic înverzit al 
Ciucașului. Nu ne-a sur
prins linia modernă a con-

cit și alte culturi au un consum maxim de apă. con
sum care se va menține ridicat incă 2—3 săptămini. 
De asemenea, au mare nevoie de apă sfecla de zahăr, 
legumele, cartofii, plantele furajere, precum și cultu
rile succesive insămințate după cereale păioase și le
gume timpurii. Iată de ce, cu sprijinul organelor de 
partid, al consiliilor populare și organelor de speciali
tate, conducerile unităților agricole au datoria să asi
gure folosirea integrală și eficientă a fiecărui hectar 
amenajat pentru irigat. Aceasta impune, în primul 
rind. funcționarea din plin a stafiilor de pompare, pre
cum și a motopompelor, astfel incit să se asigure apa 
la nivelul suprafețelor prevăzute a se iriga. Irigarea 
unor suprafețe cit mai mari impune o largă mobi
lizare a întregii țărănimi, a tuturor locuitorilor de la 
sate pentru folosirea altor surse de apă : riuri. lacuri, 
bălți, pinza freatică. De asemenea, pe lingă mijloacele 
obișnuite de aductiune — canale și conducte — este' 
necesar ca apa destinată plantelor să fie adusă cu aju
torul cisternelor, butoaielor și altor mijloace. Toate 
acestea trebuie intens folosite pentru a fi irigate su
prafețe cit mai mari și a se preveni astfel’ efectele ne
gative determinate de lipsa precipitațiilor.

Efectuarea tuturor lucrărilor agricole, lucrări foarte 
aglomerate și de mare însemnătate pentru recolta aces
tui an, impune ca, în aceste zile, organele județene de 
partid, consiliile populare, organele agricole județe
ne să acționeze cu toată fermitatea și răspunderea in 
vederea mobilizării țărănimii, a tuturor locuitorilor de 
la sate la lucrările de sezon. Totul este ca recolta 
să fie strînsă neîntîrziat de pe toate suprafețele, să 
se creeze, prin irigații și lucrări de îngrijire efec
tuate exemplar, condiții optime de dezvoltare a plan
telor, spre a se asigura obținerea de producții mari.

mai întti, cu aoeastă 
uzină modernă, dar, spre 

platou însorit se surpriza noastră, gazdele 
ne-au propus un scurt po
pas la o altă unitate, des
pre care nu auzisem încă, 
o întîlnire cu „prislea" sec
torului industrial din a- 
ceastă localitate.

— Aoest prislea, cum îl 
denumim noi — ne-a

mărturisit primarul Văleni
lor de Munte, tovarășul
Florin Oancea — înseamnă 
un inoeput de industrie c- 
lectronică și pe acest me
leag prahovean. Sigur, pe 
lingă întreprinderea meca
nică . „Valea Teleajenului", 

. noua unitate electronică 
pare un pitic. Numai că pi
ticul acesta anunță ziua de 
miine !

Cîteva date despre noua 
noastră cunoștință : vîrsta 
— în luna mai 1987 a împli
nit un an de existență ; co
lectivul — 13 fete și 9 bă
ieți ; virsta medie a colec
tivului — 21 de ani. Ce 
produc aopști 22 de munci
tori și tehnicieni conduși 
de un subinginer și un in
giner încă stagiar ? Vom 
relata la momentul potrivit. 
Socotim însă demn de a- 
mintit cum a luat ființă cel 
mai tînăr colectiv muncito
resc din Vălenii de Munte.

Primul angajat — subin- 
ginerul II ie Ovidiu ; cel

fel, un oraș în plină lntl- ță. 
nerine.

Pe un 
aliniază halele impunătoare 
ale tinerei intreprinderi 
mdcanice „Valea Teleaje- 
nului“, unitate industrială 
modernă, cu statut republi
can. Sectorul industrial al
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strucțiilor în spațiul de azi 
al Vălenilor de Munte — 
zeci și zeci' de orașe ale 
țării și-au reînnoit in anii 
aceștia, in întregime, zes
trea edilitară. Ba, din aoest 
punct de vedere, am fi în
clinați să spunem că orașul 
de la poalele Ciu cașului a 
rămas puțin în intirziere. 
De aici, poate, dinamismul 
cu care se continuă astăzi 
construcțiile in domeniul 
edilitar, fapt ce-1 îndreptă
țește pe gospodarii orașului 
să afirme că Vălenii de 
Munte este, intr-un anumit

orașului, format din mai 
vechile Întreprinderi mai 
importante, cum. sint amin
tita întreprindere de ex
ploatare și prelucrare a 
materialelor nemetalifere, 
cu un colectiv de 700 de 
mineri, și țesătoria de mă
tase, in care-și dovedesc 
măiestria peste 500 de tex- 
tiliste, se inscrie, in ansam
blul industriei județului 
Prahova, prin noua unitate 
de construcții de mașini, cu 
o pondere productivă apre
ciabilă. De aceea am avut 
intenția să taoem cunoștin-

DIonisle ȘINCAN
(Continuare în pag. a Il-a)

Festivalul național „Cîntarea României" 
cadru generos de educare a oamenilor muncii,

de afirmare a talentelor din popor
Scenele spațioaselor case de cul

tură județene, ale cluburilor mun
citorești, precum și ale teatrelor 
din țară au cunoscut în această pe
rioadă o vie activitate, oferind u- 
nui public numeros un spectacol 
impresionant, multicolor, o revăr
sare continuă de tinerețe antrenată 
în cintec și dans, poezie și teatru 
politic, vibrante montaje literar- 
muzicale ori spumoase programe 
satirice de brigadă, coruri și or
chestre simfonice, ansambluri fol
clorice dăruite slujirii străvechii 
noastre doine și baladelor româ
nești, dar și cîntecului nou. însu
mate, aceste programe artistice — 
prezentate pe. toate ‘ scenele țării 
de oameni care, in mod obișnuit, 
sint muncitori, ingineri, tehnicieni 
în mari întreprinderi, citadele 
muncitorești ridicate în anii socia
lismului, institute de cercetare și 
proiectare, din școli și facultăți, 
din cooperative agricole de produc
ție și intreprinderi agricole de stat 
ș.a.m.d. — ar insemna mii și mii 
de ore ale unui grandios spectacol 
jucat pe o imensă scenă. Pe o sce
nă a țării întregi, căci aceia care 
susțin acest spectacol, incintător 
prin culoare și diversitate, prin 
mesaje pline de robustețe și opti
mism, transmise zecilor de mii de 
spectatori în cele mai inedite for
mule și modalități ingenioase, nu 
sint alții decît cei mai buni din 
cinci milioane de oameni cărora 
scena celei de-a 6-a ediții a mare
lui Festival 
României" li s-a 
tate la dispoziție.

Cinci milioane 
cele mai diferite 
mati să exprime 
unui popor liber,

\__________

sa. să se întreacă in cadrul unei 
mari mișcări populare de artă și 
cultură, intr-o competiție de vaste 
proporții ce dă seamă în cel mai 
elocvent mod despre democratiza
rea accesului la creație și partici
parea celor mai largi mase 
meni la făurirea valorilor 
zației de azi.

Cinci milioane de oameni __ ,
în timpul lor liber, iși cizelează ta
lentul, iși înalță gindul către ma-

de oa- 
civili-
care,

tiljtate a unei strălucite idei da
torate. ca atitea altele, secretaru
lui general al partidului, preocu
pării sale permanente de a oferi 
un cadru larg de manifestare ap
titudinilor creatoare, talentelor din 
popor. „Exprimind cu putere 
democratismul societății noastre, 
al culturii noi, socialiste, din 
România — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — festivalul s-a 
evidențiat ca un amplu cadru de

în pregătirea Congresului educației 
politice și culturii socialiste

național „Cîntarea 
pus cu generozi-
de oameni, de 
profesiuni, che- 

geniul creator al 
stăpîn pe soarta

rile valori făurite de-a lungul is
toriei noastre, către o artă ce ex
primă modul de a fi și de a simți 
al neamului nostru și pe care, 
mulți dintre ei inșiși, dintre acești 
admirabili exponenți ai creativită
ții naționale, o imbogățesc cu noi 
opere, cu lucrări de o valoare ar
tistică și socială deosebită, făcind 
astfel dovada vie și reconfortan- 

. tă, adine semnificativă, a puterni
cului, inepuizabilului rezervor de 
talente proaspete și viguroase pe 
care il reprezintă poporul, oamenii 
muncii constructori ai patriei so
cialiste.

Cinci milioane de participant, 
în diferite forme și modalități, la 
marele festival al muncii și crea
ției ; imaginea realizărilor pe care 
cei mai buni dintre aceștia Ie în
chină, intr-un buchet artistic stră
lucitor. țării și oamenilor ei vor
bește de la sine despre marea fer-

manifestare a talentelor autentice 
existente in masa poporului, a 
muncitorilor, țăranilor și intelec
tualilor dornici să se afirme și pe 
țări mul frumosului, să-și dezvolte 
personalitatea in mod multilateral, 
să contribuie la îmbogățirea conti
nuă a patrimoniului nostru spiri
tual. în cadrul festivalului s-au de
monstrat incă o dată, in mod stră
lucit, geniul creator al poporului 
nostru, sensibilitatea să artistică 
deosebită, precum și capacitatea 
de a imbina in mod armonios tra
diția artei milenare pe care o moș
tenește cu activitatea de creație in
spirată din măreața ctitorie revo
luționară pe care o realizează in 
prezent in mod liber, sub condu
cerea partidului, din realitățile lu
minoase ale patriei socialiste". 
Sint cuprinse în aceste aprecieri și 
orientări liniile directoare, de am
plă și rodnică perspectivă ale vas-

tei și multilateralei activități ce se 
desfășoară in cadrul festivalului, 
in toate fazele lui. obiectivele că
rora, cu atita însuflețire și pasiune 
civică și artistică, le dau viată mi
lioanele de participant : afirmarea 
unui număr tot mai mare de ta
lente. asigurarea condițiilor ca ni
mic din cel mai important zăcă- 
mint al spiritului românesc — 
creativitatea națională — să nu se 
piardă și ridicarea necontenită, pe 
această bază, la un nivel superior 
a vieții culturale și

.întregii 
formare a omului nou.

Măi mult de cinci milioane de 
oameni se dedică, in tara noastră, 
unei activități artistice. Inginerul, 
muncitorul, țăranul fac parte din 
formații: corale, urmează cursurile 
unor cercuri de pictură, învață să 
recite, să joace teatru, interpretea
ză. adesea cu strălucire, piese din 
marele repertoriu muzical și tea
tral, scriu poezii, scenarii dramati
ce, infățișează pe pinză in culori 
pline de prospețime frumusețile 
pămintului românesc, noile ctitorii 
ale acestei epoci. Puternica dezvol
tare a artei de amatori nu poate 
fi inteleasă. in semnificația ei 
profundă, decît ca o amplă școală a 
formării și educării oamenilor, o 
școală la ale cărei cursuri, frec
ventate de peste cinci milioane de 
„elevi", se învață nu cum să faci 
concurentă artei profesioniste sau 
să ciștigi un premiu, ci mult mai 
mult decit atit. Construirea unei 
noi societăți, a unei lumi noi, a 
dreptății, egalității și echității so
ciale implică firesc, legitim și un 
înalt nivel de cultură, de instruc-

spirituale. a
activități educative, de

(Continuare în pag. a IV-a)
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Eficiența dezbaterilor se verifică prin
rezultatele economice la fiecare loc de muncă

Pe platforma Combinatului side
rurgic Galați există 814 cursuri des
tinate membrilor de partid in cadrul 
învățămintului politico-ideologic. Dis
cuțiile purtate cu activiști de partid 
din combinatul siderurgic, de la 
cabinetul județean pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă, ală
turi de urmărirea directă a desfășu
rării dezbaterilor din citeva cursuri 
ne-au convins de seriozitatea acor
dată pregătirii ideologice a comuniș
tilor, in general, și convorbirilor re
capitulative, in special, de către 
organizațiile de partid de pe această 
mare platformă industrială. „Nume
roase sint organizațiile de partid 
care trebuie evidențiate pentru mo
dul în care au asigurat desfășurarea 
dezbaterilor și întreaga organizare a 
învățămintului politico-ideologic, 
spunea Ionel Neațu, secretar cu pro
paganda al comitetului de partid al 
Combinatului siderurgic Galați. Din 
controalele noastre rezultă că o ase
menea atitudine responsabilă față 
de această activitate politică s-a 
făcut remarcată în mod special la 
organizațiile de partid din schim
bul A — secția de cocsificare I și 
schimbul C — secția chimică I, 
schimbul de zi de la bateriile 5—6 
de cocsificare (toate din cadrul uzi
nei cocsochimice), schimbul B —sec
ția furnale 1—4 și schimbul C — 
furnale 5—6 (din cadrul uzinei fur- 
nale-aglomerare), secția turnare con
tinuă 3 din cadrul uzinei oțelării- 
refractare, alături de organizațiile 
de partid din schimbul A — lami
norul de benzi la rece și laminorul 
slebing — și schimbul B — laminorul 
de semifabricate, cărora trebuie să 
le adăugăm alte și alte organizații 
de partid din cadrul uzinei de piese 
de schimb și reparații siderurgice 
sau al uzinei de producere și distri
buire a energiei in siderurgie ș.a.“.

...Am participat la o parte din 
dezbateri și impresia generală lăsată 
nu dezminte afirmațiile făcute mai 
sus. Tema a doua a convorbirilor 
recapitulative („Sporirea eficienței 
economice — coordonată fundamen
tală a strategiei dezvoltării intensive 
a României socialiste, a dezvoltării 
și perfecționării proprietății socia
liste. Hotăririle Congresului al 
XIII-lea cu privire la înfăptuirea 
neabătută a programelor speciale și 
prioritare, la ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, redu
cerea cheltuielilor materiale, reali
zarea exemplară a producției desti-

a

■ nate exportului") a determinat des
fășurarea — de pildă, in secția an- 
samble sudate a uzinei de piese de 
schimb și reparații siderurgice — 
unor discuții fructuoase, utile pen
tru educarea politică a oamenilor, 
pentru desfășurarea în condiții din 
ce in ce mai bune a producției. Co
muniștii lăcătuși și sudori din ca
drul acestui curs au făcut amănun
țite referiri la căile practice urmate 
de către colectivul secției pentru 
sporirea eficienței economice a acti
vității productive. In intervențiile 
lor, comuniștii Stoian Minzală, 
Gh. Reketeș, Guță Florin și alții au 
insistat asupra preocupărilor exis
tente în secție pe linia reducerii 
termenelor de execuție la lucrări si 
produse, economisirii energiei și 
combustibilului, a modernizării do
tărilor cu utilaje, pentru ridicarea 
pregătirii profesionale, folosirea in 
măsură sporită a inteligenței tehni
ce, a inventivității oamenilor. „Cei 
41 de lei cu cit am redus in acest 
an cheltuielile la 1 000 de lei_produc- 
ție-marfă — menționa 
Purice, secretarul 
partid pe secție — 
rezultantă a muncii 
gice desfășurate în 
niștilor, al oamenilor 
Sintem, de asemenea, mîndri de fap
tul. că secția noastră de ansamble 
sudate se implică tot mai mult prin 
produsele sale in activitatea de pro
ducție a combinatului siderurgic. De 
aici și strădaniile noastre de a 
scurta la maximum termenele de 
execuție, așa cum s-a întimplat cu 
conducta inelară pentru reparația 
capitală a furnalului nr. 5, lucrare 
pe care am realizat-o în numai o 
lună de zile, față de trei luni', cit a 
durat execuția, tot de către noi, a 
precedentei comenzi de același tip."

Iar exemplul oferit în cadrul dez
baterilor nu este singurul care se 
poate da. Un altul îl constituie podul 
de ridicat de 250 tf de la laminorul 
slebing, lucrare deosebit de preten
țioasă, a cărei execuție a dovedit 
capacitatea politică a comuniștilor, 
a colectivului secției de a răspunde 
la cel mai inalt nivel solicitărilor 
combinatului siderurgic. De altfel, 
așa cum preciza în dezbateri mais
trul Tomiță Malairău, secretarul co
mitetului de partid al uzinei de 
piese de schimb și reparații siderur
gice, legătura directă stabilită între 
invățămîntul politico-ideologic, ca 
formă de pregătire a comuniștilor, a

Dumitru 
comitetului de 

reprezintă și o 
politico-ideolo- 
rîndul comu- 

muncii.

celorlalți oameni ai muncii, și acti
vitatea directă, de producție poate 
fi ilustrată și de realitatea din uzi
nă, unde — alături de secția an- 
samble sudate — există și alte co
lective (secțiile forjă grea, sculărie, 
reparații siderurgice, prelucrări me
canice ș,a.) care se străduiesc să-și 
realizeze in condiții bune sarcinile 
de producție, dovedind astfel că 
munca de ridicare a cunoștințelor 
politico-ideologice le este de un real 
ajutor in îndeplinirea îndatoririlor 
de la locul de muncă.

Am urmărit aceeași temă dezbătu
tă intr-un colectiv de cocsari — sec
ția pregătire cărbuni. Participanții 
ieșiseră din schimbul de noapte, 
aceasta neinfluențind calitatea dez
baterilor, a evidențierii problemelor 
eficienței economice, a depistării de 
noi căi de sporire a acesteia, cu efec
te imediate, in propria activitate. 
Propagandista Mariana Ștefano’v — 
după prezentarea unor probleme de. 
ansamblu la nivel de țară, de județ, 
de combinat — a reușit sâ aducă 
discuțiile pe făgașul incitant al auto- 
depășirij oamenilor in găsirea de 
noi soluții pentru modernizarea uti
lajelor. pentru Întreținerea lor cit 
mai bună. Constantin Banea și Efti- 
mie Ganea și-au axat intervențiile 
in contextul îmbunătățirii continue 
a activității economice desfășurate 
de secție, de colectivul acesteia. Un 
singur lucru credem că a lipsit aces
tei dezbateri pentru a fi declarată 
drept intru totul reușită : prezența și 
cuvintul șefului de secție — Stan Leu. 
S-a rezumat să constate, la 7 dimi
neața, că sint adunați cursanții. a 
luat notă și de prezența la dezbateri 
a maistrului Mircea Ștefan, secretar 
adjunct al comitetului de partid pe 
uzina cocsochimică. precum și a re
porterului. dar nu a rămas alături 
de comuniștii din secție pentru a 
clarifica împreună problemele strin
gente legate de sporirea eficientei 
economice. Aflăm, de altfel, că la 
dezbaterea nici unei teme, de-a lun
gul întregului an de invățămînt po
litic, la acest curs nu a participat 
nimeni din conducerea secției pregă
tire cărbuni.

In contrast 
de a înțelege 
rului în viața
cu care lucrează, am intilnit situa
ția de la atelierul inox din cadrul 
Laminorului de tablă groasă nr. 1, 
unde propagandistă este inginera 
Adriana Cornescu. șefa atelierului.

cu un asemenea mod 
implicarea conducăto- 
politică a colectivului

reușit să aborde- 
exacte. de produc

ție. să precizeze cauze ale unor 
situații, să evidențieze unele metode 
deosebite de lucru, totul fiind axat 
pe tema pusă in discuție, sporirea 
eficienței economice. (Ulterior, in 
atelier, in fața unor foi de tablă 
groasă ce așteptau să fie înnobilate 
prin acoperire, inginera Adriana 
Cornescu ne explica cu mindrie cit 
de mici sint acum pierderile de 
metal, intrucit pină și resturile exis
tente in atelier sint transferate in
tr-o altă unitate gălățeană. între
prinderea laminorul de tablă, unde 
acestea devin materie primă).

La cursul de la atelierul inox am 
intilnit și precizarea în finalul dez
baterilor (de către secretarul organi
zației de partid. Ion Munteanu) a 
unor sarcini concrete ce revin comu
niștilor. membrilor biroului de 
partid in urma discuțiilor purtate. 
Orientarea către formularea de sar
cini concrete face mai eficientă dez
baterea. evidențiază saltul făcut prin 
parcurgerea temelor din anul de in- 
vățămint politico-ideologic care se 
incheie. salt marcat și de creșterea 
implicării comuniștilor, a oamenilor 
muncii în rezolvarea concretă a unor 
îndatoriri deosebite pe 
și de producție.

O caracterizare de 
dezbaterilor din cadrul 
recapitulative, desfășurate pe marea 
platformă a Combinatului siderurgic 
de la Galați, pune în lumină hotă- 
rirea comuniștilor, a colectivelor de 
oameni ai muncii din uzinele, fabri
cile, secțiile și atelierele sale de 
a-și dovedi nivelul înalt de pregă
tire politică și ideologică, de edu
cație partinică prin fapte. Este lim
bajul .firesc al comuniștilor. Cu atit 
mai mult se impune pentru viitor 
implicarea sporită a cadrelor de con
ducere’ economică de la toate nive
lurile din combinat in educarea poli
tică a comuniștilor, a oamenilor 
muncii, în informarea lor — și in 
acest cadru — cu sarcinile ce le 
revin, cu rezultatele obținute, astfel 
incit aportul colectivelor, al organi
zațiilor de partid la rezolvarea mul
tiplelor probleme care apar intr-un 
asemenea important combinat indus
trial să fie maxim, iar eficiența e- 
forturilor investite să sporească de 
la o zi la alta.

Dezbaterea a 
' ze probleme 

să

linie politică

ansamblu a 
convorbirilor

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scinteii"

Cura heliomarină
• •și păstrarea sănătății

Specialiștii apreciază că. Litoralul, 
cu climatul său favorabil, reprezintă 
un factor stimulator, benefic pen
tru întregul organism. Numărul 
mare de zile însorite, cu luminozi
tate maximă, nisipul fin al plajei, 
apa Mării Negre cu o concentrație 
in clorură de sodiu de 17 grame la 
litru, aerul puternic ionizat, toate a- 
cestea conferă Litoralului un specific 
deosebit pentru refacerea și păstra
rea sănătății.

Pe lingă factorii naturali caracte
ristici Litoralului — ne spune dr. 
Victoria ST ROI A, director al Sana
toriului balnear Mangalia, stațiunea 
noastră oferă un plus, și anume a- 
pele sulfuroase mezotermaie, cu de
bit și presiune mare, cu compoziții 
și concentrații diferite de la izvor la 
izvor, cu calități care le fac apte 
pentru cura externă și internă.

Bogăția factorilor naturali de pe 
Litoral, utilizarea lor pe baze științi
fice, efectuarea unor tratamente bal
neare combinate cu exerciții fizice 
au dat rezultate foarte bune în tra
tarea afecțiunilor aparatului locomo
tor, precum și a unor afecțiuni res
piratorii, digesti
ve, vasculare, gi
necologice, neu
rologice, metabo
lice.

în ultimii zece 
ani, zona sudică 
a Litoralului ro
mânesc — Man
galia, cu stațiu
nile din jur — a 
solicitată datorită 
factori . naturali diferiți de ai zo
nei Eforie-Techirghiol. cu un renu
me binecunoscut. Apele minerale 
sulfuroase mezotermaie existente in 
zona Mangalia în cantități mari și 
nămolul sulfuros de turbă extras din 
turbăria locală au permis o diversi
ficare a metodologiei de tratare a 
unor boli și lărgirea gamei de sufe
rințe care se pot ameliora sau vin
deca prin tratamentul cu factori na
turali.

Astfel, apele sulfuroase hipotone 
mezotermaie din zona Mangaliei sint 
folosite în mod curent in bazele de 
tratament atit in cură internă, cit și 
externă. Administrate in cura inter
nă. ele stimulează secreția, acidita
tea și pepsina gastrică, cu efecte fa
vorabile in tratarea gastritelor cro
nice cu hipoaciditate și hipopepsie. 
De asemenea, stimulează colereza, 
fiind indicate în dischinezii biliare, 
hepatocolecistite cronice, litiază bi
liară, angiocolite și sechele după o- 
perații pe căile biliare post litiazice. 
Este însă contraindicată cura internă 
cu aceste ape sulfuroase în hepati
tele cronice evolutive. Efectul diure
tic al acestor ape minerale le face 
utile In curele de diureză, cu efecte 
deosebite in glomerulonefrită. litiază 
și infecții urinare. Cura internă cu 
aerosoli pe Litoral și-a dovedit efica
citatea și în afecțiuni alergice.

Ne-am convins — ne spune prof, 
dr. Nicolae TELEKI. directorul In
stitutului de medicină fizică, balneo- 
climatologie și recuperare medicală 
— că apele sulfuroase utilizate pen
tru cură internă, respectiv crenote- 
rapie, și-au dovedit utilitatea in a- 
fecțiuni digestive, urinare, metabo
lice. Bolnavii cu asemenea suferințe, 
asociate la boli reumatismale, trau
matisme etc. pot să beneficieze pe 

' Litoral și de efectele curelor cu ape 
minerale. Nămolul de turbă sulfuros 
are de asemenea calități terapeutice 
importante și sint o alternativă me
todologică față de cunoscutul trata
ment cu nămol de Techirghiol. utili
zat pină acum. Stațiunile din zona 
Mangalia au deci două posibilități de 
tratament : atit cu nămol de Techir
ghiol. cit și cu nămol sulfuros.

Colectivul institutului nostru in 
colaborare cu colectivul sanatoriului 
balnear Mangalia efectuează o serie 
de studii și cercetări clinico-terapeu- 
tice pentru punerea in evidență a e-

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

devenit tot mai 
existentei unor

fectelor și mecanismelor de acțiune 
atit a factorilor naturali locali, spe
cifici. cit și a unor complexe tera
peutice ce includ acești factori spe
cifici sulfuroși. Obiectivul principal 
al cercetărilor noastre este funda
mentarea științifică a utilizării tu
turor factorilor naturali din zonă 
pentru diversificarea și valorificarea 
lor superioară atit in prevenirea im- 
bolnăvirilor. cit și pentru recupera
rea medical-balneară a unor catego
rii cit mai diferențiate de afecțiuni. 
Pe baza acestor studii se elaborează 
indicații de cură particularizate, spe
cifice pentru zona'Sudică a. Litora
lului. in comparație cu zona balnea
ră din jurul lacului Techirghiol care 
și-a ciștigat de mult un renume.

Una din preocupările noastre prin
cipale din ultimii ani, ne spune 
prof. dr. Nicolae Teleki. este apli
carea și extinderea in stațiuni bal
neare a curelor profilactice primare, 
cu factori terapeutici naturali. Aces
te cure reprezintă o concepție mo
dernă de menținere a sănătății si 
prevenire a îmbolnăvirilor. Litoralul, 
ca și alte stațiuni din țară oferă con

dițiile necesare 
pentru efectua
rea curelor profi
lactice. Astfel se 
pune accent, în 
primul rind, 
practicarea m 
cării și chiar 
efortului fizic cu 
scdpul de a îm

bunătăți capacitatea de adaptare a 
organismului. înotul in apa mării, in 
ghiol sau piscine, mersul pe jos și 
pe nisip, alergările pe faleze sau di
guri. in atmosfera bogată in aerosoli 
marini, practicarea diferitelor spor
turi’in aer curat sint tot atitea mo
dalități de antrenare a organismului 
pentru păstrarea sănătății.

Litoralul oferă in plus condiții 
ideale pentru curele profilactice cu 
factori termici contrastanți. și anume 
alternarea expunerii corpului la soa
re, pe nisipul cald, cu băile in apa 
mării. Complexul helioterapic de pe 
plaje — soarele eu razele lui ultra
violete și infraroșii asociat cu băi 
repetate de 4—6 ori zilnic, pe toată 
perioada cyrei — se recomandă pen
tru toate virstele. bineînțeles dacă nu 
există suferințe contraindicate. Pen
tru prevenirea unor riscuri este ne
cesar ca înainte de efectuarea curei 
să fie consultat medicul. Atit per
soanele sănătoase, cit și cele bolnave 
pot alterna complexul helioterapic 
pe plaja ghiolului cu ungeri de nă
mol rece urmate de expunere la 
soare și băi in apa ghiolului, bogată 
in săruri.

In afara curelor din sezonul cald 
se mai pot face cure profilactice in 
tot timpul anului atit pe Litoral, cit 
și în alte Stațiuni. In cadrul acestor 
cure profilactice, permanente, un ac
cent deosebit se pune pe practicarea 
mișcării și a diferitelor sporturi, 
sint indicate curele de sudații cu 
diferite forme de termoterapie : băi 
calde cu apă de mare sau de ghiol, 
diferite proceduri 
cu nămol, saună 
sint și curele de 
chiar de la vîrsta 
tru prevenirea litiazelor și a infec
țiilor renale. în zona Mangalia se 
pot face cure de diureză cu apele 
minerale sulfuroase locale, cu pro
prietăți excepționale, indicate sufe
rinzilor renali și cu atit mai mult în 
scopul prevenirii afecțiunilor renale, 
digestive etc.

Efectul terapeutic al apelor sulfu
roase mezotermaie, de mineralizare 
diferită, din zona Mangalia, a fost 
studiat de specialiști din oadrul in
stitutului nostru in colaborare cu 
specialiștii Sanatoriului balnear 
Mangalia, recomandările diversifica
te fiind fundamentate științific.

Drumul Taberei
Foto : Eugen Dichiseanu

FETEȘTI : Constructorii 
la inâlțime

Constructorii din cadrul șantiere
lor Antreprizei poduri dunărene și 
ai brigăzii nr. 6 montaj Fetești ra
portează realizarea inainte de ter
men a unor importante lucrări. 
Ei au început să monteze li
niile de cale ferată pe podul 
de peste Dunăre de la. Cernavodă. 
A intrat in stadiul final și 
montarea ultimelor platelaje la 
autostrada de la podul de peste 
Dunăre. Concomitent cu montarea 
liniilor de cale ferată, s-a trecut 
la asamblarea ultimelor elemente 
metalice de la viaduct. (Mihai 
Vișoiu).

de termoterapie 
etc. Foarte utile 
diureză efectuate 

de 30—40 ani pen-

GHEORGHENI : 
Extinderea spațiilor 

comerciale
La parterul noilor blocuri înăl

țate in modernele cartiere Bucin 
și Florilor din orașul Gheorgheni 
s-au dat în folosință numeroase 
unități comerciale, care dispun de 
un bogat sortiment de mărfuri.

— In cele 81 unități ale între
prinderii comerciale locale, insu- 
mind o suprafață utilă de peste 
12 000 mp, se' desfac lunar, 
die, mărfuri în valoare de 
lioane lei — ne spune 
Vilhelm, directorul I.C.S.M. 
gheni. In ultimele luni, am
alte noi unități, atit in oraș, 
și in stațiunea Lacu Roșu, 
modernizat și reamenajat altele, 
asigurînd un fond sporit de mărfuri. 
(Nicolae Șandru).

in me- 
30 mi- 
Șaildor 
Gheor- 
deschis 

cit 
am

Elena MANTU

Din noua arhitecturâ a municipiului Baia Mare Foto : Agerpres

Cum pleacă și cum vin
trenurile în gard

Nu demult, ziarul nostru a publi
cat răspunsul Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor la sui
ta de anchete apărute sub genericul 
„Cum pleacă și cum vin trenurile in 
gară". Erau redate, pe larg, măsurile 
elaborate, la a căror aplicare se și 
trecuse în două direcții : îmbunătă
țirea activității de pregătire a tre
nurilor și, paralel, intensificarea ac
țiunilor de control in vederea depis
tării și eliminării cazurilor de com
portare necivilizată a unor călători 
pe parcursul traseelor.

Cu citva timp in urmă a avut loc 
o asemenea acțiune de control pe 
raza de activitate a regionalelor 
C.F.R. Constanța și Brașov, inițiată 
de direcția de resort din minister, la 
care a fost invitat să participe și un 
reprezentant al redacției — invitație 
căreia, firește, i s-a dat curs.

CALATORULUI ÎI ȘADE BINE... 
CÎND RESPECTA REGULILE DE 
CONDUITA CIVILIZATA. ...Așadar, 
am pornit la drum cu acceleratul 
188/834. Venea de la Timișoara și se 
îndrepta spre Mangalia. în gara 
București-Băneasa, trenul stă 20 de 
minute. Culoarele aveau o stringen
tă nevoie de mătură. Dar nimeni din 
personalul stației nu a avut curiozi
tatea — sau sarcina de serviciu — să 
urce in tren și să vadă cum arată 
această garnitură, după 9 ore de 
mers. Și ar fi avut ce vedea. îl cău
tăm pe șeful de tren (Schibor Du
mitru). cu intenția de a-1 întreba ce 
au făcut, el și cei doi conductori, 
care însoțeau garnitura, pentru a 
impune curățenia și ordinea. Dar 
compartimentul de serviciu ne oferă 
el insuși răspunsul : domnește de
zordinea. e plin de mucuri de țigări, 
de chibrituri arse. Deși in compar
timente fumatul e interzis, lucru pe 
care șeful de tren îl știe mai bine 
decît orice călător; dar dacă chiar 
el încalcă această interdicție.,. Inu
til să adăugăm că foile chitanțieru
lui erau albe : nu se aplicase nici o 
amendă, conform prevederilor Legii 
10, care apără curățenia și integri
tatea bunurilor obștești. Cu toate că 
nu puține ar fi fost cazurile ce im
puneau aplicarea ei. Ca să nu-i ră- 
mină imaculat carnetul, șefului de 
tren i s-a indicat să se... autoamen- 
deze.

„Nu sintem ajutați, s-a plins șeful 
de tren. Nimeni nu recunoaște că a 
murdărit compartimentul sau cu
loarul. Doar dacă te nimerești a- 
colo cind călătorul murdărește sau 
strică". Dar cum să se „nimereas
că" la momentul oportun (judecind 
după aspectul vagoanelor, asemenea 
momente au fost numeroase) 
șeful de tren și ajutoarele lui 
stat mai mult in compartimentul 
serviciu ?

Și garniturile ce vin de la Arad, 
la Petroșani, Iași arată deseori 
fel. Pentru că 
tea să plece în cursă de 
Mangalia în direcția Craiova — 
troșani, cercetăm acceleratul 
878. Deși mai erau 40 de 
nute pină la plecare și personalul de 
tren trebuia să fie prezent, șeful de 
tren și conductorul au apărut . abia 
intr-un tirziu. Dacă ar fi fost pre-

dacă 
au 
de

de 
la 

tocmai se pregă- 
la

Pe-
877/ 
mi-

putut să iazenți la timp, ar fi 
suri ca trenul să arate ingrijit 
inte de a porni la. drum.

Realitatea este că în nu puține ca
zuri personalul de tren continuă să 
se dezintereseze de aspectul civilizat 
al vagoanelor, de păstrarea lor' in 
state bună, inchipuindu-și, ca și 
pină acum, că singura sa misiune 
este aceea de a perfora biletele. Se 
pare că incă nu se pune accentul cu
venit in toate stațiile in care se face 
instruirea pe această latură a activi
tății personalului de însoțire. Să 
precizăm că in cursul investigației 
am intilnit și multe trenuri îngrijite, 
cu o ambianță plăcută.

O DATĂ CU DISTANTA NU TRE
BUIE SA SCADA ȘI RĂSPUNDE
REA 1 Un rol important în creșterea 
răspunderii personalului ce însoțește 
trenurile de călători îl au șefii sta
țiilor de care aparține aoesta. La 
Constanța, șeful acestei stații. Radu

mă- 
ina-

CÎTEVA ZILE 
„CONTROLOR 

OBȘTESC11 
PE CALEA FERATĂ

Manoliu, ne arată o evidență (o 
„radiografie") in care, dintr-o pri
vire, se vedeau unele aspecte esen
țiale privind activitatea desfășurată 
de fiecare dintre cei 54 de oameni re 
îndeplinesc funcția de șef de tren și 
conductor. „Pină nu demult, pagube
le erau mai mari decit incasările in 
tren, observă interlocutorul. Era 
limpede că personalul nostru nu era 
prea activ în aoeastă privință. Am 
luat, atunci, o măsură stimulativă : 
am instituit o întrecere intre înso
țitorii de tren. Lucrurile s-au schim
bat mult : au sporit simțitor gri ja 
personalului pentru păstrarea cură
țeniei și dotării vagoanelor, exigen
ța cu care sint tratate neglijențele 
călătorilor".

Deci, se poate. Dar nu pretutin
deni se intilnesc asemenea preocu
pări cum este cazul personalului de 
însoțire provenind din stațiile Sibiu, 
Craiova și altele.

— In stațiile mai importante exis
tă instructori care au sarcina de a 
se îngriji ca personalul de tren — și 
sint aproximativ 3 000 de oa
meni — să-și cunoască bine misiu
nea, ne spune reprezentantul minis
terului, ing. Marian Badea, care a 
condus acțiunea de control. Mă în
treb însă de ce n-am intilnit nici 
un astfel de instructor curios să 
vadă, să urmărească ooncret cum 
aplică recomandările și instrucțiu
nile „cursanții" săi? Or. cumva, dacă 
scade distanța pe care ei acționează, 
socotesc oare că trebuie să scadă și 
răspunderea ? Aceasta explică in
tr-un fel pasivitatea și dezinteresul 
unor șefi de tren și conductori față 
de aspectul civilizat al trenului luat 
in primire.

Intr-adevăr, faptele arată că deci-

Tinerețe și electronică la Vălenii de Munte
(Urmare din pag. I) zentativ — spunem noi — 

pentru industria de mi ine 
de-al doilea angajat — șeful a orașului, la care visăm, 
de echipă Viorel Oțelea. 
Au luat în primire sediul 
viitoarei unități : un etaj 
al unei clădiri administra
tive dezafectate, un etaj de 
foste birouri. Cei doi l-au 
transformat in hală de pro
ducție, indepărtind zidurile 
despărțitoare. Au spălat 
apoi pe jos, au pus lino
leum, au montat uși și fe
restre și au pus la punct 
instalația de forță elec
trică. Povestesc astăzi to
tul cu umor sănătos. După 
ce totul a fost gata, au tre
cut la recrutarea forței de 
muncă. Modul de recrutare 
a constituit o noutate abso
lută pentru Vălenii de 
Munte : s-a anunțat ținerea 
unui cbncurs pentru ocupa
rea celor 12 locuri de mun
citori, 
numai 
Pentru 
zentat 
Majoritatea lucrau în cele
lalte unități industriale ale 
orașului, dar noua „firmă" 
atrăgea atenția ca un 
magnet.

— A fost un examen in 
toată puterea cuvintuluf — 
ne povestește primarul. în
tregul oraș a urmărit cu 
pasiune această competiție 
foarte strinsă. Matematica 
și fizica au fost disciplinele 
de frunte. Dar și testele de 
fantezie tehnică și științi
fică și-au avut rolul lor în 
alcătuirea tinărului colectiv 
muncitoresc, cel mai repre-

Condiții de studii : 
absolvenți de liceu. 
12 locuri s-au pre- 
100 de candidați 1

Ne intilnim cu cei doi 
primi angajați ai unității 
de electronică din Vălenii 
de Munte. Amindoi sint 
foarte tineri. Au neastim- 
păr în priviri, in mișcări, 
in gindurile pe care le ex
primă intr-un limbaj spu
mos, metaforic. Ne sur
prind prin neașteptate le
gături de idei. Nu,-nu sint 
poeți, sint electroniști, dar, 
ascultindu-i, ne simțim în
demnați să-i intrebăm dacă 
nu cumva sint. și membri 
ai cenaclului literar al ora
șului. Lăsăm insă întreba
rea nerostită — ar părea 
nelalocul ei in momentele 
in care ei explică pasionați, 
completindu-se unul pe al
tul. cum este construit 
ABAC-1. minicalcuiatorul 
cu care și-a inceput activi
tatea subunitatea de pro
ducție electronică din Vă
lenii de Munte a Întreprin
derii de echipamente peri
ferice București.

— Va urma ABAC-2, ne 
pregătim să-l întimpinăm, 
pătrunzindu-i de pe acum 
toate caracteristicile, pentru 

asigura performanțe 
incheie șeful 

subinginerul

a-i 
sporite — 
Subunității, 
Iile Ovidiu. Am căpătat ex
periență, 
mamă are încredere in ca
pacitatea noastră profesio
nală. cu 
colectiv

— Un 
omogen

intreprinderea-

toate că sintem un 
foarte mic.
colectiv mic, dar 
prin pregătire și

eterogen prin aspirații — 
ii continuă gindul șeful de 
echipă Viorel Oțetea. Să 
mă explic mai clar — aspi
rațiile sint multiple și neli
mitate. Toți avem liceul 
terminat și învățăm în con
tinuare. ne perfecționăm.

— Aspirațiile noastre urcă 
drumurile abrupte, dar atit 
de pasionante ale electro
nicii — il completează 
subinginerul, netemindu-se 
de ușoara emfază a cuvin
telor folosite. Sint drumu
rile răspunderii față de 
munca bine făcută, ale răs
punderii față de noi înșine.

Cei mai tineri muncitori 
ai Vălenilor de Munte 1 Ti 
cunoaștem la locul lor de 
muncă. Ii cuprinde pe toti 
o hală cit o sală de clasă 
liceală — fiecare la un pu
pitru propriu, migălind la 
ABAC-1, minicalcuiatorul 
aflat in diferite faze 
montaj.

— Fluxul tehnologic 
montajului este drămuit 
secundă — ne 
subinginerul 1 
Produsul acesta 
— a fost asimilat rapid. Ni 
s-au acordat 2 săptămîni 
pentru montaj ; noi l-am 
realizat in 5 zile. Ne putem 
lăuda, nu-i nici o primej
die. cifrele sint 
tive. ne confirmă, 
perii și pasiunii tinerilor 
noștri li s-a aruncat mănu
șa 
de 
de 
dit

de

al 
la 

informează 
Ilie Ovidiu. 

i — ABAC-1

obiec- 
Price-

„provocării" ; un plan 
producție, pe acest an, 
10 milioane lei. Am gin- 
totul în colectiv — de-

cizia colectivă este cea mal 
eficientă, pentru că aparți
ne fiecăruia și tuturor, in 
același timp. Am luat ini
țiative in cercetarea pro
prie, dar și in reorganiza
rea- mai bună a muncii. 
Reveniți la noi cind vom 
trage linia totalului : vom 
depăși planul cu 2 la sută. 
Este certitudinea noastră, 
noi ii dăm chip.

Sigur, ne propunem să 
revenim in mijlocul acestor 
tineri. Ne-am despărțit de 
noile noastre cunoștințe cu 
un sentiment tonic, cu o 
infuzie de tinerețe, de e- 
nergie proaspătă în plin 
clocot.

Străbatem din nou orașul 
de la apa Teleajenului, o- 
prindu-ne in zona in care 
constructorii grăbesc tur
narea fundațiilor unor noi 
edificii social-culturale. In
tilnim, dind o mină de aju
tor constructorilor, munci
tori ai întreprinderii meca
nice. Ei ne arată un nou 
amplasament pentru grupul 
de blocuri destinate colec
tivului muncitoresc al în
treprinderii lor, fundațiile 
unei noi case de cultură și, 
lateral. fundația pentru... 
noul sediu al micii subuni
tăți de electronică din 
Vălenii de Munte. In ex
plicațiile lor simțeam 
grijă și dragoste pentru cel 
mai mic colectiv muncito
resc al orașului. Se mani
festau ca niște părinți care 
ridică nouă casă pentru 
copiii lor. Și oare nu este 
așa 7

ziile ferme și acțiunile inițiate 
conducerea ministerului pentru 
tărirea răspunderii personalului 
trenuri iși „diluează" treptat din 
ță. In acest sens ar putea prezenta 
interes propunerea directorului ge
neral al Regionalei C.F.R. Constan
ța,. Ion Maier, ca regionalele tie la 
care pleacă trenuri spre litoral sâ 
aibă acolo cite un reprezentant care 
să vadă cum ajung ele la destinație, 
să controleze activitatea propriului 
personal aflat in deplasare și să ia 
măsurile ce

CEEA CE 
RUL VEDE 
gur, nu toți 
„pasageri" __ ___
tite. Cert este că, in cursul investi
gației întreprinse, echipele de 
trol au depistat o serie 
care conductorii nu le 
De pildă, in acceleratul 
de călători din Slatina, 
gulile elementare de 
murdăriseră in asemenea hai vago
nul incit echipa de control a trebuit 
să-i amendeze, conform legii. Iar 
intrucit cei cinci (Velea Ionel, Velea 
Marin, Buzatu Marian, Mismănaru 
Pantelimon și Canariu Ion) nu nu
mai că au refuzat să plătească, dar 
au răspuns prin injurii, echipa de 
control le-a întocmit prooese verba
le pentru atitudinea lor huliganică, 
sancționindu-i cu cite 1 0(10 de lei 
amendă (fiecare).

Sau un alt caz, petrecut in rapidul 
46. Șase călători se urcaseră la Me
diaș pentru a ajunge la București 
cumpărind bilete doar pină la.... Si
ghișoara. adică pină la prima stație, 
plătind vreo 20 de lei in loc de 152 
lei cit era costul călătoriei. Ca să • 
„ma-scheze" diferența (înmulțiți su
mele de mai sus cu 6), au făcut uz 
de niște abonamente expirate, fapt 
ce nu a scăpat insă controlorului, 
incit, pe lingă costul integral al că
lătoriei, încercarea de înșelare a sta
tului s-a soldat cu majorările cu
venite. Dar nu conductorul fusese 
cel care observase că respectivele 
abonamente nu aveau valabilitate...

Asemenea fapte, ca și altele con
firmă ideea că neregulile de orice 
fel, fie că este vorba de neplata bi
letului sau de degradarea vagoanelor, 
nu trec neobservate dacă personalul 
C.F.R. ce însoțește trenul iși face 
datoria conștiincios. La polul opus 
sint șefii de tren, conductorii ce trec 
indiferenți pe lingă călătorul care 
umple culoarul cu mucuri de țigări, 
deși scrumierele stau goale, și care 
nu-i observă pe cei ce deteriorează 
anumite instalații, mobilierul sau 
alte bunuri din vagoane.

Iată de ce am consemnat ca pozi
tive, chiar dacă efectul lor nu apare 
imediat, măsurile luate de conduce
rile ambelor regionale C.F.R. pentru 
intensificarea controlului atit la re
viziile de vagoane, in vederea asi
gurării unor lucrări de calitate, cit 
și in trenuri. îndeosebi cele de na
vetiști. S-au instituit comisii ce in
spectează trenurile ce urmează să 
tragă la peron, s-a dublat numărul 
persoanelor cu- drept de control : 
au sporit considerabil acțiunile în
treprinse împreună cu miliția fero
viară și s-a intensificat colaborarea 
cu întreprinderile care au navetiști.

— Cu sprijinul comitetelor jude
țene de partid, ne spune directorul 
general al Regionalei C.F.R. Brașov. 
Anghel Neacșu. am organizat discu
ții cu conducerile principalelor uni
tăți industriale, cu navetiști din ju
dețele Mureș, Sibiu și Brașov. Ca
zurile de comportare necivilizată în 
tren au fost puse in dezbaterea co
lectivelor. De pildă, recent, am pri
mit de la întreprinderea de scule 
din Rișnov un răspuns in care ni se 
comunică măsurile luate în urma 
unor asemenea discuții ; doi nave
tiști de la „Hidromecanica" 
aspru criticați de colectiv 
acte de huliganism soldate 
căciuni in tren.

★
Deși controlul efectuat a 

tematică precisă — îngrijirea și în
treținerea parcului rulant — ar pu
tea fi consemnate și alte aspecte, 
legate de buna. servire a călătorilor. 
De pildă, constatarea că se mai vind 
uneori mai multe tichete pentru ace
lași loc, ceea ce creează situații ne
plăcute. In cursul controlului efec
tuat, in oele două regionale au fost 
găsite 25 de asemenea dublări de 
locuri.

în concluzie, se poate aprecia că 
acțiunea la care am participat s-a 
soldat cu bune rezultate : au fost 
efectuate 1 698 de controale, eficien
ța lor fiind certă. Au fost aplicate 
zeci de amenzi conform Legii 10. 
pehtru deteriorări, murdăriri sau 
atitudine necuviincioasă in trenuri. 
Efectul lor ar fi mult sporit dacă 
cuantumul amenzilor ar fi mai mare. 
In prezent, pentru încălcarea preve
derilor amintitei legi, ca și pentru 
călătorie frauduloasă sumele plătite 
sint mult prea scăzute pentru a-i 
descuraja pe făptași... Desigur, esen
țiale sint consecvența și perseveren
ța in această direcție, pină la instau
rarea trainică și definitivă a nor
melor de bună comportare, de res
pect față de bunurile obștești.

de 
in- 
din 

for-

se impun.
NU VEDE CONDUCTO- 
CONTROLORUL. Desi- 
șefii de tren sint simpli 

ca in cazurile sus amin-
con- 

de cazuri pe 
remarcaseră. 
823, un grup 
ignorînd re- 
com portare.

au (ost 
pentru 

cu stri-

avut o

Rodica ȘERBAN
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Lucrările agricole - desfășurate exemplar!
BRĂILA

Zi și noapte la
Temperatura excesiv de ridicată 

înregistrată in ultimul timp in ju
dețul Brăila, precum și lipsa preci
pitațiilor influențează negativ asu
pra dezvoltării culturilor agricole. 
Ca atare, comandamentul județean 
pentru agricultură a luat măsuri 
organizatorice și tehnice, in vederea 
irigării culturilor pe suprafețe cit 
mai mari. Cum se acționează in 
acest scop ? „Reducerea rezervei de 
apă din sol a impus luarea neîntir- 
ziată a unor măsuri ferme pentru 
irigarea zi și noapte a culturilor, 
folosindu-se toate mijloacele și re
sursele de apă — ne spune ingine
rul Radu Becleanu, directorul direc
ției județene agricole. Prioritate la 
irigat au porumbul, sfecla de zahăr, 
legumele, cartofii, soia, furajele, 
floarea-soarelui, culturile duble, tu
tunul ș.a. Aripile de ploaie sint mu
tate de două ori pe zi. Acolo unde 
condițiile au permis, culturile sint 
irigate prin inundare, sifonare, cu 
roata grădinarului, cu cisterne, bu
toaie, găleți etc. O serie de măsuri 
luate asigură functionarea neîntre
ruptă a motopompelor, a stațiilor de 
pompare din sistemele I.E.E.L.I.F., 
iar in ultima perioadă, elevii aflați 
în vacantă participă in mod organi
zat la lucrările de udare a culturi
lor agricole".

în acest context notăm că. în sea
ra zilei de 23 iulie, din inițiativa co
mitetului județean de partid, s-a or
ganizat o amplă acțiune de irigare 
a culturilor pe terenurile consiliului 
agroindustrial Făurei. Din gara 
Brăila, la ora 21.33 a plecat un 
tren cu cisterne, avind o capacitate 
de 2 439 tone apă. Acțiunea de pre
luare a apei a fost organizată opera
tiv, atit în stația. Făurei. cit și in 
stația Drogu. apa ajungind repede 
pe suprafețele cu culturi de porumb 
și lucernă.

Timp de trei zile — 22—24 iulie — 
am urmărit cum se acționează la 
irigarea culturilor în unităti agrico
le din consiliul agroindustrial Ian- 
ca. „în a doua cultură am însămin- 
tat peste 5 200 hectare — ne preci
zează Ion Tănase, inginerul-șef al 
consiliului agroindustrial. Semănă
turile efectuate după orz au răsărit 
și au de pe acum 2—4 frunzulițe. 
Am trecut deja la aplicarea primei 
prașile mecanice și manuale. Dar, in 
egală măsură, se irigă și culturile 
din ogor propriu, acestea aflindu-se 
intr-o fază cu consum maxim de 
apă".

Ne deplasăm in solele cooperativei 
agricole Lișcoteanca. Porumbul pen
tru boabe de pe cele 150 hectare in

Adevărații gospodari adună finul, ceilalți...
Am efectuat , zilele acestea un 

raid-anchetă in citeva unități 
agricole din județul Arad, cu precă
dere cele care in anii trecuti n-au 
avut asigurate in totalitate furajele 
necesare.

O astfel de unitate este Asociația 
economică intercooperatistă de creș
tere si ingrășare a tineretului tau
rin din Arad. Pentru iarna care a 
trecut aici s^au însilozat doar 2 244 
tone suculente, cantitate ce s-a do
vedit a fi insuficientă pentru cele 
peste 2 000 de animale. Există acum 
suficiente argumente care fac dova
da că specialiștii de aici au învățat 
din erorile oomise cu un an în urmă, 
în prezent, asociația are deja insi- 
JoZate 6 452 tone de furaje. Cum s-a 
reușit ? O 'explicație constă în mai 
buna organizare a acestei acti
vități la nivel de consiliu agro
industrial, in sensul că au fost 
alcătuite două formații mari de 
mijloace mecanizate care au tre
cut din unitate in unitate. S-a lucrat 
efectiv de dimineața pînă seara. în- 
sijozindu-se circa 1 000 tone furaje 
pe zi. De fapt, s-a insilozat intr-o 
săptămină aproape de trei ori mai 
mult decît în urmă cu un an. Fără 
a insista asupra structurii culturilor, 
vom spune doar că unitatea și-a 
propus si are posibilitatea să reali
zeze. pină in toamnă, 15 mii tone 
siloz. 3 800 tone furaje grosiere și 
1 100 tone fin (după primele două 
coase s-au asigurat peste 700 tone 
de fin).

Dar se pare că mai sint unii care 
n-au învățat nimic din greșelile de 
pină acum. Să ne oprim, de pildă, la 
Asociația economică intercooperatis
tă de la Vinga', profilată și ea pe 
creșterea și îngrășarea tineretului

TĂRII - CÎT MAI MULT TITEI!
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lonț, despre care se vorbea in urmă 
cu un veac. Astfel, se vor extrage 
sute de tone de țiței prin metoda 
mineritului. Pînă acum au 'fost să
pate galeriile principale orizontale 
și parțial cele de legătură, au fost 
puse in funcțiune noi parcuri de re-

Acțiuni și inițiative pentru creșterea 
factorului de recuperare a țițeiului
Pentru rezultatele deosebite cu 

care a incheiat primul an al actua
lului cincinal, recent colectivului de 
sondori din cadrul Schelei de pro
ducție petrolieră Drăgășani i-a fost 
decernată prin decret prezidențial 
o inaltă distincție — „Ordinul Mun
cii" clasa I. Succesele de anul trecut 
n-au fost deloc intimplătoare, ci ele 
s-au datorat exigenței și responsa
bilității cu care intregul colectiv, de 
la director la ultimul petrolist, a 
acționat permanent pentru folosirea 
la capacitatea maximă a parcului de 
sonde. pentru scurtarea duratei 
normate a probelor de producție la 
noile sonde, precum și a interven
țiilor.

în cadrul schelei de la Drăgășani, 
problemele organizării și desfășură
rii ritmice a producției continuă și 
în acest an să se constituie intr-un 
punct de interferență de la care e- 
mană toate acțiunile, inițiativele și 
eforturile colective, rezultatele pe 
șase luni situînd colectivul acestei 
schele de producție petrolieră pe 
un loc fruntaș in întrecere. Din a- 
ceastă multitudine de acțiuni și 
inițiative vom stărui în rindurile 
de față asupra cîtorva lucruri care, 
prin ele însele, dau măsura puterii 
de generalizare.

Exploatarea țițeiului și gazelor în 
cimpul petrolifer Băbeni se reali
zează exact de trei decenii. Tocmai de 
aceea, pină de curind se susținea 

irigarea culturilor
cultura a doua, ca și fasolea de pe cele 
100 hectare arată bine.. în ziua rai
dului, peste 120 cooperatori prășeau 
manual. Pe alte sole, jeturile de apă 
udau pămîntul încins, inviorind toa
te culturile. Se muncește intens la 
irigarea culturilor de porumb pentru 
boabe la cooperativele agricole Plopu 
(300 hectare), Ianca (300 hectare). Pe- 
rișoru (300 hectare). La I.A.S. Mir
cea Vodă, raidul il întreprindem cu 
inginerul Antonică Mitescu. directo
rul unității, care ne spune : „în 
cele 6 ferme vegetale am insămînțat 
întreaga suprafață de 600 hectare cu 
porumb pentru boabe, in cultură du
blă. După griu, am semănat pmă in 
prezent circa 200 hectare cu po
rumb pentru masă-verde. Pe cele 
600 hectare am trecut la prima pra- 
șilă mecanică, lucrare efectuată pînă 
în seara zilei de 24 iulie pe 50 la 
sută din suprafață, iar acolo unde 
este cazul se face și prășitul ma
nual. mai ales în vetre. Concomitent' 
cu prașila mecanică, administrăm și 
îngrășăminte chimice".

în această unitate, la irigat, pe o 
suprafață de 3141 hectare se ac
ționează cu peste 250 de aripi de 
ploaie, ceea ce înseamnă o viteză 
zilnică de peste 350 hectare, timpul 
de revenire a unei aripi pe pozi
ția inițială fiind de maximum 8—9 
zile. în cadrul fermei conduse de 
Chiriță Tudorache. ca și la ferma 
Dedulești a cooperativei agricole 
Mircea Vodă, unitate vecină cu a- 
ceasta, unde terenul nu este amena
jat pentru irigat, s-a procedat la 
irigarea unei sole de 100 hectare cu 
floarea-soarelui. prin sifonare, pre- 
luindu-se apă din canalul apropiat. 
Ca atare, chiar in aceste condiții 
excesiv caniculare, cultura arată 
foarte bine. Au fost aplicate udări 
pe 100 hectare cu sfeclă de zahăr, 
din fermele nr. 1, 2 și 5, unde plan
tele se dezvoltă frumos, incit de pe 
acum se prevede o producție medie 
la hectar de 45—50 tone ; pe 50 hec
tare cu cartofi (ferma nr. 6). Ca și pe 
cele 250 hectare cu soia. Se irigă zi 
și noapte. Suprafețele cultivate cu 
porumb din fermele nr. 2 — 300 
hectare, nr. 5 — 50 hectare, nr. 1 — 
200 hectare și nr. 6 — 100 hectare 
se aflau la a patra udare.

Pretutindeni. în unitățile agricole 
din județul Brăila se acționează 
energic in vederea extinderii supra
fețelor irigate șj aplicării, zi și noap
te, a udărilor, astfel incit nivelul re
coltelor să nu fie afectat in nici un 
fel.

Candiano PRÎCEPUTU 
corespondentul „Scînteii"

taurin. Aici problemele au fost mai 
multe, unitatea răminind spre pri
măvară atit fără furaje grosiere, cit 
și fără suculente. De ce s-a ajuns 
aici ? „Slabă organizare", răspunde 
Virgil Dan, directorul asociației. Nu
mai că respectivul calificativ poate 
fi atribuit și acum activităților ce se 
desfășoară aici. Spre deosebire de 
unitatea din Arad (care are același 
efectiv de animale, dar cu aproape 
150 hectare mai puțină suprafața 
pentru plante furajere), la Vinga

Ancheta „Scînteii“ în județul Arad

s-au însilozat doar 2 500 tone sucu
lente și sînt depozitate 350 tone fin. 
De ce doar atît ? „N-avem decît opt 
tractoare... Nu sintem ajutați de 
S.M.A. Vinga... N-am putut..." Și in
terlocutorul nostru a arătat mereu 
cu degetul spre alții, dar nu și spre 
cei ce de fapt gospodăresc sau ar 
trebui să gospodărească unitatea. 
Asta in timp ce finul stătea pe cimp 
în brazde, culturile duble nu erau se
mănate, în fermă nu fusese adus nici 
măcar un balot cu paie de orz. iar 
producția realizată pină acum la' hec
tar abia depășește 6 tone furaje.

Firește, am discutat și cu directo
rul de la S.M.A. Vinga, tovarășul 
Gheorghe Bunaciu. „La asociația din 
Vinga nu lipsește sprijinul nostru, ci 
buna organizare, interesul". în loc de 
alte comentarii, precizăm că tovarășul 
loan Fraicov, inginerul-șef al consi
liului agroindustrial Vingj, are o opi
nie identică. în aceste condiții, nu ne 
rămine decit să adăugăm că și condu
cerea consiliului unic agroindustrial

zervoare și separatoare la Tașbuga 
și Pipirig. Peste tot se muncește cu 
tenacitate, cu deplină răspundere 
pentru recuperarea cit mai grabnică 
a restanțelor și îndeplinirea integra
lă a planului pe acest an.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

chiar de către unii petroliști cu ex
periență că „punga" de hidrocar
buri este aproape epuizată și că in 
atare situație ar fi mai economic și 
mai practic să se meargă pe ideea 
renunțării la noi căutări de soluții 
privind creșterea factorului final de 
recuperare a țițeiului din zăcămînt.

— Nimic mai fals — ne spunea 
ing. Nicolae Sorin Samoilă, direc
torul schelei. Atît timp cit avem 
ferma convingere că zăcămîntul n-a 
lost exploatat pină la epuizare și 
că unele sonde din zonă iși mențin 
mai mult sau . mai puțin un debit 
constant de extracție, nu trebuie să 
renunțăm la nimic. Chiar dacă a- 
ceastă ofensivă necesită muncă 
multă.

Aceeași opinie au avut-o și son
dorii din brigada nr. 1 Băbeni, con
dusă de ing Gheorghe Ioniță, iar 
cind spunem sondori ii avem in ve
dere în primul rind pe maiștrii Du
mitru Onițoiu, Constantin Vișan ori 
Dumitru Drăgan, pe sondorii-șefi 
Dumitru Popan, Gheorghe Schiopu, 
Pavel Groșenoiu și mulți alții.

— Din practica de fiecare zi — 
precizează șeful brigăzii — am tras 
concluzia că la un astfel de zăcă- 
mint, cum este al nostru, productivi
tatea sondelor se reduce nu numai 
datorită scăderii presiunii acestuia, 
ci și faptului că proprietățile fi
zice ale stratului la nivelul găurii de 
sondă se modifică in timpul exploa

GORJ

Fiecare combină să fie folosită
la întreaga capacitate

Pină în seara zilei de 24 iulie, in 
unitățile agricofe din județul Gorj 
griul a fost recoltat de pe 69 la sută 
din suprafața cultivată. Evident, este 
puțin față de data la care ne aflăm. 
Ce se întreprinde pentru încheierea 
grabnică a lucrărilor ?

Propriu-zis. secerișul griului a în
ceput in ziua de 12 iulie, cind o 
formație de combine a intrat în la
nurile de griu ale fermei vegetale 
nr. 2 Cocoreni din comuna Bilteni. 
în zilele următoare, recoltarea griu
lui s-a extins in majoritatea unită
ților agricole din județ, la 23 iulie, 
oooperativa agricolă Urdari și I.A.S. 
Tirgu Jiu au raportat terminarea a- 
cestei lucrări. în alte unități agri
cole, realizările la seceriș sint insă 
sub posibilități. De ce 's-a înregis
trat un ritm de lucru lent ? Iată 
spre edificare . „radiografia" unei 
zile de lucru din această săptămină 
în consiliul agroindustrial Amaradia: 
la C.A.P. Stoina se aflau în lan 5 
combine din 7 ; la Căpreni — 3 din 
6 ; la Logrești — 6 din 10: la Po- 
jaru, abia la mijlocul zilei 3 combi
ne intraseră în lan. Lucrindu-se cu 
mai puține combine, în condițiile a- 
pariției unor defecțiuni tehnice ne
așteptate. pe ansamblul consiliului 
agroindustrial griul a fost recoltat, 
in ziua respectivă, doar de pe 25 
hectare. „Nu se defectează combi
nele din cauza configurației terenu

Vinga ar fi trebuit să fie mai pre
zentă în unitate, să urmărească mai 
îndeaproape activitatea de la aso
ciație.

Că se poate face treabă bună în 
acest consiliu agroindustrial o dove
dește buna organizare de la C.A.P. 
Mailăt. unde și acum mai. sînt 400 tone 
siloz de anul trecut. Cum a fost posi
bil? „întotdeauna Calculăm necesarul 
de’ furaje pentru circa 235 de zile de 
stabulație, iar la cantitatea rezultată 
adăugăm o rezervă de 20—30 la sută, 

precizează ing. Szoke Endre. șeful 
fermei zootehnice. Folosim cu maxi
mum de randament cele 173 ha des
tinate bazei furajere și semănăm 
culturi duble pe mai bine de 200 
hectare. Am avut de toate și. în 
ciuda prelungirii perioadei de stabu- 
lație din primăvară, am dat altor 
unități și siloz, și, grosiere, și sfeclă 
furajeră". Aproape că este inuțil să 
mai adăugăm că aceste preocupări 
pentru furaje se regăsesc și în rezul
tatele și producțiile fermei de bovine 
de la Mailat. Și nu este singurul 
exemplu bun. In consiliile unice 
agroindustriale Pecica, Nădlac, 
Sintana (excepție C.A.P. Simand), 
Cermei. furajele sînt asigurate an de 
an in cantități suficiente, la timp și 
de bună calitate, iar după modul în 
care se acționează acum’ există ga
ranția că și in acest an ele vor fi 
îndestulătoare.

Era firesc să ne interesăm de 
măsurile luate de direcția agricolă 
pentru ca furajele să fie strinse și 

tării mai ales din cauza diferitelor 
depuneri di.n masa țițeiului (ceară, 
parafină etc.), precum și a parti
culelor fine marnoase dislocate din 
strat și antrenate in curentul de 
curgere. Or, cunoscînd bine influen
țele pe care le au aceste depuneri, 
noi am acționat cu prioritate asupra 
intensificării extracției și a creșterii 
factorului de recuperare, efectuind 
în acest scop o multitudine de ope
rații pentru refacerea permeabili
tății în jurul găurii de sondă, care 
au constat in acidizări, tratamente 
tensioactive sau tratamente termo- 
gazo-chimioe. Eram conștienți că 
vom avea și eșecuri, ceea ce 
s-a și întîmplat. Dar nu am 
cedat. Cind operațiile de refa
cere n-au dat rezultate, am hotă- 
rit să săpăm npi sonde care să în
locuiască o parte din sondele vechi, 
unde situația construcției mecanice 
nu mai permitea continuarea inter
vențiilor de rutină. In felul acesta 
am atins și un alt obiectiv : noile 
sonde au rolul de a completa gaba
ritul existent in pozițiile cele mai 
favorabile in ceea ce privește gra
dul de saturație in țiței. Programul 
pe care l-am stabilit in acest sens 
a fost in linii generale incheiat. iar 
noile sonde vor fi puse în funcțiune 
eșalonat pe parcursul celui de-al 
doilea semestru și ini anul viitor. Pe 
măsură ce ele se vor adăuga la ac
tuala zestre de sonde, brigada nr. 1 
Băbeni va reuși să asigure creșterea 
debitelor de țiței și implicit spori
rea factorului de recuperare.

Toate aceste metode considerate 
de acum clasice pentru industria 
petrolului au fost aplicate concomi
tent cu introducerea unor noi tehno
logii de extracție, așa cum este cea 
care are la bază combustia subtera
nă. Prin experimentul realizat cu a- 
ceastă tehnologie în cîmpul petro
lifer Băbeni s-a demonstrat con
vingător că sistemul combustiei 
subterane ca metodă termică de sti
mulare are un domeniu mult mai 
larg de utilizare, el putînd fi apli
cat cu succes și în evidente condi

lui sau pentru faptul că pe unele 
porțiuni sint lanuri imburuienate, ci 
pentru că nu au fost reparate cura 
trebuie" — afirmă Ștefan Popescu, 
inginerul-șef ah C.A.P. Brănești. în 
ăceastă situație, pină acum în nici 
una din zile nu a fost realizată, pe 
ansamblul județului, viteza de recol
tare planificată.

întrucît județul Gorj se află în 
momentul de vîrf al campaniei de 
recoltare, cind griul a ajuns la ma
turitate pe toate suprafețele, se im-, 
pun măsuri energice pentru elimina
rea neajunsurilor manifestate și fo
losirea cu maximă eficiență a tim
pului de lucru. „în acest sens, ne-a 
spus ing. Miroea Prunariu, directorul 
general al direcției agricole județe-' 
ne. in ultimele zile am recrutat din 
unitățilă industriale 80 muncitori — 
mecanici și tractoriști — care au 
fost integrați în echipele ce asigură 
intervențiile și asistența tehnică la 
locul recoltării. De curind am pri
mit. prin repartiție, încă 20 de com
bine noi și, pe măsură ce se încheie 
recoltarea in unitățile din sudul ju
dețului,- vom dirija utilajele spre 
zonele rămase in urmă. Preconizăm 
ca in seara zilei de 28 iulie să în
cheiem in întregime recoltarea griu
lui".

Dumitru PRUNĂ 
corespondentul „Scînteii"

justificările
depozitate în cele mai bune condi
ții. Din investigațiile efectuate 
rezultă că a fost alcătuit un program 
realist, că. beneficiind de sprijinul și 
îndrumarea comitetului județean de 
partid, măsurile luate au și fost 
aplicate cu toată răspunderea. De 
pildă, pornindu-se de la condițiile 
specifice ale acestui an (precipitații 
abundente, timp răcoros pînă in 
iunie), s-a urmărit realizarea unor 
cantități sporite de semifîn și siloz 
— în locul finului ce nu s-a putut' 
usca. Apoi, in toate consiliile agro
industriale se lucrează la recoltarea și 
depozitarea furajelor cu formațiuni 
mari, care asigură ca acțiunea de in- 
silozare să se încheie, în medie, 
in circa 72 de ore.

Ca urmare a măsurilor întreprin
se pină acum, in județul Arad era 
depozitată, la 22 iulie. 66 Ia sută din 
cantitatea de fin prevăzută în pro
gram pentru această perioadă, iar 
pînă la sfirșitul lunii, prin valorifi
carea finului din coasa a doua se va 
ajunge aproape de cantitatea stabili
tă. Deși in program nu era prevăzut 
să se realizeze semifîn, pină acum 
s-au obținut 17 750 tone de astfel de 
furaje, ponderea lor fiind în sectorul 
cooperatist! Silozul este dgja reali
zat în proporție de 109 la sută față 
de programul lunii iulie, iar pină la 
sfirșitul lunii vor fi insilozate 75 
mii tone furaje, cu 22 de mii mai 
mult decit era prevăzut. Cantitățile 
mari de furaje insilozate și depozi
tate, posibilitățile certe de depășire 
a programului stabilit în acest sens 
pentru 1987 ne arată că lucrurile 
sînt pe un făgaș bun.

Tristan MIHUȚA 
corespondentul „Scînteii"

ții de eficiență și pe zăcămintele cu 
țițeiuri mai ușoare și cu viscozitate 
redusă. Vorbindu-ne despre rezul
tatele înregistrate la Băbeni după 
aplicarea tehnologiei amintite, ing. 
Gheorghe Ioniță a menționat prin
tre altele :

— Inițial, această tehnologie a 
fost incercată prin injecția aerului 
și amorsarea aprinderii în sonda 
2 803 pentru ca ulterior ea șă fie 
dezvoltată, fiind integrate in fluxul 
de injecție alte 4 sonde. In egală 
măsură a crescut bineînțeles și nu
mărul sondelor de reacție, adică al 
celor care trebuie să preia "Curenții 
de curgere. In pofida dificultăților 
mtîmpinate pe parcursui experi
mentării și apoi al exploatării — di
ficultăți generate indeosebi de tem
peraturile ridicate, de creșterea pro
cesului de coroziune a echipamen
tului de fund, de viiturile de nisip 
etc. — azi putem spune cu certitudi
ne si cu argumente de_producție că 
s-au înregistrat creșteri sensibile de 
debite la unele sonde de reacție care, 
chiar dacă nu sint spectaculoase, 
au determinat pentru noi. pentru 
economia națională, un evident ciș- 
tig de țiței.

Dar ceea ce a omis să ne spună șe
ful brigăzii este că maiștrii, inginerii 
și tehnicenii care lucrează in aoeastă 
zonă așa-zis „epuizată" au gindit 
și acționat cu promptitudine și pro
fesionalism, au găsit și aplicat mul
te idei și soluții deosebit de eficiente.

Despre căutările și eforturile petro
liștilor din brigada Băbeni consacra
te revitalizării unui zăcămint intrat in 
declin natural, ba considerat pină de 
curind ca epuizat, s-ar putea spune 
încă foarte multe lucruri. Considerăm 
însă suficiente argumentele aduse in 
rîndurile de mai sus. care pledează 
pentru strădania cotidiană a petroliș
tilor din Drăgășani de a-și spori me
reu contribuția la creșterea produc
ției, spre a da patriei tot mai mult 
țiței.

Ion STANC1U
corespondentul „Scînteii"

Argumente pentru optimizarea conducerii 
și creșterea eficienței economice

Una dintre perfecționările majore 
operate în cadrul economiei na
ționale cu aproape două decenii 
in urmă, din inițiativa secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost constituirea 
centralelor industriale. De la bun în
ceput trebuie subliniat faptul că în
ființarea acestora, ca mari unități 
economice, menite să asigure cadrul 
organizatoric și de conducere adec
vat desfășurării unei activități eco
nomice eficiente, a constituit o ne
cesitate obiectivă. în acest sens au 
pledat și pledează numeroși factori 
sintetizați de specialiști sub forma a 
patru determinări : dimensională, 
inovatională. informațională si edu
cațională.

Perioada care a trecut de la în
ființarea centralelor a demonstrat 
plenar necesitatea, utilitatea și efi
ciența acestora. Substanțialele spo
ruri de producție, creșterile mai ac
centuate ale pro
ductivității mun
cii și rentabilită
ții, ritmurile a- 
lerte de innoire 
a produselor și 
tehnologiilor re
prezintă. într-o

. proporție însem
nată, și contribu-. 
ția zecilor de 
centrale ce-și desfășoară activitatea 
in toate ramurile industriei.

Cu toate aceste progrese remarca
bile se constată, așa cum a subliniat 
recent secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
centrala nu-și exercită Ia nivelul ce
rințelor rolul cc-i revine in cadrul 
economiei naționale, ca titulară de 
plan. Explicațiile majore ale acestei 
situații rezidă in faptul că centrala 
industrială nu s-a racordai integral 
la mutațiile ample produse indeosebi 
in ultimii ani in cadrul economiei 
românești, și anume : introducerea 
noului mecanism economico-finan- 
ciar, a autoconducerii. autogestiur.ii 
și autofinanțării ; schimbările in di
mensiunea. structura si nivelul teh
nic al economiei naționale, in conți
nutul și dinamica raporturilor dintre 
componentele sale, ca urmare a ma
relui efort investițional ; creșterea 
amplorii și ritmului progresului ști- 
ințifico-tehnic reflectat in gama și 
frecvența modernizărilor de produ
se. tehnologii, utilaje, metode și for
me organizatorice, economice, infor
matice etc.

Toate aceste modificări implicau 
permanente schimbări in conceperea 
și exercitarea activităților centrale
lor industriale, atit de conducere, cit 
și de execuție, astfel incit ele să se 
manifeste plenar ca mari unități e- 
conomice competitive in condițiile 
actuale ale producției. Din păcate, 
perfecționările intervenite in activi
tatea centralelor, deși prezente, au 
fost insuficiente in raport cu am
ploarea și complexitatea mutațiilor 
contextuale, cu cerințele dezvoltării 
economice de tip intensiv.

în aceste condiții, avind în vedere 
sarcinile stabilite de Congresul al 
Xlll-lea al partidului pentru cinci
nalul 1986—1.990 și în perspectivă 
pînă în anul 2000. se impune o in
tensificare puternică, pe multiple 
planuri? a perfecționării ansamblului 
activităților centralei industriale.

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea socia

listă ne cele sase luni care au trecut din acest an. de către colective 
fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, construcții, 
transpprturi. din domeniul prestărilor de servicii, din centrale indus
triale. precum si din institute de cercetare științifică; inginerie tehnolo
gică si proiectare.

Pe baza rezultatelor obținute si a punctajului general stabilit în ra
port cu realizarea indicatorilor prevăzuti m criteriile de organizare a 
întrecerii socialiste, la 30 iunie pe primele locuri se situează :

ÎN INDUSTRIA
DE EXTRACȚIE A ȚIȚEIULUI 

Șl GAZULUI METAN
Locul I : Schela de 

gaze naturale Ploiești, 
puncte.

Locul TI : Schela de 
petrolieră. Drăgășani. 
Vilcea, cu 760,7 puncte.

Locui III ': Schela de 
petrolieră Berea, județul 
660.7 puncte.

producție 
cu 968,4
producție 

județul
producție 

Buzău, cu

IN INDUSTRIA 
ARTICOLELOR CASNICE

Locul I : întreprinderea „Metali
ca" Oradea, cu 666,2 puncte.

Locul II : întreprinderea „Ară- 
deanca" Arad, cu 545,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de bu
nuri metalice Arad, cu 222.1 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
construcțiilor DE MAȘINI 

— ALTE MINISTERE
Locul I : Întreprinderea mecani

că de reparații auto și utilaje de 
transport Baia Mare — Ministerul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor — cu 867,2 puncte.

Locul II : întreprinderea de uti
laje grele pentru construcții Bucu
rești — Ministerul Agriculturii — 
cu 807,4 puncte.

Locul III : întreprinderea de re
parații utilaj minier Tirgu Jiu — 
Ministerul Minelor. Petrolului și 
Geologiei — cu 794,6 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CELULOZEI ȘI HÎRTIEI

Locul 1: întreprinderea de hirtie 
„Bistrița" Prundu Birgăului. jude
țul Bistrița-Năsăud, cu 709,9 puncte.

IN INDUSTRIA STICLEI 
ȘI CERAMICII FINE

Locul I : întreprinderea „Porțe
lanul" Alba Iulia. cu 701,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de fa
ianță și sticlărie „Falmar" Baia 
Mare, cu 635 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
sticlărie și porțelan Dorohoi, cu 335 
puncte.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele 

și mănuși Timișoara, cu 522,6 
puncte. •

Locul II : întreprinderea de în
călțăminte „Carmen" București, cu 
439,3 puncte.

Locul III : Fabrica de încălță
minte „Montana" Cimpulung Mol
dovenesc, județul Suceava, cu 433,1 
puncte.

ÎN INDUSTRIA VINULUI, 
BERII, SPIRTULUI, 

AMIDONULUI.
APELOR MINERALE 

ȘI TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea de vinuri 

și șampanie „Zarea" București, cu 
998,5 puncte.

Locul II : întreprinderea de țiga
rete București, cu 753,6 puncte.

Locul III : întreprinderea de vi- 
nificație și produse spirtoase Dră

Din punct, de vedere economic, 
perfecționările preconizate pentru 
centralele industriale, ca de altfel 
pentru toate componentele econo
miei naționale, trebuie concepute in 
viziunea realizării optimului econo
mic național. Dar optimizarea macro
economică -este condiționată in mod 
obiectiv de optimizări parțiale, rela
tive, Ia nivelul centralelor și între
prinderilor. Concret, trebuie avută 
in vedere în primul rind dimensio
narea optimă a unităților economice, 
in sensul concentrării unui anumit 
volum de resurse umane, materiale 
și financiare cu anumite caracteris
tici sincronizate, care să ofere cele 
mai bune premise pentru desfășura
rea unor activități cu eficiență eco
nom ico-socială maximă. Ambele as
pecte trebuie întrunite corelativ, 
astfel incit optimul relativ asigurat 
<le fiecare centrală să se apropie cit 
mai mult de optimul macroeconomic.

Investigațiile efectuate de colecti
vul disciplinei „Conducerea unități
lor industriale" din cadrul Acade
miei de Studii Economice din Bucu
rești au evidențiat posibilitatea 'și. 
simultan, necesitatea efectuării de 
perfecționări, atît de ansamblu, re
feritoare la toate activitățile din ca
drul centralei, cît și la nivelul prin
cipalelor sale funcțiuni sau domenii 
de activitate.

In conceperea și operaționalizarea 
perfecționărilor , centralei industriale 
trebuie pornit de la funcțiile esen
țiale ce-i revin, așa cum au fost ele 
stabilite la înființarea lor și, desi
gur, ținînd cont de recentele preci
zări pe care le-a făcut secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, inclusiv cele de 
la Plenara comună a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii și a Con
siliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale. Calitatea centra
lei industriale de titulară de plan 
imprimă conducerii acesteia un pro
nunțat caracter strategico-tactic, re
flectat sintetic în conținutul și nive
lul calitativ ale planurilor cincinale 
și anuale de dezvoltare economico- 
socială, ale programelor pe domenii 
— perfecționarea organizării și mo

îndeplinirea atribuțiilor pe care centrala le are ca titulară de plan 
poate și trebuie să asigure prin urmare îmbinarea la un nivel superior 
a mijloacelor de conducere economică cu cele administrative. Faptul că 
un număr de ani, pînă la introducerea noului mecanism economico-finan- 
ciar, in conducerile centralelor și întreprinderilor mijloacele administra
tive au deținut o pondere importantă, in nu puține situații chiar prepon
derentă, are repercusiuni și în prezent. Obișnuințele de ani de zile ale 
unor cadre de conducere și chiar ale unor organe de conducere colectivă 
de a fundamenta și adopta decizii de planificare, organizare, introducere 
a progresului tehnic, finanțare, stabilire de prețuri, remunerare etc. in 
virtutea unor elemente de ordin administrativ-funcționăresc, uneori chiar 
de factură birocratică, fără a situa pe primul plan criteriile de eficientă 
economică au lăsat amprente puternice în munca unor factori de decizie 
din centrale și întreprinderi. Dar asupra acestor probleme vom reveni.

Dr. Ovldiu NICOLESCU
Academia de studii economice București

gășani, județul Vilcea, cu 688 
puncte.

ÎNTREPRINDERI 
AGRICOLE DE STAT 

CU PROFIL MIXT
Locul I : întreprinderea de sere 

„30 Decembrie", sectorul agricol 
Ilfov, cu 1192,1 puncte.

Locul II : întreprinderea agricolă 
de stat Rimnicu Vilcea, cu 804,2 
puncte.

Locul III : întreprinderea agrico
lă de stat Recaș, județul Timiș, cu 
366.2 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI SPECIALIZAT 

PENTRU AGRICULTURA
Locul I : întreprinderea de 

transport specializat pentru agri
cultură Buzău, cu 915.2 puncte.

Locul II : întreprinderea de

Panoul fruntașilor 
pe 6 luni

transport specializat pentru agri
cultură Vilcea, cu 771.9 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transport specializat pentru agri
cultură Brăila, cu 741,8 puncte.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO 
Locul I : întreprinderea de 

transporturi auto Caraș-Severin, 
cu 511,8 puncte.

Locul IL: întreprinderea de 
transporturi auto Mureș, cu 413,9 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto Gorj, cu 354,5 
puncte.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea județea

nă de recuperare și valorificare a 
materialelor refolosibile Alba, cu 
257 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile Teleor
man, cu 243,5 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile Boto
șani, cu 194.5 puncte.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE 

Locul I : Întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală șî 
locativă Botoșani, cu 1 276,7 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Vaslui, cu 1 247,9 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală si 
locativă Vrancea, cu 1 085 puncte.

IN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea jude

țeană de transport local Timiș, cu 
1 295 puncte.

Locul II : întreprinderea jude

dernizarea producției, creșterea pro
ductivității muncii, ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor, 
economisirea energiei și combustibi
lilor. reducerea cheltuielilor de pro
ducție. creșterea exporturilor etc. — 
pe care le elaborează. Concomitent, 
conducerea centralei are și un in
tens caracter operațional, care se 
exprimă prin amploarea și diversi
tatea atribuțiilor ce-i revin privind 
organizarea curentă a activității uni
tăților subordonate. In consecință, 
se impune să se accentueze atit di
mensiunea strategico-tactică. cît și 
cea operațională a centralelor, in 
condițiile corelării și interpătrunde- 
rii lor la un nivel superior.

In dimensionarea obiectivelor pla
nificate de către centrală este nece
sar să se aibă în vedere evitarea a 
două pericole. Stabilirea unui nu
măr prea mic de indicatori de plan 
nu ar permite urmărirea celor mai 

importante as
pecte ale activi
tăților fiecărei 
centrale și nici 
armonizarea a- 
decvată a rezul
tatelor obținute, 
in consonantă cu 
cerințele dezvol
tării planiioe sl 
proporționale a 

economiei. Al doilea aspect îl con
stituie stabilirea prin plan a u- 
ntii număr excesiv de obiective 
pentru centrală, ceea ce ar face 
deosebit de dificilă atit cuanti
ficarea lor riguroasă, cit și ur
mărirea și controlul activităților 
pe baza lor. Indicatorii de plan ai 
centralelor și întreprinderilor tre
buie să asigure elementele pen
tru armonizarea activităților la ni
velul economiei naționale, astfel in
cit să se asigure concentrarea resur
selor și rezultatelor pe direcțiile 
principale ale dezvoltării stabilite 
prin directivele partidului și. in ace
lași timp, reflectarea deosebirilor de 
esență care există între centralele 
industriale potrivit profilului lor de 
producție.

Pentru a-și indeplini integral func
țiile strategico-tactice ce le revin, 
indicatorii de plan trebuie să fie 
realiști — reflectind corespunzător 
posibilitățile efectiv existente — și 
mobilizatori, determinînd astfel la un 
efort de autodepășire personalul din 
cadrul unităților economice. Fără a- 
ceste două calități, indicatorii de 
plan nu vor determina desfășurarea 
unei activități eficiente de către 
centrale și, pe termen lung, nu vor 
asigura progresul cerut de evoluțiile 
economice și tehnice contemporane.

țeană de transport Vrancea, cu 
1 284 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transport local Constanța, cu 1 274,3 
puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE 
INDUSTRIA MINIERA

Locul I : Combinatul minier Plo
iești, cu 819,3 puncte.

Locul II : Centrala sării și ne
metaliferelor București, cu 366,2 
puncte.
INDUSTRIA ELECTROTEHNICA

Locul 1 : Centrala industrială de 
echipament special București, cu 
393,5 puncte.

INDUSTRIA PETROCHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru prelucra
rea țițeiului și petrochimie Plo
iești, cu 440,1 puncte.

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru industria 
chimică București, cu 546,1 puncte.

INDUSTRIA LEMNULUI
Locul I : Centrala de exploatare 

a lemnului București, cu 122 puncte.
INDUSTRIA ALIMENTARA

Locul I : Centrala industrializării 
tutunului București, cu 645,8 puncte.

Locul II : Centrala industriei 
uleiului București, cu 644,6 puncte.

TRANSPORTURI
Locul I : Centrala mecanică de 

material rulant București, cu 695,5 
Uuncte.

INSTITUTE DE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICA, INGINERIE 

TEHNOLOGICA ȘI PROIECTARE 
INSTITUTE DE CERCETARE 

ȘTIINȚIFICA
Locul I : Institutul de cercetări 

chimice București, cu 2 326 puncte.
Locul II : Institutul de cercetare 

științifică și inginerie tehnologică 
pentru electrotehnică București, cu 
1 920 puncte.

INSTITUTE IJE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICA. INGINERIE 

TEHNOLOGICA ȘI PROIECTARE 
Locul I : Institutul de cercetare 

științifică și inginerie tehnologică 
pentru mașini-unelte București, cu 
4 103,6 puncte.

Locul II : Institutul de cercetări 
și proiectări pentru industria lem
nului București, cu 3 601 puncte.

Locul III : Institutul de cercetări, 
inginerie tehnolgică și de proiec
tare a lucrărilor de construcție și 
instalații pentru minereuri Deva, 
cu 2 329 puncte.

INSTITUTE DE PROIECTARE 
— MINISTERE

Locul I : Institutul pentru pro
iectări de secții și uzine metalur
gice București, cu 3 223 puncte.

Locul II : Institutul de studii și 
proiectări pentru îmbunătățiri fun
ciare București, cu 2 066 puncte.

Locul III : Institutul de proiec
tări tehnologice pentru industria 
ușoară București, cu 1 971.2 puncte. 
INSTITUTE DE PROIECTĂRI — 
CONSILII POPULARE JUDEȚENE

Locul I : Institutul de proiectare 
județean Hunedoara, cu 1124 
puncte.

Locul II : Institutul de proiec
tare județean Timiș — IPROTIM 
— cu 726,6 puncte.

Locul III : Institutul de proiec
tare județean Dolj, cu 625,1 puncte.
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IN pregătirea CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE A Forța de nebiruit

Festivalul național „Cîntarea României"
-cadru generos de educare a oamenilor 

muncii, de afirmare a talentelor din popor

a idealurilor libertății
și unității naționale

(Urmare din pag. I)
a con- 
maturi-

formele 
trebuie să 
ideologice.

tie, o afirmare superioară 
științei sociale, asigurarea 
tații intelectuale a oamenilor. Arta 
de amatori este, in acest context, 
nu un scop in sine, ci un mijloc 
important de ridicare a nivelului 
cultural al maselor si de sporire a 
activității lor profesionale si poli
tice. Alături de cea profesionistă, 
indiferent de genul și 
sale, arta de amatori 
formeze convingeri 
principii morale și gusturi estetice 
superioare. Cultura trebuie 6ă pă
trundă mereu mai profund in viata 
cotidiană a oamenilor, în produc
ție. iar influenta ei să se resimtă 
benefic in comportarea și în gra
dul lor de civilizație, 
multilateral și din ce în ce mai pu
ternic însăși calitatea vieții. De 
aceea se pune un mare accent pe 
acuratețea și autenticitatea valori
lor create și răspindite prin inter
mediul acestei vaste mișcări în 
care, pină la urmă, esențială este 
nu cantitatea — semnificativă și 
ea. dar nu suficientă — ci calitatea 
procesului educativ. Iar de această 
calitate depinde. în măsură hotă-

inriurind

Virtuțile educative 
ale artei amatorilor

Pe suprafața unei imaginare 
hărți a creativității românești, cele 
mai variate trasee alese ar releva, 
fără îndoială, oricui, înaltele cote 
ale dezvoltării vieții spirituale a 
acestor ani, ale participării unor 
impresionante mase de oameni, de 
diferite profesiuni, la actul artistic, 
la creație, la făurirea unor valori 
dintre care multe au șansa dura
bilității.

Este un fapt ce vorbește de la 
sine, cu puterea evidenței : nici- 
cind forței creatoare a acestui 
popor nu i s-au creat condiții de 
manifestare și împlinire ca în 
acești ani de impetuoasă dezvol
tare socialistă a tării noastre. O 
generoasă idee a secretarului ge
neral al partidului a dat naștere 
unui amplu cadru democratic, unic 
in felul său. de participare a ma
selor la cultură, la creație. Festiva
lul național „Cîntarea României" 
aduce în fata opiniei publice mi
lioane și milioane de oameni pe 
care dragostea de viață, pasiunea 
pentru artă îi fac să se dedioe 
unei nobile îndeletniciri : cintul, 
poezia, creația plastică, dansul, 
teatrul, filmul. In toate domeniile 
artistice, indiferent de tehnica sau 
stilul in care au fost realizate, 
numeroase lucrări aduc mărturii 
pline de sensibilitate și culoare 
despre multitudinea talentelor din 
popor, despre condițiile create 
astăzi ca nimic din capacitatea 
creatoare a oamenilor să nu se 
piardă și pentru ca priceperea, 
aptitudinea de a crea să rodească 
neîncetat, în opere valoroase, cu 
forță de înriurire. cu reale virtuți 
educative.

An de an. prezenta artiștilor 
amatori în amplul festival și con
curs național „Cîntarea României" 
a stat și stă mărturie unei ge
neroase dezvoltări — expresie a 
largului democratism manifestat 
azi în toate domeniile de activi
tate.

Multitudinea de talente care se 
afirmă din rîndul oamenilor mun
cii de diverse profesii de la tineri 
la virstnici este confirmată pe de
plin și în această a Vl-a ediție a 
festivalului, care se va încheia în 
luna august printr-o cuprinzătoare 
expoziție republicană. Originalita
tea sa este cu atît mai pregnantă 
cu cit această diversitate socio- 
profesională se reflectă într-o 
mare varietate a lucrărilor de pic
tură, grafică, sculptură, artă de
corativă, sosite din județe în ve
derea selecției. Viziunea de reală 
expresivitate plastică, 6imțul tra
diției conjugat cu inventivitatea 
modernă și ingenuitatea proprie 
acestor oameni, care descoperă to
nele artei și tehnicile ei în măsură 
să exprime gindurile și năzuințele 
lor, oferă un spectaool de rară 
frumusețe artistică. Regăsim in 
libertatea de expresie a fiecăruia 
capacitatea de a concretiza în va
lori ce se înscriu in universul ar
tei contemporane una din ideile 
fundamentale ale politicii noastre 
— aceea a largului acces al oa
menilor' muncii spre universul 
creativității, a unei generoase de
mocratizări a culturii. O ilustrează 
In actuala ediție și participarea 
oelor peste 5 milioane de oameni 

ritoare, ridicarea gradului de civi
lizație al oamenilor, sporirea pu
terii lor de înțelegere. Iată 
de ce in întreaga activitate 
creatoare, științifică, artistică și po- 
litico-educativă din Festivalul na
țional „Cintarea României" ac
centul principal trebuie pus me
reu și mereu pe calitatea deprin
derilor, a comportamentului cultu
ral al oamenilor, inlăturind orice 
posibilitate de pătrundere a lucru
lui superficial, fad. lipsit de ma
turitate și valoare, punînd stavilă. 
Ierni, oricăror Încercări de po
luare a manifestării artistice prin 
gust îndoielnic, veleitarism și ve
detism. dorință de afirmare cu 
orice preț, apelind la mijloacele 
subculturale ale unul anumit suc
ces. Scena artistului amator — 
cea mai amplă și mai populară 
scenă, cu cei mai numeroși „ac
tori" — trebuie să rămînă o tri
bună a valorii și atitudinii demne, 
de înaltă ținută, un perimetru spi
ritual de vie circulație a modele
lor. un cadru generos al celui mai 
larg schimb de experiență din 
care adevărații ciștigători sint nu 
citeva sute de premianți, ci mi-

ai muncii, oameni care, pe lingă 
profesiunea sau ocupația lor de 
bază, dau curs talentului in lu
crări care, nu o dată, incintă 
ochiul prin prospețime, ingeniozi
tate, simțul culorilor. In aceste 
condiții, selecția e dificilă, dar e o 
„dificultate" fericită, plină de sem
nificație.

Firește, modalitatea stilistică de 
exprimare se conturează diferit 
de la județ la județ. Ne-au încin- 
tat, de pildă, lucrările de artă 
naivă ce pot fi de pe acum inte
grate „școlii de la Botoșani", cro
matica de lirism cald, specific 
pictorilor băcăuani, sculptura de 
o vigoare cu totul remarcabilă a 
tinerilor din Gugești-Vrancea, ți
nuta deosebită a selecțiilor din 
Prahova, Buzău, Timiș, satul Brus
turi . (comuna Hălmagiu, jude
țul Ârad), Caraș-Severin, Ma
ramureș. Se cuvine, de asemenea, 
remarcată atenția specială, care a 
fost • aoordată tematicii de bună 
tradiție istorică în cadrul preocu
părilor artiștilor amatori din jude
țele Mureș, Brașov și Cluj. 
Fără să apeleze la preluări mime- 
tioe (dar nereușind uneori să se 
desprindă de modelul propus) ar
tiștii amatori și-au concretizat 
efortul creator pe o foarte largă 
arie a mijloacelor de expresie. De 
la lucrări de artă naivă (nu
meroase șl remarcabile din punct 
de vedere artistic) la picturi în 
care pot fi recunoscute fertile 
ecouri ale tradiției interbelice, de 
la ambițioase încercări de a con- 

.strui imagini cu o mai mare pu
tere de generalizare la sculpturi, 
lucrări de grafică și artă decora
tivă — artiștii amatori ilustrează o 
atitudine activă fată de natură și 
de uneltele artei lor. Cele mai 
bune dintre ele, reunite in marea 
expoziție ce va marca încheierea 
actualei ediții a festivalului, vor 
oferi spectacolul viu prin care arta 
amatorilor se impune în peisajul 
cultural actual contribuind la rea
lizarea acelei mari fresce multico
lore a creației care cintă patria 
socialistă, împlinirile poporului.

Fără îndoială că acest fenomen 
depășește, prin dimensiuni și 
semnificații, terenul artistic pro- 
priu-zis, ilustrînd o latură fun
damentală a formării noii condiții 
umane în societatea socialistă, 
precum și noua calitate a vieții de 
care beneficiază oamenii muncii 
din patria noastră. Nu cunosc o 
experiență similară, pe plan in
ternațional, care să îmbine, cum se 
întîmplă la noi. accesul larg la 
valorile artei și culturii cu o 
participare atit de amplă a oame
nilor la actul de creație, la fău
rirea valorilor artistice. Cinci mi
lioane de oameni care pictează, 
cintă, creează poezii, dau specta
cole teatrale, fac filme, se întrec 
in cadrul brigăzilor artistioe, ma- 
nifestîndu-și înclinațiile, talentele, 
disponibilitatea spirituală : iată o 
impresionantă imagine a unui popor 
plin de dragoste de viață, care 
împletește munca și creația și își 
afirmă astfel încrederea in forțele 
proprii, in drumul luminos către 
noi cote de civilizație si cultură.

Gheorqhe ADQC 

lioane de oameni antrenați în a- 
ceastă vastă mișcare. Obiectivul 
„strategic" — ca să spunem așa — 
cil festivalului muncii și creației 
constă în transformarea calității 
vieții, în dobîndirea. intr-o per
spectivă de durată, a calităților de
finitorii pentru omul cu adevărat 
liber, creator în oricare ipostază a 
existenței sale cotidiene, în muncă 
și in artă, in producție și in ști
ință. Desigur că, judecind prin a- 
ceastă prismă, evidențiind ca de
finitorii numeroasele rezultate ob
ținute, se cuvine reflectat mai 
adine la faptul că mișcarea artis
tică de amatori, întreaga activitate 
de creație culturală, științifică și 
artistică din cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României" de
țin încă mari rezer.ve nefructifi
cate, oferă un larg spațiu de ma
nifestare inițiativei, spiritului in
ventiv, competentei și, mai ales, 
răspunderii factorilor organizatori, 
a organelor și organizațiilor de par
tid din flecare județ, a tuturor oa
menilor muncii pentru calitatea 
fiecărui moment a! acestui vast șl 
permanent proces educativ. Va
lorile care au ieșit la iveală pină

„ROMÂNIA - PACE" GASPAR DENES

Implicare în prezent, 
în actualitatea vieții

Urmărind sutele de formații mu
zicale de cele mai diverse profi
luri și alcătuiri instrumentale, 
precum și miile de soliști indivi
duali prezenți pe scena etapei re
publicane a celei de-a Vl-a ediții 
a Festivalului național „Cîntarea 
României", impresia cea mai pu
ternică este aceea a uriașului po
tențial de creație pe care îl are ta
lentatul nostru popor. Muzica a de
venit, in anii socialismului, o di
mensiune firească a vieții lui spi
rituale și sociale, un mod de a fi, 
gindi și simți in consensul exigen
țelor crescinde, de la an la an și 
de la o ediție la alta a festivalului, 
ale culturii și artei noastre socia- 
lisțe.

Impresionantă mi se pare paleta 
repertorială a acestor formații, cu- 
prinzind lucrări de un larg spectru 
tematic, in care sînt vădite respec
tul pentru tradițiile valoroase ale 
artei naționale, sentimentul dra
gostei față de țară, față de frumu
sețile ei. față de munca, viața și 
aspirațiile poporului, atașamentul 
nestrămutat față de idealurile so
cialismului și comunismului, ade
ziunea față de partid și față de 
conducătorul său. Soliștii și forma
țiile pe care le-am ascultat au do
vedit, mai mult decît oricind, o im
plicare adîncă și responsabilă în 
problematica vieții contemporane, 
pledind emoționant și convingător 
pentru cauza păcii, respectului și 
prieteniei între popoare, pentru 
triumful dragostei ca factor de u- 
manizare a întregului sistem de 
relații ce guvernează lumea de azi. 
Compararea creației muzicale, in 
ansamblul ei, cu aceea din alte e- 
diții ale festivalului duce la con
statarea că in ultimul timp au in
tervenit schimbări spectaculoase în 
raportul dintre om și realitatea sa 
materială și spirituală, o realitate 
pe care omul societății românești 
tinde să o înțeleagă din ce in ce 
mai bine, valorile cumulate ale a- 
cesteia conferind o nouă substanță, 
o substanță revoluționară concep

acum, numeroasele talente auten
tice afirmate in acest cadru, vir
tuțile lui stimulative, precum și 
însăși natura profund democratică 
a acestei largi deschideri spre ac
tul de artă și cultură oferă garan
ția că, perfecționat în continuare, 
îmbogățit prin generalizarea celor 
mai valoroase experiențe din toate 
județele ca și prin asigurarea unui 
sistem coerent și eficient de in
struire a instructorilor, de „edu
care a educatorilor", festivalul 
este, intr-adevăr, un minunat ca
dru de manifestare a forței crea
toare a maselor și o înaltă școală 
de educație civică și patriotică, ar
tistică și culturală, etică și poli
tică.

Semnalind tendințele pozitive, 
realizările semnificative, precum și 
unele minusuri din această vastă 
mișcare, participant^ la ancheta 
pe care o inaugurăm azi — spe
cialiști în diverse domenii, cri
tici de artă și creatori profesio
niști. președinți ai juriilor repu
blicane la cea de-a 6-a ediție a 
festivalului — iși înscriu opiniile in 
cadrul dezbaterilor prilejuite dc a- 
propiatul Congres al educației po
litice și culturii socialiste.

tului de umanism. Ideile de moder
nitate și tradiție au devenit, in 
acest fel, deosebit de dinamice, 
păstrind, dincolo de variatele in
terpretări datorate fiecărui creator 
și interpret in parte, o permanență 
și o semnificație pregnante. Cultu
ra tradițională, exprimată în va
lori ale cintecului bătrînesc. ale 
doinei și baladei, precum și ale 
patrimoniului muzicii \clasice, con
stituie un punct constant de refe
rință in special pentru creațiile 
din sfera cintecului liric și epic. 
Salturi calitative au fost înregis
trate și in domeniul interpretării, 
aici prevalînd sinceritatea, sponta
neitatea și originalitatea inspira
ției, a formelor și tipurilor de for
mații. Fără îndoială că un spor de 
îndrumare din partea factorilor 
responsabili in acest domeniu — 
Uniunea compozitorilor și muzico
logilor, centrele județene ale crea
ției populare și mișcării artistice 
de masă, casele de cultură și clu
burile — ar asigura un și mai ri
dicat nivel de profesionalitate atit 
in activitatea de creație, sector in 
care multe producții originale ale 
formațiilor și soliștilor amatori 
continuă să fie neconvingătoare, 
cit și in interpretare, unde măsura 
talentului nu are. intotdeauna, a- 
coperirea necesară în pregătirea de 
specialitate. Lipsa unei indrumări 
adecvate duce la anemierea sau 
chiar pierderea unor talente ce ar 
avea ceva de spus.

Cu toate acestea, se poate con
chide că prezența muzicii pe scena 
acestei ediții a festivalului indică 
un salt cantitativ și calitativ re
marcabil, iar eficiența educativ- 
estetică, patriotică și revoluționară 
a acesteia înregistrează cîștiguri 
substanțiale. Cu atît mai mult tre
buie să sprijinim mai susținut ta
lentele care apar, formațiile artis
tice pe care ni le propun oamenii 
muncii in calitate de artiști ama
tori.

Vasile DONOSE

în istoria și conștiința poporului 
român, Mărăști, Mărășești, Oituz 
sint numele.unor bățălii ce simboli
zează voința poporului român de a 
apăra cu prețul oricăror jertfe liber
tatea și integritatea patriei. Ca toate 
marile bătălii ale istoriei românești, 
ele au fost bătălii de apărare a vetrei 
străbune, imbrăcind forma specifi
că a războiului întregului popor, 
care a mobilizat toate energiile nea
mului.

Intrarea României în primul 
război mondial a fost dictată de im
perativul desăvîrșirii unității națio
nale. Procesul istoric obiectiv al for
mării națiunii române cerea cu 
necesitate existența unui cadru po- 
litico-instituțional adecvat, care nu 
putea fi decit statul național unitar. 
După cum se știe, în decursul isto
riei, părți ale teritoriului locuit de 
români au intrat sub stăpinirea ma
rilor imperii limitrofe. După unirea 
Moldovei cu Muntenia la 24 ianua
rie 1859 — prin care s-au pus bazele 
statului român unitar — și cuce
rirea independenței de stat depline, 
proclamată la 9 mai 1877, eliberarea 
teritoriilor românești aflate sub stă- 
pinire străină și reunirea lor cu sta
tul român deveniseră obiectivul fun
damental al luptei poporului român. 
Aspirațiile românilor de a se regăsi 
cu toții intre fruntariile unui sin
gur stat — cel național — iși gă
seau fundamentarea istorică in co
munitatea de lim
bă. teritoriu, via- ______________  
ță economică și 
culturală. Parale
lismul statal — 
existența mai 
multor state feu
dale românești — 
a reprezentat o 
realitate genera
tă de societatea

70 de ani de la marile bătălii ale armatei 
române de la Mărăști, Mărășești si Oituz

feudală (el se în- 
tilnește pe aproa
pe intrpaga întindere a continentului) 
și persistența sa, in spațiul româ
nesc, dincolo de limitele evului me
diu a fost rezultatul intervenției po-, 
litice și militare a marilor puteri 
vecine, ostile unității românești, in 
care vedeau un obstacol în calea po
liticii de expansiune și anexiune pe 
care o promovau.

Lupta pentru înfăptuirea unității 
naționale a românilor s-a integrat 
în puternicul curent al construirii 
sau desăvirșirii statelor naționale 
din Europa central-răsăriteană și de 
sud-est și ea a fost generată de exi- ' 
gențele legice ale unui proces istoric 
de mare profunzime și amplitudi
ne : națiunile, o dată formate, iși 
doreau structurile statale proprii. 
Acest proces a coincis ta nivel con
tinental cu intrarea capitalismului în 
faza imperialismului și — ca urma
re — cu constituirea celor două 
blocuri ale marilor puteri — Tripla 
Alianță și Antanta — angajate intr-o 
acerbă rivalitate pentru controlul 
surselor de materii prime, piețe de 
desfacere, sfere de influentă și ane
xiuni teritoriale. Confruntarea dintre 
cele două blocuri a creat o stare de 
tensiune internațională — marcată 
de un șir de crize — și a complicat 
considerabil lupta de emancipare și 
unitate națională a popoarelor din 
Europa centrală și de sud-est. I

în ajunul izbucnirii primului
război mondial, întreaga societate 
românească era însuflețită de idea
lul unității naționale. Discuțiile pri
veau doar fazele și modalitățile de 
înfăptuire a acestui ideal, pe care 
nu-1 contesta nici o formațiune po
litică românească. Bine cunoscuta 
formulare dată incă din 1883 de so
cialiștii români — „Voim Dacia așa 
cum ea fu, fiindcă istoria și drep
tul. tradițiunea și plebiscitul, trecu
tul și prezentul ne dau dreptul de a 
aspira la o Dacie Română" — expri
ma cu fidelitate conștiința ansam
blului națiunii române. Sentimen
tele opiniei publice din România, 
indignată de măsurile de discrimi
nare și oprimare a românilor tran
silvăneni — locuitori autohtoni și 
majoritari ai provinciei — își aflau 
ilustrare în amplele manifestații de 
solidaritate cu românii de peste Car- 
pați.

Anii neutralității (1914—1916) au 
fost o perioadă de pregătire pentru 
marea încleștare sîngeroasă prin 
care — dată fiind declanșarea pri
mei conflagrații a secolului al 
XX-lea — urma să se realizeze eli
berarea românilor din Transilvania, 
Banat și Bucovina. Obiectivul fun
damental urmărit de România era 
reunirea teritoriilor românești aflate 
sub stăpinirea dublei monarhii, ast
fel că participarea României la pri
mul război mondial — in pofida ca
racterului imperialist al conflictului 
la nivelul marilor puteri — a avut, 
ca și în cazul Serbiei sau al Belgiei, 
un caracter just, acțiunile armatei
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virstă". Producție a Studioului de 
film TV. Episodul 3

12,40 Din cununa cintecului românesc 
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13,00 Album duminical (parțial coțor)
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lor) • Porturi dunărene : Orșova
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române aparținind in chip evident 
războiului de reîntregire națională.

Este suficient să se amintească, in 
această privință, mărturiile contem
porane despre entuziasmul cu care 
ostașii români au plecat să lupte și 
să se jertfească pentru eliberarea 
fraților subjugați din dubla monar
hie. „Graba cu care au răspuns ță
ranii la chemarea patriei, ridicin- 
du-se cu toții ca un singur om, e 
demnă de o tragedie de Sofocle, în
tocmai ca și despărțirea lor de ne
veste și copii, lăsind baltă vatră, 
holde, semănături, avind singura 
grijă să nu intirzie, să fie cei dinții 
la datorie", consemna un observa
tor. Același entuziasm s-a înregis
trat și in satele transilvănene eli
berate de soldații români : „Muzică 
militară de o parte, scripcarii satu
lui (Satul Lung al Săcelelor — n.n.) 
de alta, cintă hore bătrinești in care 
se prind ofițerii și soldații. locuito
rii, femeile si fetele satului. E o 
horă de înfrățire de mult așteptată 
de unii si alții. împlinirea unui vis !"

Marea disproporție de forțe, ca și 
neindeplinirea angajamentelor asu
mate de puterile Antantei (declan
șarea unor operații militare, livrări 
de muniții etc.) au agravat situația 
României, al cărei teritoriu a fost 
invadat de forțele germane, austro- 
ungare și cele ale aliaților lor. Do- 
brogea, Oltenia și Muntenia au fost 
evacuate, conducerea politică și re

prezentanța națională retrăgindu-se 
la Iași. Deși încheiată cu un insuc
ces. campania română din 1916 a 
creat consecințe dintre cele mai im
portante. Recunoscind legitimitatea 
istorică a obiectivelor teritoriale ro
mânești — Transilvania, Banat, Bu
covina — puterile Antantei au ad
mis implicit dezagregarea anacro
nicului imperiu austro-ungâr. Acțiu
nile militare de pe frontul româ
nesc din vara și toamna anului 1916 
au determinat scăderea presiunii 
germane pe frontul de vest, unde se 
desfășurau singeroasele bătălii de 
la Verdun și de pe Somme. Puterile 
Antantei nu mai puteau retracta, 
după acțiunile armatei române din 
1916, recunoașterea dată legitimelor 
revendicări teritoriale ale României. 
Ășa cum remarcă un specialist 
străin al istoriei țării noastre, ame
ricanul Glenn Torrey : „Astfel, .chiar 
dacă s-a incheiat cu o infringere, 
campania României din 1916 a pe
cetluit soarta Austro-Ungariei și a 
făcut posibilă realizarea unității na
ționale românești".

în Moldova, in pofida unor mari 
dificultăți (epidemie de tifos exan- 
tematic, greutăți in aprovizionare), 
armata română, printr-un remarcabil 
efort, s-a refăcut și s-a pregătit pen
tru noile confruntări. Moralul mili
tarilor, ca și al .populației civile a 
fost permanent susținut de credința 
in izbinda idealului național. în par
lamentul refugiat la Iași, în clipele 
de grea ’ restriște, cînd autoritatea 
statului român se întindea doar asu
pra teritoriului dintre Carpați și 
Prut (fără Bucovina), iar dușmanul 
se afla la porțile Moldovei, Nicolae 
Iorga, cu acel optimism venit din 
cunoașterea atîtor vicisitudini biruite 
da poporul român, a repetat istori
cele cuvinte ale lui Petru Rareș, con- 
strins de invazia otomană din 1538 
să se retragă in Transilvania : „Vom 
fi ce-am fost și mai mult decit atit". 
Aceste cuvinte aveau să-și găsească 
o deplină confirmare prin evenimen
tele ce au urmat, la capătul cărora 
s-a aflat făurirea statului național 
unitar român.

Marile bătălii din vara anului 1917 
de ne frontul românesc — cele de la 
Mărăști, Mărășești, Oituz — au făcut 
dovada curajului ostașilor români ca 
și a solidarității „frontului intern", 
în timp ce în unele țări combatante 
au avut loc mișcări ale soldaților sau 
ale populației civile, in a căror de
clanșare refuzul purtării războiului a 
jucat un rol important, in tara noas
tră, convingerea adine înrădăcinată 
în întregul popor, că inamicul tre
buia oprit și apoi izgonit, a mobilizat 
toate resursele națiunii. Efortului de 
pregătire în Moldova a armatei in 
vederea desfășurării noilor bătălii de 
apărare i-au corespuns acțiunile miș
cării de rezistență din teritoriul vre
melnic cotropit și din provinciile 
aflate incă sub stăpinirea imperiului 
bicefal și constituirea detașamente
lor de voluntari români, recrutați cu

• 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
CEA (71 30 85) — 9: li; 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 și răsplată — 15; Șatra 
— 17; 19: PROGRESUL (23 94 10)

teatre
• Teatrul Mic (14 70 81, la Rotonda 
scriitorilor din Cișmiglu) : Anotimp

19.20 Țara mea azi (color). Epocă de 
glorii, epocă de fapte revoluționa
re. Documentar realizat in jude
țul Ialomița

19,40 Cintarea României (color). Oma
giul tării conducătorului iubit. 
Emisiune realizată in colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și cu Comitetul de cul
tură șl educație socialistă al ju
dețului Ialomița

20.20 Film artistic (color). „Căsătorie 
legală". Premieră TV. Producție 
a studiourilor „Mosfllm". Cu : 
Natalia Beiohvostikova, Igor Kos- 
tolevski. Albina Matveeva, Ernst 
Romanov, Bulat Okudjava, Elena 
sanaeva, Mihail Neganov, Aie- 

forța in armata austro-ungară și că- 
zuți prizonieri in Rusia.

Marile bătălii din vara anului 1917 
au cuprins ofensiva de la Mărăști 
(11/24 iulie — 19 iulie/1 august), opri
tă însă în urma deteriorării situației 
pe frontul răsăritean, și luptele de 
apărare de la Mărășești (24 iulie/6 
august — 6/19 august) și Oituz (26 
iulie/8 august — 9/22 'august). Așa 
cum s-a spus, bătălia de la Mărășești 
a fost „cea mai glorioasă luptă de 
apărare ce a dat armata română in 
cursul războiului". Planul feldmare- 
șalului von Mackensen de a străpun
ge pozițiile românești, de a ocupa 
Moldova și a scoate România din 
luptă a eșuat. în ciuda superiorității 
numerice și tehnice a inamicului, 
care a utilizat și gaze toxice, sol
dații români au făcut din piepturile 
lor un scut de oțel pentru apărarea 
teritoriului care adăpostea statalita- 
tea românească. Sub ploaia de fier 
și foc, ostașii români au arătat o 
bravură care a impresionat, deopotri
vă, pe aliați și adversari. Calitățile 
de tenacitate, jertfă, răbdare și 
eroism s-au manifestat atunci cu 
prisosință in rindurile soldaților noș
tri. chemarea generalului Eremia 
Grigorescu — „La fapte, generali și 
soldați. Disprețuiți moartea de care 
nu s-au temut niciodată strămoșii 
noștri !“ — fiind urmată fără șovăi
re. De-a lungul zilelor de incleștare 

s-au succedat nu
meroase episoade 
de eroism al sol- 
daților români ce 
au înfruntat sufe
rința și moartea, 
în luptele dintre 
Moara Albă și 
Străjești. sub ra
zele fierbinți ale 
soarelui de au
gust, ostașii Regi
mentului 32 Mir

cea și-au aruncat vestoanele și 
căștile și in cămăși au atacat la ba
ionetă, respingînd pe dușman, care, 
uluit, s-a retras in debandadă. 
„înainte băieți, nu vă lisați, sinteți 
cu mine !“ au fost cuvintele rostite 
de sublocotenentul Ecaterina Teodo- 
roiu, căzută in ultima zi a luptelor 
de la Muncelu.

Cu prețul a peste 27 000 de morți, 
răniți și dispăruți, armata română a 
stăvilit în bătălia de la Mărășești 
teribila ofensivă germană care ur
mărea să elimine țara noastră din 
război. Inamicul a suferit pierderi de 
60 000—65 000 oameni și-a fost ne
voit să-și abandoneze intențiile co
tropitoare. O lucrare militară ger
mană, apărută imediat după război, 
făcea elogiul armatei române, care a 
opus „o rezistență indirjită împotri
va unei ofensive bine pregătite și 
prin numeroase contraatacuri ener
gice duse pină la lupta corp la corp, 
fără nici o considerație de grelele 
pierderi", a apărat cu dăruire și inalt 
spirit de sacrificiu patria. „Luptele 
de la Focșani și Ocna sau bătălia de 
lr»« Mărășești. cum ii zic românii, au 
devenit mindria armatei române in 
războiul mondial".

Aducînd înaltă cinstire eroicilor 
luptători de la porțile Moldovei din 
vara anului 1917, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU spunea : 
„Victoria de la Mărășești a reprezen
tat o contribuție importantă la in- 
frîngerea militarismului german, un 
moment hotăritor în lupta pentru 
eliberarea patriei noastre, pentru 
înfăptuirea idealului de unitate na
țională".

în condițiile intensificării mișcă
rilor revoluționare și de eliberare 
națională, ca urmare a prăbușirii ța
rismului. victoriei Revoluției din 
Octombrie și destrămării monarhiei 
austro-ungare, poporul român, in 
virtutea dreptului la autodetermina
re, și-a făurit statul național unitar, 
Marea Adunare Națională de la Alba 
Iulia din 1 Decembrie 1918 reprezen- 
tind punctul culminant și final al 
acestui proces. Tratatele de pace din 
anii 1919—1920 au dat recunoașterea 
internațională a desăvirșirii unității 
naționale a românilor. Ele nu au 
creat o realitate politico-teritorială, 
ci au adus doar consacrarea unui 
fapt împlinit prin forțele și sacrifi
ciile națiunii române.

La șapte decenii de 1a marile bă
tălii din vara anului 1917. poporul 
român, angajat in impresionanta 
operă de edificare a societății socia
liste multilateral ^dezvoltate, min- 
dru de realizările fără precedent ale 
„Epocii Nicolae Ceaușescu". evocă, 
plin de respect, amintirea celor care 
prin lupta și singele lor au apărat 
existența și libertatea României și au 
contribuit la înfăptuirea idealului 
unității naționale.

Constantin CAZANIȘTEANU

de aur — spectacol de sunet și lumi
nă — 21
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18
• Teatrul „C. I. Notlara" (59 31 03, 
la Complexul Expoflora-Herăstrău): 
Anotimpul florilor, spectacol de su
net și lumină — 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
foaier, 14 72 34) : Odihna vintului 
(recital din lirica populară româ
nească) — 20
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy. 15 56 78) : Ml se pare 
că mă-nsor — 19; (grădina Boema): 
Bărbatul fatal — 19.30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00. la Teatrul de vară 
„23 August") : Melodii de neuitat — 
18,30
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
sala Majestic) : Urmărirea — 19
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Guliver in țara păpușilor
- 11: (ia Teatrul de păpuși Herăs
trău) : Hat copii la joc ! — 18,30

xandr Svorln. Scenariul : Afanasli 
Belov. Regia : Albert Mkrtolan

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

LUNI, 27 IULIE
20,00 Telejurnal
20,15 Viața economică • La zi in agri

cultură
20,25 Cuba, azi. Documentar (color)
20,45 Film artistic (color). „Tereza". 

Premieră TV. Producție a stu
diourilor cubaneze. Cu : Daisy 
Granados — premiul de interpre
tare feminină la Festivalul inter
național de la Moscova. Regla : 
Pastor Vega

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului
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Perspective pentru amplificarea 
conlucrării prietenești româno - iugoslave

Continuind o tradiție ce și-a do
vedit prin timp inriurirea hotări- 
toare asupra ansamblului relațiilor 
româno-iugoslave, vizita oficială de 
prietenie întreprinsă in țara noas
tră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Re
publicii, de către delegația Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, condu
să de tovarășul Boșko Krunici, pre
ședintele Prezidiului C.C. al U.C.I., 
marchează, prin înțelegerile la care 
s-a ajuns, o nouă contribuție la 
dezvoltarea conlucrării prietenești 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Este o realitate, evidențiată preg
nant și în cursul actualelor convor
biri, că intre popoarele României și 
Iugoslaviei s-au statornicit de-a 
lungul timpului puternice legături 
de prietenie și conlucrare, viața in- 
gemănindu-le adesea destinele, fă- 
cindu-le șă se simtă alături nu nu
mai sub raportul vecinătății geogra
fice. ci și prin idealuri și aspirații. 
Partidele și popoarele celor două 
țări dau în acest sens o înaltă apre
ciere contribuției de excepțională 
însemnătate pe care au adus-o la 
ridicarea pe o nouă treaptă a aces
tor relații întîlnirile și convorbirile 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Iosip Broz Tito, care 
de fiecare dată au deschis noi ori
zonturi colaborării și prieteniei 
româno-iugoslave. „Partidele noas
tre — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — au dato
ria și trebuie să facă totul pentru 
dezvoltarea și mai puternică a aces
tor relații, care se întemeiază pe 
principiile deplinei egalități, respec
tului reciproc al independenței și 
suveranității naționale, pe neames
tec în treburile interne — și, de 
aceea, ele sînt trainice și se afirmă 
tot mai puternic ca un exemplu de 
relații noi între partide, intre țări 
socialiste vecine și prietene". Este o 
idee evidențiata și de tovarășul 
BOȘKO KRUNICI, care declara : 
„Avind cu regularitate un schimb 
de opinii asupra tuturor probleme
lor de interes comun. Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia șl Parti
dul Comunist Român pot și trebuie 
să contribuie substanțial la schimbul 
de experiență, la mai buna cunoaș
tere și apropiere reciprocă, precum 
și la ansamblul relațiilor și colabo
rării bune, multilaterale și stabile 
a celor două țări ale noastre".

Sub semnul acestei continuități, al 
voinței comune de a impulsiona co
laborarea dintre partidele, țările și 
popoarele noastre s-au desfășurat 
și actualele convorbiri româno-iu
goslave la nivel înalt, ale căror con- 

'cluzii sînt sintetizate în Comunicatul 
comun dat publicității.

în condiții specifice, determinate 
de situația concretă, de particulari
tățile procesului de construcție so
cialistă, România și Iugoslavia sînt 
angajate, fiecare, intr-un amplu 
efort constructiv. întru totul firesc 
între vecini și prieteni, convorbirile 
dintre cei doi conducători, desfășu
rate intr-o atmosferă sinceră, de în
țelegere și respect reciproc, au con
stituit prilejul unei informări re
ciproce asupra principalelor preocu
pări actuale în vederea realizării 
obiectivelor stabilite penthu perioada 
actuală.

Experiența României este contu
rată de profundele transformări re
voluționare petrecute in societatea 
noastră, pe baza aplicării creatoare, 
la condițiile concrete existente, a 
adevărurilor și legilor generale ale 
socialismului științific. Eforturile în
tregului nostru popor, sub conduce
rea partidului', sînt concentrate, așa 
cum este cunoscut, spre infăptuirea 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare spre comunism, precum 
și a hotărârilor Congresului al XIII- 
lea, care a stabilit obiectivul trecerii 
României la un nou stadiu de dez
voltare — de țară socialistă mediu 
dezvoltată. Oaspeții iugoslavi au pu
tut cunoaște. în cursul convorbirilor 
oficiale, ca și al intilnirilor cu co
lective de oameni ai muncii, preocu
pările și măsurile adoptate pentru 
dezvoltarea intensivă și moderniza
rea industriei, pentru creșterea pro

actualitatea sportivă
ATLETISM. Pe stadionul „1 Mai" 

din Pitești au inceput simbătă în- 
treoerlle Balcaniadei de atletism 
pentru juniori, competiție la cane 
participă sportivi și sportive din 
Albania. Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia. Turcia și România.

în prima zi de întreceri, proba 
feminină de 400 m a fost cîștigată 
de Daniela Pleșcan. cronometrată in 
53”93/100, urmată de Elena Scoban 
(România) — 54”04/100 și Suzana 
Belac (Iugoslavia) — 54”37/100. iar 
la 100 m plat prima s-a clasat Lau- 
renția Hurmuz (România) — ll”69/100. 
locurile următoare fiind ocupate de 
două atlete din Bulgaria — Slatka 
Ghiorghieva — 12”09/100 șl E. Bo- 
iadgieva — 12”10/100.

Proba masculină de aruncarea 
ciocanului a revenit lui Carol Hradki 
(România) — 63.96 m, urmat de George 
Naltchtiadis (Grecia) — 62,00 m și 
Vladimir Kielo (Iugoslavia) — 
52,50 m, în timp ce la lungime vic
toria a revenit lui Kostas Koukodi- 
mos (Grecia) — 7,75 m, care a -fost 
urmat în clasament de F. Ergodici 
(Iugoslavia) — 7,65 m și Dancio 
Ocinakov (Bulgaria) — 7,65 m.

Alte rezultate : 400 m garduri fe
minin : Daniela Burlacu (România) 
— 59”19/100 ; 400 m masculin: G. 

ducției agricole, introducerea pro
gresului tehnico-științific, pentru 
perfecționarea continuă a activității 
organismelor democrației muncito
rești revoluționare. La rîndul său, 
poporul român urmărește cu prie
tenie rezultatele in dezvoltarea eco- 
nomico-socială obținute de popoarele 
iugoslave, eforturile pe care le fac 
.in prezent. U.C.I., oamenii muncii 
din Iugoslavia pentru transpunerea 
in viață a hotărîrilor Congresului 
al XlII-lea al U.C.I., în special 
în domeniul stabilizării economiei, 
preocupările pentru dezvoltarea în 
continuare a autoconduoerii și a de
mocrației socialiste directe, pentru 
perfecționarea sistemului politic.

Fără indoială, experiența proprie 
a celor două partide și țări demon
strează cu putere că socialismul se 
construiește in condiții social-poli- 
tice diferite de la o țară la alta, ceea 
ce determină și diversitatea căilor 
de edificare a noii orinduiri. Or, toc
mai această diversitate de forme, ex
periența originală a fiecărei țări con
feră forță și prestigiu socialismului, 
ii deschid perspective de afirmare 
pe plan mondial.

In același timp, așa cum sublinia 
secretarul general al partidului nos
tru, complexitatea problemelor pe 
care fiecare țară în parte le are de 
rezolvat , comunitatea țelurilor de 
care sînt animate toate țările socia
liste impun o largă conlucrare a a- 
cestor țări. România, după cum este 
bine știut, situează pe pla.n central 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare cu toate țările socialiste, 
și in primul rind cu țările vecine — 
orientare definitorie a întregii poli
tici externe a partidului și statului 
nostru.

în acest cadru, țara noastră acor
dă o mare însemnătate colaborării 
cu Iugoslavia. Constituie motiv de 
comună satisfacție dezvoltarea ge
nerală a relațiilor româno-iugoslave, 
aprecieri pozitive fiind formulate in 
acest sens și în timpul convorbirilor 
de la Neptun. Există in evoluția re
lațiilor româno-iugoslave repere 
proeminente, cu valoare de simbol, 
care concentrează o bogată expe
riență de fructuoasă colaborare. Este 
vorba, desigur. în primul rind. de 
sistemele hidroenergetice și de navi
gație Porțile de Fier I și Porțile de 
Fier II. Apreciindu-se pozitiv aceste 
rezultate, in cursul convorbirilor o- 
ficiale s-a pus totodată în evidentă 
că, totuși, nu sînt folosite toate po
sibilitățile pe care le oferă vecină
tatea, potențialul și nivelul de dez
voltare a forțelor de producție.^ nu 
sînt folosite suficient realizările 
științei din cele două țări. Din aceas
tă constatare derivă dezideratul, for
mulat cu acest prilej, de a se acțio
na pentru ridicarea colaborării eco
nomice la un nivel calitativ supe
rior și îmbogățirea ei cu forme noi, 
modeme și eficiente.

Pe deplin firesc, problemele dez
voltării colaborării româno-iugo
slave au fost abordate în legătură 
directă cu preocupările oelor două 
partide și țări pentru asigurarea 
condițiilor externe de pace. vital 
necesare desfășurării . in .liniște si 
securitate a operei de construcție 
socialistă — expresie concludentă a 
unei înalte răspunderi în fața impe
rativelor actualului moment interna
țional. Moment în care se fac sim
țite unele semne pozitive, dar Care 
continuă să fie puternic marcat de 
acțiunea factorilor negativi ce carac
terizează de mai mulți ani viața in
ternațională : continuarea cursei
înarmărilor, înrăutățirea situației e- 
conomioe a țărilor in curs de dez
voltare. agravarea focarelor de cri
ză existente și apariția altora noi.

Din analiza acestor evoluții șe des-’ 
prinde concluzia, reliefată si in Co
municatul comun, că problema fun
damentală a epocii noastre o consti
tuie oprirea cursei înarmărilor, ex
cluderea definitivă a războiului din 
viața omenirii, trecerea la măsuri 
reale de dezarmare, în primul rind 
de dezarmare nucleară. asigurarea 
păcii pe Pămint. Ceea ce impune in
tensificarea eforturilor tuturor sta
telor, ale partidelor și mișcărilor 
progresiste, ale tuturor forțelor iubi-

Panagiodopoulos (Grecia) — 47”21/100; 
aruncarea discului masculin : Ni
kolai Kolev (Bulgaria) — 55,70 m ; 
3 000 m masculin : 1. Cristinel Crls- 
tea (România) — 8’18”90/100 ; 2.
Haydap Dogan (Turcia) — 8’21”55/100; 
1 500 m fete: Ana Pădurean — 
4T2” ; 400 m garduri: Bispas Stllia- 
nos (Grecia) — 52”25/100 ; suliță 
masculin: Jan Ungureanu — 68,84 m; 
prăjină : Galin Nikov (Bulgaria) 
5.40 m ; lungime feminin : Mirela 
Belu — 6.40 m ; 4 X 100 m mascu
lin : 1. Bulgaria — 41”53/100 ; 2.
Iugoslavia — 41”54/100; 3. Grecia — 
41”78/100. Competiția continuă astăzi.

• TENIS. A doua partidă de sim
plu a meciului de tenis Danemarca 
— România pentru „Cupa Davis", 
intre Michael Tauson și Adrian Mar- 
cu. întreruptă vineri din cauza în
tunericului, a fost continuată sim- 
bătă și s-a încheiat cu rezultatul de 
6—2, 6—2, 1—6, 4—6, 6—3 in favoarea 
jucătorului danez. Scorul este in 
prezent egal : 1—1.

NATAȚIE. La campionatele euro
pene de natație pentru juniori de la 
Roma, inotătoarea româncă Alexan
drina Croitoru a cîștlgat medalia de 
argint în proba de 100 m spate cu 
1’04”73/100, precedată de suedeza 
Larsson — F03"90/100. 

toane de pace, în acest sens, în mod 
deosebit a fost subliniată impor
tanța realizării unui acord privind 
înlăturarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune și a rache
telor operativ-tactice din Europa, ca 
un prim pas spre lichidarea totală a 
armelor nucleare de pe continent și 
din întreaga lume. De asemenea, ță
rile noastre sprijină realizarea de 
acorduri concrete in cadrul negocie
rilor sovieto-americane, susțin orice 
inițiativă îndreptată spre oprirea 
cursei înarmărilor.

Este o realitate că în ansamblul 
evoluțiilor din lumea de azi o răs
pundere deosebită revine Europei : 
in lumina acestei realități, în cursul 
convorbirilor a fost relevată necesi
tatea sporirii rolului țărilor europe
ne în realizarea unor înțelegeri con- 
crete pentru eliminarea armelor nu
cleare de pe continent. în consolida
rea păcii și securității în Europa și 
pe plan mondial. Ca > participante ac
tive la Reuniunea general-europea- 
nă de Ia Viena, România și Iugosla
via acționează pentru încheierea cu 
rezultate cit mai bune a acestui im
portant forum.

Desigur, pe agenda convorbirilor 
de la Neptun s-au situat la loc de 
frunte problemele întăririi securită
ții șl colaborării din Balcani. Româ
nia și Iugoslavia, cum se știe, acțio
nează consecvent pentru dezvoltarea 
relațiilor de bună vecinătate între 
țările balcanice, sînt inițiatoare ale 
unor importante propuneri menite 
să contribuie la transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii, stabili
tății și cooperării multilaterale. Ac
tuala intîlnire a prilejuit sublinie
rea importantei pe care cele două 
țări o acordă propunerii privind 
transformarea Balcanilor într-o zpnă 
fără arme nucleare si chimice.' pre
cum și propunerii referitoare la -or
ganizarea unei intilniri a miniștrilor 
de externe din țările balcanice.

Identitatea sau apropierea puncte
lor de vedere a fost reliefată și în 
cursul examinării altor probleme ale 
actualității internaționale — stările 
de conflict și încordare, subliniin- 
du-se necesitatea soluționării lor ex
clusiv pe cale pașnică, prin tratati
ve ; persistența unei situații grave 
în economia mondială și. in conse
cință. imperativul rezolvării globale 
a problemelor subdezvoltării, inclu
siv a datoriilor externe și instaurării 
unei noi ordini economice interna
ționale.

în cadrul convorbirilor a fost evi
dențiată. totodată, aprecierea comu
nă asupra rolului pozitiv al mișcă
rii țărilor nealiniate, ca factor inde
pendent, avind o contribuție impor
tantă la instaurarea unei politici noi. 
democratice în viața internațională.

Partidul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia a- 
cordă o mare însemnătate rolului 
tot mai important ce revine mișcării 
comuniste și muncitorești, altor miș
cări progresiste în lumea contem
porană. Ele se pronunță, așa cum se 
subliniază și în Comunicatul comun, 
pentru respectarea riguroasă in re
lațiile dintre partide a principiilor 
deplinei egalități, independenței și 
neamestecului in treburile interne — 
principii pentru a căror promovare 
P.C.R. și U.C.I. acționează consec
vent. întreaga evoluție a relațiilor 
din cadrul mișcării comuniste și 
muncitorești evidențiază importanța 
esențială pe care o are respectarea 
dreptului fiecărui partid de a-și ela
bora in mod independent și suveran 
politica proprie, strategia și tactica 
revoluționară, pornind de la parti
cularitățile social-economice. politice 
și naționale din fiecare țară, ca și 
de la răspunderea fiecărui partid in 
fata propriului popor.

Comuniștii români. întregul nostru 
popor salută cu satisfacție rezulta
tele vizitei, cu convingerea că înțe
legerile convenite în cursul convor
birilor vor contribui la dezvoltarea 
și întărirea prieteniei si colaborării 
multilaterale dintre partidele și țările 
noastre. în interesul reciproc, al 
cauzei generale a socialismului, pro
gresului și păcii.

Dumitru ȚINU

ȘAH. Festivalul internațional de șah 
al României pentru copii și juniori, 
ediția a IV-a — organizat de Fede
rația română de șah și Consiliul ju
dețean pentru educație fizică și 
sport Timiș, cu sprijinul celorlalte 
foruri locale cu atribuții in dome
niul sportului — a ajuns la runda a 
4-a. I-a această de acum tradițională 
întrecere a sportului minții, găzdui
tă de municipiul Timișoara, partici
pă 458 tineri șahiști și șahiste din 11 
țări : Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., 
R.F.G., Italia. Iugoslavia, Norvegia, 
Olanda. Polonia. Ungaria și Româ
nia. Festivalul, care se va încheia 
la 1 august, cuprinde nouă turnee : 
două turnee internaționale pentru 
junioare și juniori, două turnee in
ternaționale pentru cadete și cădeți, 
două turnee principale pentru ju
nioare și juniori și trei turnee open 
pentru copil, junioare și juniori. în
trecerea din acest an se constituie și 
într-o ultimă mare repetiție a orga
nizatorilor, în vederea găzduirii în 
anul 1988, intre 24 iulie și 7 august, 
a campionatului mondial de copii 
(10—16 ani), competiție organizată 
pentru prima dată de tara noastră, 

. ca semn al recunoașterii de forul in
ternațional de specialitate (FIDE) 
a marilor progrese înregistrate de 
șahul românesc, locul desfășurării 
acestei mari reuniuni sportive inter
naționale fiind tot orașul Timișoara. 
(Cezar Ioana).

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în numele poporului mozamblcan. al Partidului FRELIMO, Guvernului 

Republicii Populare Mozambic și al meu personal, vă mulțumesc pentru 
cuvintele amabile conținute în mesajul de felicitare pentru cea de-a 12-a 
aniversare a proclamării independenței naționale șl a 25-a aniversare a 
Partidului FRELIMO.

Folosesc această ocazie pentru a vă ura multă sănătate și fericire.
Cu înaltă considerație.

JOACHIM ALBERTO CHISSANO
Președintele Partidului FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic

Distinc|ii decernate pentru locul I ocupat 
In întrecerea socialista 

Adunarea de la întreprinderea 
electrocentrale „Porțile de Fier"

întreprinderii electrocentrale „Por
țile de Fier" — unitate distinsă, pen
tru a treia oară, cu titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste" — i-au fost 
decernate, sîmbătă, in cadrul adună
rii generale a oamenilor muncii, 
„Steagul Roșu" și Diploma de Onoa
re ale Consiliului Central al U.G.S.R. 
pentru ocuparea locului I ne tară în 
întrecerea socialistă.

într-o atmosferă entuziastă, de 
puternică angajare muncitorească, 
revoluționară, partlcipanții la aduna
re au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, o telegramă în care se 
spune :

Acordarea acestui înalt titlu oferă 
energeticienilor din cetățile luminii 
de pe Dunăre, monumentale opere 
ale „Epocii Nicolae Ceaușescu", 
fericitul prilej de a-si exprima sen
timentele de aleasă stimă, recunoș
tință și profund respect fată de dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
inestimabila contribuție pe care o 
aduceți la elaborarea și infăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului, la conceperea unor 
forme și metode originale de orga
nizare. planificare și conducere a 
societății românești, care au exerci

Cronica zilei
Cu prilejul Lunii de solidaritate eu 

lupta poporului coreean, atașatul mi
litar aero și naval al R.P.D. Co
reene la București, colonel superior 
Riu Sîng Riong, s-a întîlnit cu ca
dre si militari în termen dintr-o

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEII"

MUREȘ : Apartamente 
peste prevederi

i
Lucrătorii Trustului antrepriză 

generală de oonstructii-montaj Mu
reș au înscris un nou fapt de 
muncă în cronica întrecerii socia
liste. Astfel, ca rezultat al organi
zării judicioase a muncii pe fie
care șantier, utilizării ~pe scară 
largă a unor materiale de construc
ții locale, ei au predat „la cheie" 
apartamentul numărul 1 000 din 
planul pe acest an. cu 150 mai 
multe față de graficele „la zi“. 
Acestea ridică la 65 000 numărul a- 
partamentelor construite în anii 
care au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului în localitățile 
județului Mureș, iar spațiile co
merciale și de prestări servicii că
tre populație însumează mai bine 
de 250 000 metri pătrați. Este de 
remarcat că, in prezent, se depun 
eforturi susținute pentru finaliza
rea Înainte de termen a tuturor 
apartamentelor care au mai rămas 
din planul pe acest an. din care 
majoritatea se află în stadii avan
sate de execuție. Totodată. în ve
derea asigurării din timp a frontu
lui de lucru pentru iarna viitoare, 
constructorii mureșeni au început 
în aceste zile lucrările la alte 180 
de apartamente. (Gheorghe Giur
giu).

DRAGOSLAVELE : Club 
muncitoresc

în cadrul amenajărilor hidro
energetice care au loc pe riul 
Dîmbovița. în zona Sădic-Dragos- 
lavele, constructorii argeșeni .zo
resc înălțarea unei noi centrale 
electrice. Pentru ca ei Să-și pe
treacă în mod instructiv-educativ 
timpul liber, in comuna Dragosla- 
vele a fost inaugurat un club 
muncitoresc. Noul edificiu de cul

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 26 iulie, ora 21 — 29 iulie, 
ora 21. In țară : Vremea va fi in ge
neral instabilă. Cerul va £1 variabil, 
mai mult noros. Vor cădea ploi, mal 
ales averse, și se vor semnala frecvente 
descărcări electrice în toate regiunile 
țării, indeosebl In primele zile. Frec
vența lor va fl mai mare in partea 
de vest, centrul și nordul teritoriului. 
Pe alocuri, cantitățile de apă pol de
păși 25 litri pe metrul pătrat In 24 de 
ore. Iar condițiile meteorologice vor fl 
favorabile, izolat, producerii grlndlnel. 

tat și exercită o influență hotări- 
toare asupra tuturor laturilor vieții 
economice și sociale a patriei.

Folosim acest prilej pentru a ex
prima inaltul omagiu. nemărginita 
noastră recunoștință față de mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu. 
militant de frunte al partidului și 
statului, savant de largă recunoaș
tere internațională, pentru activitatea 
generoasă pe care o desfășoară în 
vederea promovării progresului teh
nic. dezvoltării științei, invătămîn- 
tulul și culturii românești.

Acum, cind întreaga națiune sărbă
torește 22 de ani de la Congresul al 
IX-lea ăl P.C.R., cind, prin voința 
unanimă a comuniștilor, a întregului 
popor, dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
ați fost ales in fruntea partidului și 
a tării, oamenii muncii de la între
prinderea electrocentrale „Porțile de 
Fier" asigură conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal că vor 
acționa cu întreaga putere si capa
citate de myncă pentru infăptuirea 
exemplară a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate în între
cerea socialistă pe aBest an. pentru 
a întimpina Conferința Națională a 
partidului și a 40-a aniversare a Re
publicii cu noi și însemnate succese.

(Agerpres)

garnizoană a armatei noastre.
Parti-ci-panții Ia această adunare 

festivă au vizionat o fotoexpoziție cu 
aspecte din viata si activitatea po
porului si armatei R.P.D. Coreene, 
precum si un film artistic.

tură este dotat cu un punct de do
cumentare polilico-ideologică. o bi
bliotecă. o sală de spectacole și o 
sală de cursuri pentru perfecțio
narea pregătirii tehnico-profesio- 
nale. (Gheorghe Cirstea).

BRAȘOV : Extinderea 
capacităților de producție

La întreprinderea de tractoare din 
Brașov au fost date in exploatare 
noi capacități de turnare a metalu
lui. Este vorba. în primul rind, de 
o turnătorie de oțel manganos, 
care s-a realizat pe suprafețele 
existente. De asemenea, la turnă
toria de fontă au mai fost montate 
două cuptoare electrice cu arc, 
destinate elaborării fontei, precum 
și un cuptor cu inducție, cu canal, 
pentru menținerea fontei lichide la 
temperatura de turnare. Tot aici 
se mal află in probe tehnologice’ 
linia automată de formare AFA-20, 
care asigură o productivitate cu 25 
la sută mai mare decît cea existen
tă pînă acum. (Nicolae Mocanu).

MEDIAȘ ; Tehnologii noi
Preocupat mereu de aplicarea 

unor tehnologii noi și de moderni
zarea celor existente, in scopul 
ridicării nivelului tehnic și calita
tiv al produselor ' și al creșterii 
productivității muncii. harnicul 
colectiv de oameni ai muncii din 
cadrul întreprinderii de relee Me
diaș a asimilat în fabricație noi 
tipuri de relee și un micromotor — 
produse care pină acum se impor
tau. De asemenea, s-au îmbunătă
țit parametrii Ia alte produse afla
te in producția curentă. Programul 
de asimilare și modernizare a 
produselor in perioada care a tre
cut din acest an a fost integral în
făptuit, gradul de înnoire atingind 
astfel 43 la sută. (Ion Onuc Ne
meș).

Viatul va sufla slab pină la moderat, 
cu Intensificări trecătoare la începutul 
intervalului, ce pot avea, Izolat, în 
sud-estul țării, aspect de vijelie. Tem
peraturile maxime vor scădea și în 
regiunile sudice șl sud-estice, unde vor 
fl cuprinse Intre 26 și 30 de grade. In 
rest, vor fl valori cuprinse între 20 și 
28 de grade. Temperaturile minime 
nocturne se vor încadra, în general, 
între 11 și 22 de grade. In București : 
Vremea va fi in general instabilă, cu 
cerul temporar noros. Va ploua In 
averse, însoțite de descărcări electrice. 
Trecător vor exista condiții de grin
dină. Vintul va sufla slab pină la mo
derat, cu unele Intensificări la începu
tul Intervalului. Temperaturile maxime 
vor marca o scădere și vor oscila în
tre 26 șl 30 de grade. Iar cele minime 
nocturne între 17 șl 20 de grade.

Ziua insurecției naționale 

a poporulu[ cubanez
Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri 

ale Republicii Cuba
HAVANA

Cu ocazia celei de-a 34-a. aniversări a Zilei insurecției naționale cuba
neze. din partea Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a guvernului și poporului român, precum și din 
partea noastră, vă transmitem, dumneavoastră. Partidului Comunist din 
Cuba, Consiliului de Stat, guvernului și poporului cubanez, cele mal căl
duroase felicitări.

Poporul român se bucură sincer de transformările revoluționare și rea
lizările muncii pașnice obținută de poporul cubanez, sub conducerea Parti
dului Comunist din Cuba, pe calea deschisă de insurecția națională.

Sărbătoarea națională a Cubei socialiste ne oferă, totodată, plăcutul pri
lej de a vă adresa urările noastre de sănătate și fericire personală, de 
prosperitate și pace pentru poporul cubanez prieten, de noi succese în în
făptuirea hotărîrilor Congresului al III-Iea al Partidului Comunist din Cuba.

Avem ferma convingere că dezvoltarea in continuare a relațiilor priete
nești dintre partidele, țările și popoarele noastre constituie o contribuție 
la cauza socialismului, a colaborării șl ințelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
CONSTANTIN DĂSCÂLESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

TELEGRAME

Cu ocazia celei de-a 34-a aniver
sări a Zilei insurecției naționale cu
baneze. Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, a adresat 
o telegramă de felicitare președinte
lui Adunării Naționale a Puterii 
Populare a Republicii Cuba. Flavio 
Bravo Pardo. Cu același prilej, mi
nistrul afacerilor externe, loan Totu,

Simbolul Moncadei
între evenimentele memorabile 

din istoria Cubei, asaltul Moncadei, 
petrecut cu 34 de ani în urmă, o- 
cupă un loc aparte : la 26 iulie 
1953, cind grupul de tineri revolu
ționari, în frunte cu Fidel Castro, 
pornea să cucerească vestita fortă
reață din Santiago de Cuba, simbol 
al regimului dictatorial din acea 

xvreme, se scria de fapt actul de 
'naștere al revoluției cubaneze. Nu 
s-a reușit cucerirea cazărmii, iar 
unii dintre participanțl au căzut In 
lyptă, dar flacăra speranței aprin
se de acel act de curaj nu a mai 
putut fi stinsă de nimic și revolu
ția cubaneză devenea victorioasă 
șase ani mai tîrziu, la 1 ianuarie 
1959. cînd detașamentele armatei 
revoluționare intrau în Havană, in- 
lăturînd regimul antipopular al ge
neralului Batista.

„Cazarmă tranformată în școală" 
— anunță astăzi inscripția de pe 
frontispiciul fostei fortărețe. In
scripție simbolică. Nu numai fiind
că ceea ce altădată întruchipa rea
zemul unui regim de asuprire a 
devenit azi un lăcaș de cultură, 
dar mai ales fiindcă cele citeva 
cuvinte ale inscripției poartă în 
sine sensurile unor prefaceri isto
rice Ia scară națională : transfor
marea Cubei dintr-o feudă aflată 
Ia cheremul monopolurilor străine,’ 
în care păturile majoritare ale 
poporului erau lipsite de drepturi 
esențiale. în republica de astăzi, 
constructoare a socialismului, cu o 
economie dinamică si o cultură de
venită bun al maselor muncitoare.

Pe drumul deschis de asaltul 
Moncadei. Cuba a trecut la trans
formări radicale în toate domenii
le. înlăturarea stăpinirii monopo
liste străine, naționalizarea princi
palelor mijloace de producție, apli
carea reformei agrare și reorgani
zarea pe baze noi a agriculturii au 
fost urmate de o amplă activitate 
constructivă, care a schimbat din 
temelii fața acestei țări din zona 
Caraibelor. marcind. totodată, apa
riția primului stat socialist din cu
prinsul Americii.

Aniversarea asaltului asupra 
Moncadei oferă prilejul de a re
leva izbînzile repurtate de poporul 
cubanez, sub conducerea parti- 

. dului său comunist, in opera de 
făurire a noii societăți, in lupta 
pentru apărarea cuceririlor revo
luționare în fața amenințărilor im
perialiste și nentru propășirea mul
tilaterală a țării.

Roadele eforturilor depuse de 
oamenii muncii cubanezi se văd 
astăzi deopotrivă în creșterea și 
diversificarea producției industria
le, in ampla activitate din sfera 
construcțiilor de locuințe desfășu
rată la Havana și in celelalte ora
șe, în sporirea randamentului agri
culturii și zootehniei, în dezvol
tarea susținută a învățămîntului, 
științei și culturii, în creșterea ni
velului de trai al populației.

Au apus timpurile cind economia 
cubaneză depindea aproape exclu
siv de trei articole de export : za
hărul, tutunul ?i romul. Deși 
aceste produse tradiționale înseam
nă foarte mult și astăzi, mai ales 
zahărul, industrializarea socialistă 
a adăugat noi elemente de refe
rință pentru economia țării, care 
produce, în același timp, nichel și 
ciment, mașini pentru recoltarea 
trestiei de zahăr, autobuze, vagoa
ne, televizoare și calculatoare. Sec
toare cu pondere însemnată și-au 
consolidat poziția in ultimii ani, 
cum sint chimia și petrochimia, 
siderurgia și construcțiile de ma
șini etc. Sint numai citeva din 
realizările Cubei socialiste. 

a trimis o telegramă de felicitare 
ministrului relațiilor externe al 
Cubei, Isidoro Malmierca Peoli.

Instituții centrale și organizații de 
masă și obștești din țara noastră au 
trimis, de asemenea, telegrame de 
felicitare instituțiilor și organizații
lor similare din Cuba.

Oamenii muncii cubanezi întîm- 
pirjă sărbătoarea de astăzi angajați 
in realizarea obiectivelor de dez
voltare social-economică stabilite 
de cel de-al III-Iea Congres al 
Partidului Comunist din Cuba. în 
întreprinderi, pe șantierele de con
strucții, în unitățile agricole, oame
nii muncii depun eforturi susți
nute spre a ridica la cote mai înal
te randamentul muncii și a îmbu
nătăți continuu calitatea produse
lor, inclusiv în vederea obținerii 
unei competitivități superioare pe 
piața externă.

Pentru actualul cincinal (1986— 
1990), prevederile planului de dez
voltare sînt mobilizatoare : Cuba 
și-a propus să atingă un ritm me
diu de creștere de aproximativ 5 
la sută anual, în pofida conjunctu
rii mondiale nefavorabile. Așa cum 
se subliniază în hotărîrile Con
gresului al III-Iea al P.C. din Cuba, 
factorii determinant! ai dezvoltă
rii economice viitoare și ai pro
cesului de industrializare accele
rată implică sporirea și diversifi
carea schimburilor comerciale ex
terne — realizate azi în proporție 
de 85 Ia sută cu statele socialiste 
— reducerea importurilor, în spe
cial a celor provenite din zona 
capitalistă, folosirea la maximum 
a resurselor naturale și creșterea 
eficienței producției.

Un loc de frunte în cadrul ac
țiunilor de îmbunătățire a' eficien- 
ției il deține preocuparea de sti
mulare a cercetării tehnico-știin- 
țifice și de introducere a rezulta
telor acesteia in sfera producției și 
serviciilor. Un exemplu elocvent in 
acest sens il oferă Academia de 
științe a Cubei, care este angajată 
în realizarea a circa 20 programe 
de cercetări tehnico-științifice de 
amploare, avind ca scop creșterea 
considerabilă a productivității mun
cii în diferite ramuri ale economiei. 
Printre cercetările inițiate se nu
mără cele legate de extracția și 
înnobilarea minereului de nichel și 
cobalt, care constituie articole im
portante ale exportului cubanez. 
De asemenea, în domeniul indus
triei zahărului se studiază crearea 
unor tehnologii care să asigure 
prelucrarea integrală a materiei 
prime.

Poporul român, care șl-a mani
festat de la inceput solidaritatea 
militantă cu lupta poporului cuba
nez pentru eliberare națională și 
socială, urmărește cu interes și 
simpatie eforturile desfășurate de 
oamenii muncii cubanezi, se bucu
ră de succesele obținute de aceș
tia în construirea socialismului, 
între România și Cuba, între po
poarele noastre s-au statornicit și 
se dezvoltă legături de prietenie și 
colaborare în diferite domenii — 
politic, economic, științific, cul
tural.

Factorul hotărîtor al evoluției fa
vorabile a legăturilor româno-cu- 
baneze îl constituie relațiile dintre 
forțele politice care conduc cele 
două țări — Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Cuba — și, în acest cadru, întîlni
rile, de la București și Havana, 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Fidel Castro, sub al căror impuls 
colaborarea româno-cubaneză s-a 
extins șl diversificat.

Sărbătorirea Zilei insurecției na
ționale cubaneze constituie pentru 
poporul român un fericit prilej de 
a adresa poporului prieten cuba
nez un salut cordial, împreună cu 
urări de noi izbînzl in construcția 
socialismului, pentru progresul și 
prosperitatea patriei sale.

V. OROS
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• CÎȘTIGĂTOARE ÎN „MA

RATONUL AURULUI". pentru re- 
zolvarea unei complicate probleme tehno
logice, cum este extracția celor mai fine 
particule de aur din minereurile sărace, 
cercetători ai Institutului de microbiologic 
din Mosoova, de pe lingă Academia de 
științe a U.R.S.S., au pus la dispoziția in
dustriei miniere o nouă specie de micro
organisme, care s-au dovedit deosebit de 
apte pentru efectuarea acestei operațiuni. 
Oamenii de știință au stabilit, mai întii, 
care dintre cele mai răspîndite specii de 
microorganisme din natură au cea mai 
mare capacitate de a extrage 'aurul din 
minereuri. Pentru aceasta, ei au realizat 
diferite amestecuri de culturi de micro
organisme. tntr-un anumit mediu nutritiv, 
iar respectivul „cocteil" l-au introdus în
tr-o soluție conținind minereuri aurifere.

în „maratonul aurului", desfășurat pe o 
durată de două zile și două nopți, victoria 
a fost repurtată, de fiecare dată, de acti- 
nomicete, grup de microorganisme cu ca
ractere intermediare între bacterii și ciu
percile inferioare. Actinomicetele au 
reușit să înghită și să acumuleze cea mai 
mare cantitate de aur din toate mine- 
reurile supuse testelor.

Pe această cale, specialiștii au ajuns la 
concluzia că și în cazul aurului, ca. de 
altfel. în al multor metale, microorganis
mele sint foarte indicate pentru lărgirea 
gamei proceselor tehnologice de recupe
rare a substanțelor utile din roci. în- 
tr-adevăr, microorganismele sînt în stare 
să presteze o muncă grea și complexă : 
ele extrag din mlneneurile 6ăraoe particule 
de metal cu dimensiuni de ordinul micro
nilor și le acumulează în mari cantități in 
propriul organism.

• CALCULATOR CONFI
DENT ? Ultimul model de calculator 
realizat de firma I.B.M. este capabil să 
recunoască și să Înregistreze grafic circa 
6 000 de cuminte rostite in limba italiană, 
cu un grad remarcabil de precizie, respec
tiv de 95 la sută, informează ziarul 
„L’Unită". Această performanță se da
torează progreselor înregistrate în ce pri
vește sistemele electronice de recunoaștere 
a vocii umane. De notat că precedentul 
model de calculator de acest tip al I.B.M. 
avea un vocabular automat de numai 3 000 
de cuvinte.

• DEXTERITATE SPORITĂ. Cum 
se poate reduce cu 30 la sută timpul ci
clului de lucru al unui robot destinat să 
alimenteze cu piese o presă ? Prin dota
rea robotului cu două brațe. Un inginer 
din R.F.G. a și transpus în practică aoeas-

tă idee, realizind un robot cu două brațe 
diametral opuse, montate pe un corp cen
tral, care se poate roti cu 220 de grade. 
Amplasat între două prese, robotul ac
ționat hidraulic asigură transferul a 1 000 
de piese pe oră. Ciclul său de lucru este 
de 3,6 secunde. Dacă ar fi avut un singur 
braț, această durată ar fi fost de 5,1 secun
de. Noul robot dispune de 9 axe și poate 
atinge o viteză de translație de 4 metri pe 
secundă. Sistemul electric de comandă a 
motoarelor robotului poate controla un 
număr de pină la 16 axe. Uzinele construc
toare de autoturisme „Daimler-Benz" și 
„Ford" au și inceput să se doteze cu noul 
tip de robot.

• AVIOANE MAI UȘOARE. La 
Issovie, in Franța, se construiește în pre
zent o uzină specială pentru fabricarea 
unui nou tip de aliaj.' Avind la bază alu
miniu și litiu, noul aliaj permite reduce-

rea cu peste 10 la sută a greutății structu
rii avioanelor și a navelor spațiale. în 
plus, acest material, cu un conținut de 3 
la sută litiu, îmbunătățește cu 15 la sută 
proprietățile mecanioe ale pieselor, mai 
ales în ce privește elasticitatea. însumarea 
acestor două efecte are drept consecință 
reduceri substanțiale ale consumului de 
carburant. Noua uzină, cu termen de pu
nere in funcțiune la sfirșitul acestui an. 
va produce anual 4 000 tone de aliaj de 
aluminiu-litiu. asigurînd. totodată, uzinarea 
pieselor din acest aliaj pentru industria ae
ronautică.

• „BALANȚĂ" GRAVITAȚIO
NALĂ. Specialiști ai Universității din 
Budapesta au pus la punct un apa
rat denumit „Gravitator", care folo
sește principiul balanței de torsiune 
și permite efectuarea de experiențe 
asupra interacțiunii gravitaționale din-

tre două corpuri. Aparatul se compune, 
in principal, dintr-o cutie paralelipipedică, 
prevăzută la partea inferioară cu o feres
truică ; dintr-o sursă luminoasă laser și 
o riglă gradată, situată la o distanță de 
5—6 metri. Laserul trimite un fascicul de 
lumină, care intră prin ferestruică și este 
reflectat de o oglindă, formînd o pată lu
minoasă pe rigla gradată. De Îndată ce un 
corp greu este apropiat de „gravitor", raza 
reflectată se deplasează încet, de-a lungul 
riglei gradate. După circa 12 minute, 
«potul luminos se stabilizează intr-un anu
mit punct al riglei. Devierea spotului este 
proporțională cu masa corpului și invers 
proporțională cu pătratul distanței care îl 
separă de instrumentul de măsură. Astfel, 
pentru un corp cu greutatea de 3—4 kg, 
așezat la 30—40 cm de aparat, deplasarea 
spotului este de 20 cm. Efectuarea și afi
șarea automată a calculelor se poate rea
liza cu ajutorul unui microcalculator.

*
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Relatări și comentarii în presa internațională
Poziția constructivă, realistă și dinamică a României socialiste, a 

tovarășului Nicolae Ceaușescu privind sbluționarea problemelor vitale 
ale lumii contemporane — poziție care cuprinde, intr-un tot unitar, indi
solubil, atît o concepție bine definită, riguros științifică, asupra princi
palelor fenomene ale actualității internaționale, cit și un program efi
cient de acțiune practică în direcția edificării unei lumi a păcii și ega
lității pe planeta noastră - continuă să fie amplu reliefată in paginile 
presei de peste hotare.

Se pune in evidență faptul că inițiativele pe plan internațional ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu se caracterizează prin înțelegerea profun

dă a interconexiunilor ce definesc lumea de astăzi, conducînd la elabo
rarea conceptului privind dreptul la pace ca drept fundamental, vital al 
tuturor popoarelor, de asigurarea căruia este condiționată împlinirea aspi
rațiilor majore ale întregii omeniri.

Argumentîndu-se realismul și caracterul umanist al acestei concep
ții .novatoare, se subliniază deosebita sa valoare și eficiență, ca unul 
dintre factorii de bază ce au determinat generalizarea, în conștiința uni
versală contemporană, a expresiei cu valoare de simbol : „România - 
Ceaușescu - Pace".

„0 doctrină științifică despre pace, 
bazată pe cele mai avansate valori 

ale umanismului revoluționar"
Sub titlul „Poziția României pri

vind rolul mișcărilor pentru dezar
mare si pace în lumea contem
porană". revista indiană ..FAIR 
IDEA" inserează, sub semnătura 
redactorului său șef. J. Singh, un 
amplu articol consacrat relevării 
importanței deosebite a concepției 
președintelui României privind defi
nirea păcii ca problemă fundamen
tală a epocii contemporane. „Unul 
dintre meritele istorice ale pre
ședintelui României socialiste, 
Nicolae Ceaușescu, in contextul 
înțelegerii proceselor dialectice din 
perioada contemporană — se arată 
în articol — este elaborarea unei 
concepții clare, riguroase asupra 
păcii si forțelor ei motrice in ac
tualele condiții. Faptul că există 
o doctrină științifică despre pace, 
bazată pe cele mai avansate valori 
ale umanismului revoluționar, este 
de o importantă hotăritoare in- 
tr-un moment cînd omenirea a 
ajuns înttr-o situație dificilă. în 
dialectica proceselor din etapa ac
tuală. acest aspect apare decisiv in 
relațiile cu alții, iar opțiunea este 
vitală pentru popoare, pentru în
treaga omenire. Acest lucru a fost 
subliniat de secretarul general al 
P.C.R.. președintele României, în 
repetate rînduri". în continuare, 
sînt argumentate justețea si realis
mul concepției t o va r ă ș u 1 u i 
Nicolae Ceaușescu asupra impera
tivului salvgardării păcii, sublini- 
indu-se : „Problemele apărării 
păcii si eliminării războiului au 
devenit majore, de interes vital 
pentru cele mai largi mase, cauza 
a milioane de oameni, a tuturor 
națiunilor. întreaga omenire este 
confruntată cu problema presantă 
de a opta pentru calea eliberării 
definitive a omului de coșmarul 
unui război distrugător".

Președintele Nicolae Ceausescu a 
înțeles consecințele unui aseme
nea război si a subliniat că dezar
marea și pacea se află intr-o strin- 
să conexiune, se arată în articol, 
evldențiindu-se viabilitatea con
cepției conducătorului partidului șl 
statului nostru potrivit căreia 
„dreptul la pace este astăzi echi
valent cu dreptul la viață. Apă
rarea păcii, precum și lupta pentru 
menținerea și consolidarea ei — 
se menționează — reprezintă un 
obiectiv cu adevărat uman, care 
slujește interesele tuturor po
poarelor în ansamblul lor".

Se subliniază, totodată, că „idei
le formulate de președintele

Remarcabile succese în dezvoltarea României
Realizările deosebite ale poporului român, strîns unit în jurul parti

dului, a| secretarului său general în eforturile neobosite de continuă dez
voltare a patriei, mărețele proiecte de viitor, pe deplin justificate de 
împlinirile contemporane sint, de asemenea, evidențiate în comentariile 
consacrate țârii noastre de mijloacele de informare în masă de peste 
hotare. Se pune îndeosebi. accentul pe progresele înregistrate in toate

domeniile de activitate, în special în perioada plină de prefaceri în
noitoare a ultimelor două decenii, subliniindu-se, în același timp, conexiu
nea organică dintre politica internă și activitatea internațională a parti
dului și statului nostru, ambele avînd ca finalitate supremă promovarea 
aspirațiilor fundamentale ale poporului român și ale tuturor popoarelor 
lumii.

Săptămînalul iugoslav „k6mU- 
NIST" publică, astfel, articolul in
titulat sugestiv „România, iulie 
1987 — dezarmare și reooltă
record". în care se arată :

România anului 1987. al doilea an 
el celui de-al 8-lea plan cincinal — 
oare trebuie să aducă tara în rîn- 
dul statelor mediu dezvoltate — cu
noaște o cotitură evidentă in dez
voltarea sa. în ultimii 20 de ani, 
tana a progresat in condițiile unei 
permanente unități si lupte a con
trariilor — între vechi și nou. în 
aproape toate domeniile vieții eoo- 
nomice si sociale ea a înregistrat 
recorduri în oe privește ratele de 
creștere. Din punct de vedere sta
tistic. România a dezvoltat toate 
ramurile de bază ale economiei, in
clusiv agricultura. „Komunist" a- 
rată apoi că si în acest moment, 
ca în fiecare an. principala aten
ție a partidului si a tuturor or
ganelor de stat este îndreptată spre 
reooltă. Corespondenții străini din 
România s-au obișnuit să anunțe 
în fiecare an noi recorduri în pro
ducția de cereale, incit nu există 

Nicolae Ceaușescu privind proble
ma fundamentală a epocii contem
porane au nu numai o importanță 
teoretică deosebită, datorită mare
lui adevăr pe care il conțin : ele 
implică in mod necesar o acțiune 
social-politică. Faptul că a fost 
acumulat un potențial distructiv 
care poate nimici omenirea de mai 
multe ori reprezintă o trăsătură 
esențială a schimbărilor calitative 
în politica lumii. Astăzi asistăm la 
o recunoaștere crescindă a fap
tului că. în condițiile în care pla
neta ar fi distrusă, un război nu 
ar putea fi cîștigat sau pierdut".

Reliefînd profunda înțelegere a 
acestei realități de către președin
tele României, autorul pune accen
tul pe repetatele sublinieri ale to
varășului Nicolae Ceaușescu : în 
condițiile actuale, „nu trebuie să 
existe victorie prin forța armelor, 
ci numai victoria împotriva arme
lor. adică prin dezarmare. Pacea 
prin dezarmare — si în primul 
rînd prin dezarmare nucleară — 
reprezintă astfel obiectivele fun
damentale".

în acest cadru — se relevă — 
este important să arătăm caracte
rul eficient și novator al concep
tului de solidaritate internațională 
pentru care pledează președintele 
Nicolae Ceaușescu. Acest concept 
pornește în mod dar de la exis
tența. în actualele condiții, a unei 
platforme comune încorporînd in
teresele vitale ale omenirii, care 
pun în valoare bazele solidarității 
oamenilor, ca ființe a căror exis
tență este amenințată și care, 
de asemenea, determină și reclamă 
o acțiune concertată a lumii în
tregi".

„Elocventă în acest domeniu — 
se subliniază — este aprecierea 
de deosebită valoare a secretaru
lui general al Partidului Cofnunist 
Român : problemele dezarmării 
trebuie privite în strînsă legătură 
cu dezvoltarea colaborării și spori
rea încrederii. Apreciem foarte 
mult marile acțiuni de pace din 
Europa, la care poporul român a 
participat cu toate forțele. Credem 
că acțiunile de pace și colaborare 
ar trebui să fie intensificate de către 
mișcările pentru pace din toate 
statele, pentru a determina trecerea 
la măsuri concrete de dezarmare. 
Această cerință este esențială pen
tru asigurarea dreptului vital al po
poarelor la existentă, libertate, 
independentă și pace.

Aprofundarea de. către președin

motive să nu fie depășită sî în 1987 
recolta reoord de anul trecut „Este 
evidentă grija conducerii superioa
re a României pentru dezvoltarea 
tuturor sectoarelor din tară. în mod 
deosebit — subliniază articolul — 
se remarcă angajarea personală, cu 
adevărat neobosită, a conducăto
rului partidului si statului, 
Nioolae Ceaușescu". Gtrija sa pen
tru soarta națiunii este de
monstrată si de frecventele vizite 
în județe.

Paralel cu dezvoltarea democra
ției socialiste muncitorești într-o 
tară care are ca scop să atragă un 
număr cit mai mare de oameni ai 
muncii la conducerea diferitelor ac
tivități — se evidențiază — Româ
nia promovează o politică externă 
activă. Se știe că România mili
tează de mult pentru dezarmare și 
pentru dizolvarea blocurilor mili
tare. Pacea si dezarmarea consti
tuie o temă permanentă în Româ
nia. Opinia publică de aici are în 
fieoare zi prilejul să cunoască nu
meroasele acțiuni întreprinse în a- 
ceastă direcție, pe plan internațio- 

tele României a problemei mișcări
lor contemporane pentru pace și 
dezarmare este de o importanță 
deosebită. în primul rînd pentru că 
dă noi dimensiuni teoriei socialis
mului științific", se menționează în 
articol.

„Noua ooncepție despre pace a 
președintelui Nicolae Ceaușescu — 
se evidențiază — ane o importantă 
cardinală și în ceea ce privește 
acțiunea social-politică, în dezvă
luirea noilor căi prin care masele 
trebuie să-și joace rolul decisiv 
în făurirea Istoriei, în identifica
rea mijloacelor pentru educarea 
lor politică, astfel incit ele să în
țeleagă pericolul războiului nu
clear, al cursei înarmărilor și al 
caracterului dăunător al concep
țiilor care, pe o cale sau alta, se 
reîntorc la acest proces aberant 
ce înseamnă, pe de o parte, 
cheltuieli enorme, iar pe de altă 
parte, amenințarea potențială a 
distrugerii oomplete. în acest 
sens, sînt relevate locul și rolul 
decisiv al popoarelor, al tezelor 
materialist-dialectioe privind rolul 
maselor populare în istorie, și anu
me aoela de ă acționa unite".

„România : Dezarmarea — prio
ritate absolută" se intitulează un 
alt oomentariu inserat de revista 
indiană, in care se pune accentul 
pe detalierea unor aspecte majore 
ale programului românesc de 
dezarmare, ale acțiunilor concrete 
întreprinse în aoest sens de Româ
nia, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
argumentindu-ee din nou concor
danța deplină dintre gindlre și ac
tivitatea practică, dintre vorbă și 
faptă ce caracterizează politica 
externă a partidului și statului 
nostru.

„Este evident pentru guverne șî 
popoare — se subliniază în co
mentariu — că numai aplicarea 
fără întârziere a soluțiilor privind 
un program complex de dezarmare 
ar garanta securitatea oricărui stat 
și ar duce la realizarea unui echi
libru militar bazat pe reducerea 
progresivă a puterii militare, și nu 
pe acumularea în oontinuare a ar
melor sofisticate sau pe perfecțio
narea lor. Aceasta este opțiunea 
esențială a Partidului Comunist 
Român și a statului român, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. care 
niciodată nu a încetat să promo
veze cu perseverență și fermitate 
o asemenea poziție".

Evidențiind justețea punctului 

nai. de conducerea partidului si sta
tului.

România, împreună cu vecinul 
său din sud. Bulgaria, se pronunță 
pentru transformarea Balcanilor 
într-o zonă fără arme chimice, lup- 
tînd în același timp pentru accep
tarea ideii ca în această peninsulă 
să nu fie staționate nici un fel de 
arme nucleare și nici baze străine.

Ziarul marocan „AL BAYANE" 
publică un articol în care se evi
dențiază dezvoltarea armonioasă a 
tuturor regiunilor țării noastre. în
deosebi ca urmare a industriali
zării — se arată în articol — în 
toate județele din România numă
rul orașelor a crescut, multe loca
lități rurale dispunînd de un po
tențial economic ridicat, se află în 
curs de urbanizare, urmînd să de
vină centre agroindustriale sau 
industrial agrare.

în cincinalul 1986—1990. se sub
liniază, acest proces va căpăta noi 
dimensiuni prin dezvoltarea ora
șelor mici și mijlocii, intensifica
rea organizării teritoriale, astfel 
incit, in linii generale, sistemati

de vedere românesc privind ne
cesitatea opririi urgente a ex
periențelor nucleare, ca o primă 
măsură spre dezarmarea nucleară, 
articolul menționează : România 
a propus ca toate statele posesoa
re de arme nucleare. în primul rind 
S.U.A. și U.R.S.S., să înceteze ex
periențele atomice și să se pro
nunțe — în cadrul unei conferin
țe internaționale — pentru opri
rea și interzicerea aoestora. De a- 
semenea, sinț reliefate permanen
ta și dinamismul demersurilor ro
mânești vizind eliberarea Europei 
de arme atomioe, precum și asigu
rarea participării tuturor statelor 
europene la procesul de realizare 
a dezarmării pe continent, în pri
mul rind a dezarmării nucleare. 
România a cerut, totodată, tuturor 
statelor să acționeze cu prioritate 
pentru negocierea măsurilor in 
vederea încheierii unor acorduri 
care să creeze o Europă lipsită de 
arme nucleare și să ducă la redu
cerea substanțială a arsenalelor 
convenționale. Prin glasul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, Româ
nia nu a înoetat niciodată să 
militeze pentru crearea în Balcani, 
în nordul și centrul Europei a 
unor zone ale păcii și bunei veci
nătăți, libere de arme nucleare și 
chimice, precum și de baze mili
tare străine.

Totodată. România a propus o 
reduoere cu 25 la sută, pînă în anul 
1990, a armamentelor convențio
nale, trupelor și cheltuielilor mi
litare, urmărind să se ajungă pină 
la 50 la sută în anul 2000. Apli
carea unor asemenea măsuri, a- 
rată președintele Nicolae Ceaușescu, 
va contribui la realizarea încrede
rii și colaborării pașnice, la eli
berarea unor uriașe mijloace ma
teriale. financiare și umane pentru 
a fi folosite în dezvoltarea econo
mică și socială a fiecărei' țări.

După cum declară președintele 
Nioolae Ceaușescu. eforturile comu
nității internaționale ar trebui în
dreptate în mod ferm spre o în
țelegere și realizare a unui pro
gram concret de dezarmare, la care 
să participe, pe bază de egalita
te. toate statele lumii, atît cele 
mari, cit si cele mici. Realizarea 
unui asemenea obiectiv esențial 
pentru viitorul omenirii ar răs
punde aspirațiilor de'.pace. înțele
gere si colaborare între toate po
poarele lumii, se subliniază în în
cheiere.

zarea localităților urbane și rurale 
să se încheie pină la sfîrșitul a-

Cotidianul finlandez „KANSAN 
UUTISET" a publicat un articol în 
care se evidențiază rezolvarea jus
tă, în România, a problemei na
ționale. prin acordarea de drepturi 
egale și posibilități de afirmare 
deplină tuturor cetățenilor țării, 
fără deosebire de naționalitate, ca 
parte integrantă a politicii de 
stat. Este subliniat rolul hotărîtor 
al președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, in instituționa- 
lizarea unui larg sistem de orga
nizații democratice, inclusiv cele 
ale naționalităților, pentru partici
parea tuturor oamenilor muncii la 
conducerea societății noastre și 
sînt prezentate aspecte și date sta
tistice privind dezvoltarea multi
laterală, armonioasă și echilibrată 
a tuturor zonelor țării. Articolul 
ilustrează, de asemenea, drepturile 
de care se bucură în România na
ționalitățile conlocuitoare in toate 
domeniile vieții social-politice.

(Agerpres)

Președintele Prezidiului C.C.*

al U.C.I. despre rezultatele 
convorbirilor la nivel înalt 

româno-iupuslave
BELGRAD 25 (Agerpres), — La 

reîntoarcerea în patrie, după vizita 
oficială de prietenie făcută în Româ
nia, tovarășul Boșko Krunici, pre
ședintele Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, și-a exprimat satisfacția 
în legătură cu convorbirile avute cu 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, convorbiri care 
s-au referit la situația internaționa
lă, la tendințele din cadrul mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale și la relațiile dintre cele două 
țări și partide — informează agen
ția Taniug.

în legătură cu problemele discu
tate privind sfera relațiilor interna
ționale, Boșko Krunici și-a exprimat 
satisfacția față de punctele de ve
dere similare privind o serie de eve
nimente ale vieții internaționale. în 
cadrul convorbirilor iugoslavo-româ- 
ne — a relevat el — a fost exprimată 
speranța că negocierile cu privire Ia 
dezarmarea și eliminarea armelor 
nucleare din Europa vor fi fruc
tuoase. Iugoslavia șl România au 
convenit că inițiativele pentru pro
movarea cooperării balcanice trebuie 
continuate.

Președintele Prezidiului Comitetu
lui Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia a menționat că în 
convorbiri s-a subliniat necesitatea 
promovării colaborării, specializării 
si a altor forme superioare de coo
perare economică dintre Iugoslavia 
și România.

Pentru o strînsă conlucrare 
a {arilor din sudul Africii 

in vederea progresului 
economico-social

LUSAKA 25 (Agerpres). — în ca
pitala Zambiei au luat sfîrșit lucră
rile reuniunii la nivel înalt a Con
ferinței de coordonare pentru dez
voltarea țărilor din sudul Africii 
(S.A.D.C.C.). A fost relevată ferma 
hotărire a reprezentanților celor 
nouă țări membre de a conlucra mai 
strîns. in domenii vitale, in vederea 
îndeplinirii planurilor propuse de 
dezvoltare și reducerii dependentei 
economice față de Africa de Sud.

în comunicatul reuniunii dat pu
blicității la Lusaka se arată că în 
fața tuturor membrilor S.A.D.C.C. 
se află în prezent obstacole generate 
de povara datoriei externe, precum 
și de seceta care bîntuie grav de 
mai multi ani în mari zone din cele 
nouă țări.

Comunicatul, ca și intervențiile 
participanților la reuniune au pus in 
lumină practicile injuste din comer
țul și relațiile economice internațio
nale. care afectează grav eforturile 
de dezvoltare și progres ale țărilor 
africane, ale altor state ale lumii. 
Președintele Zambiei, Kenneth Ka- 
unda, a arătat că protecționismul și 
manipularea prețurilor pe piața in
ternațională de către țările occiden
tale au creat un munte de datorii 
pentru țările în curs de dezvoltare, 
contribuind decisiv la creșterea să
răciei și subdezvoltării. De aceea. în 
unanimitate, toți participantii la re
uniunea S.A.D.C.C. au relevat nece
sitatea urgentă a unei noi ordini 
economice internaționale.

Luări de poziție in sprijinul noilor propuneri 
ale U.R.S.S. în domeniul dezarmării

ULAN BATOR 25 (Agerpres). — 
Jambin Batmunh, secretar general 
al C.C. al P.P.R.M., președintele Ma
relui Hural Popular al R.P. Mongo
le. a făcut o declarație în cadrul șe
dinței Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., în care salută și sprijină 
deplin noile propuneri sovietice pri
vind rachetele cu rază medie de ac
țiune. formulate în interviul secre
tarului general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov, acordat ziarului 
indonezian „Merdeka". Apreciind că 
situația actuală impune tuturor ță
rilor și forțelor politice simț de răs
pundere. o atitudine constructivă, 
măsuri și acțiuni concrete, vorbito
rul a subliniat că Mongolia populară 
va contribui și in viitor activ la ac
țiunile de înlăturare a pericolului 
nuclear, de asigurare a păcii și secu
rității în regiune.

JAKARTA 25 (Agerpres). — Indo
nezia își exprimă satisfacția față de 
propunerile în domeniul dezarmării 
formulate de M. Gorbaciov. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. în inter
viul acordat ziarului indonezian 
„Merdeka", a declarat ministrul de 
externe al Indoneziei, Mochtar Ku- 
sumaatmadja. El a apreciat că înce

Apel la acțiuni unite pentru o Europă 
fără arme nucleare

MADRID 25 (Agerpres). — Festi
valul Uniunii Internaționale a Tine
retului Socialist, care a avut loc la 
Valencia, s-a încheiat cu un apel a- 
dresat tuturor organizațiilor de tine
ret de a-și intensifica eforturile in 
lupta pentru apărarea păcii.

Participantii la această manifesta
re, care a marcat cea de-a 80-a ani

ZIUA NAȚIONALĂ A LIBERIEI

Domnului SAMUEL KANYON DOE
Președintele Republicii Liberia 

MONROVIA
Aniversarea proclamării Independenței de stat a Republicii Liberia îmi 

oferă prilejul de a vă adresa sincere felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de pace, proges șl prosperitate poporului 
liberian prieten.

Sînt convins că pe baza acordurilor și înțelegerilor pe care le-am 
convenit împreună, raporturile de prietenie și colaborare dintre România șî 
Liberia vor cunoaște o dezvoltare tot mai largă în interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii, destinderii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La 26 iulie se îm
plinesc 140 de ani de 
la proclamarea inde
pendentei de stat a 
Liberiei — prima re
publică de Pe conti
nentul african.

Situată pe coasta de 
vest a Africii. într-o 
zonă de larg trafic 
maritim. Liberia are 
o suprafață de 111 369 
kmp și o populație de 
ciroa 2 milioane de 
locuitori, care se ocu
pă în marea ei ma
joritate cu agricultu
ra. Se cultivă orez, 
manioc. cafea. La 
Harper, pe țărmul O- 
ceanului Atlantic, s-a 
dezvoltat oea mai 
mare si mai modernă 
plantație de arbori de 
cauciuc (hevea) din 
lume. în ultimele de
cenii. ca urmare a 
descoperirii unor im
portante bogății ale 
subsolului. în structu
ra economiei liberie- 
ne au avut loc adînci 
schimbări, alături de

ZUM NAȚIONALĂ A REPUBLICU MALDIVELOR

Domnului MAUMOON ABDUL GAYOOM
Președintele Republicii Maldivelor

MALE
Aniversarea Zilei naționale a Republicii Maldivelor îmi oferă plăcutul pri

lej de a vă adresa, in numele poporului român și al meu personal, calde fe
licitări. împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală 
iar poporului țării dumneavoastră urări de prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Republica Maldive
lor sărbătorește la 26 
iulie dobîndirea inde
pendenței. Situat în 
Ooeanul Indian. la 
peste 600 km sud-vest 
de Sri Lanka, acest 
arhipelag este format 
din 1 200 de insule și 
atoli de txxrali. răspîn- 
dite pe o traiectorie 
de 800 km. dintre care 
doar 200 sint locuite ; 
uscatul propriu-zis re
prezintă numai 298 
kmp. Cei peste 180 000 
locuitori depind în 
cea mai mare parte 
de exploatarea resur
selor naturale ale o- 
ceanului. în primul 
rind pestele, care a- 
sigură 90 la sută din 
veniturile în devize 
ale tării.

Pescuitul este încu
rajat de guvern prin

cauciuc, minereul de 
fier devenind princi
palul produs de ex
port.

în dorința de a ac
celera dezvoltarea e- 
conomică. autoritățile 
de la Monrovia — care 
au preluat puterea în 
aprilie 1980 — au e- 
laborat o serie de pro
grame oare au în ve
dere valorificarea în 
mai mare măsură a 
resurselor naturale 
crin modernizarea u- 
nor exploatări minie
re. extinderea căilor 
de comunicații si dez
voltarea agriculturii. 
„Programul revoluției 
verzi", lansat la în
ceputul anului 1986. își 
propune realizarea u- 
nei producții de bu
nuri alimentare sufi
cientă pentru satisfa
cerea nevoilor de con
sum intern.

Eforturile depuse de 
poporul liberian pen
tru dezvoltarea econo

acordarea de subven
ții pentru repararea și 
modernizarea vaselor 
cu pinze. care sint fo
losite sl în transpor
tul de pe o insulă pe 
alta. Din 1985 a în
ceput construirea unei 
rețele modeme de a- 
limentare cu ană po
tabilă. întrucît Maldi- 
vele nu dispun, prac
tic. de izvoare natura
le. populația folosind, 
de veacuri, ana prove
nită din ploi. Mari e- 
forturi au fost desfă
șurate în domeniul în- 
vătămîntului, 85 la 
sută din locuitorii ar
hipelagului pot în pre
zent să scrie si să ci
tească. ceea ce consti
tuie cea mai înaltă 
rată de alfabetizare 
din zonă.

tarea cursei înarmărilor reprezintă o 
problemă de interes primordial pen
tru toate popoarele lumii.

NICOSIA 25 (Agerpres); — Ciprul 
susține orice inițiativă menită să 
ducă la înlăturarea pericolului unui 
război atomic, precum și orice ac
țiune îndreptată spre consolidarea 
păcii și securității in lume, se arată 
intr-o declarație guvernamentală 
dată publicității la Nicosia. în lumi
na acestei poziții, guvernul cipriot 
salută noile propuneri ale lui 
M. Gorbaciov privind eliminarea tu
turor rachetelor cu rază medie de 
acțiune, se arată în declarație.

ANKARA 25 (Agerpres). — într-o 
declarație a Ministerului de Externe 
al Turciei se apreciază că propune
rea secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov. privind 
eliminarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune pe o bază 
globală constituie un pas încuraja
tor pentru viitorul dezarmării nu
cleare. în declarație se exprimă spe
ranța că actualele negocieri de la 
Geneva dintre S.U.A. și Uniunea So
vietică privind dezarmarea nucleară 
vor fi fructuoase.

versare a Internaționalei Tineretului 
Socialist, au relevat. în unanimitate, 
că apărarea păcii reprezintă proble
ma crucială a zilelor noastre. Pe a- 
ceastă cale, eliminarea tuturor ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
constituie un prim pas necesar — au 
spus ei. 

mică și consolidarea 
independentei sînt ur
mărite cu interes si' 
simpatie de poporul 
român. între Republi
ca Socialistă România 
si Republica Liberia 
s-au statornicit relații 
de prietenie si colabo
rare. care cunosc un 
curs ascendent. Un 
moment de mare în
semnătate în această 
direcție l-au constituit 
convorbirile de la 
București, din octom
brie 1986. dintre 
președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Samuel 
Kanyon Doe. acordu
rile și înțelegerile 
convenite cu aoest 
prilej deschizînd noi 
perspective conlucră
rii româno-liberiene, 
in conformitate cu 
aspirațiile de dezvol
tare pașnică sl pro
gres ale celor două 
țări, ale tuturor na
țiunilor lumii.

Republica Maldive
lor participă la miș
carea de nealiniere, se 
pronunță pentru trans
formarea Oceanului 
Indian intr-o zonă a 
păcii, fără arme nu
cleare si a''obtinut e- 
vacuarea bazei milita
re britanice de pe 
insula Gan. care face 
parte din teritoriul 
tării.

între România și 
Republica Maldivelor 
s-au stabilit. în 1979, 
relații diplomatice, 
menite să ducă la o 
mai bună cunoaștere 
si apropiere, la dez
voltarea colaborării 
reciproc avantajoase, 
în interesul ambelor 
popoare, al cauzei pă
cii si înțelegerii In
ternationale.

Situație încordată 
în sudul Libanului

TUNIS 25 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat agenției I.N.A.. pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a arătat că 
în ultimele șase zile s-a înregistrat 

■o escaladare a acțiunilor îndreptate 
împotriva locuitorilor palestinieni 
din sudul Libanului cu scopul for
țării acestora să părăsească regiu
nea. Liderul palestinian a precizat 
că peste patru mii de palestinieni au 
fost obligați să-și părăsească locuin
țele. El a relevat că au avut loc ac
țiuni concertate, in cadrul cărora ta
berele de refugiați palestinieni de 
la est de Saida au fost ținta raidu
rilor israeliene și tirurilor de arti
lerie, in timp ce in zona coastelor 
libaneze nave militare mențin blo
cada.

Yasser Arafat a arătat că depor
tările au devenit o situație de fapt 
pentru cei peste o jumătate milion 
de palestinieni, ca rezultat al acte
lor de violentă comise aproape zil
nic împotriva lor.

„APARTHEIDUL 
TREBUIE ELIMINAT“

PRETORIA 25 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat ziarului „Cap 
Times", Desmond Tutu, laureat al 
Premiului Nobel pentru pace, a de
clarat că țările occidentale trebuie 
să instituie cît mai curînd posibil 
sancțiuni economice împotriva regi
mului de la Pretoria, măsuri care, a 
spus el. vor contribui Ia înlăturarea 
regimului de represiune din Repu
blica Sud-Africană. Apartheidul nu 
poate fi ameliorat, ci trebuie elimi
nat definitiv, a spus Desmond Tutu, 
apreciind că reprezentanții popu
lației majoritare și ai albilor trebuie 
să se așeze la masa negocierilor.
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LA VARȘOVIA a fost dat pu
blicității comunicatul Direcției 
Centrale de Statistică privind 
situația economi co-socială a tării 
in primul semestru al anului 1987. 
Producția in sectorul socializat al 
industriei a crescut, în preturi 
fixe, cu 3,1 la sută, producția in
dustriei extractive — cu 0,5 la L

sută, iar cea a sectoarelor prelu
crătoare — cu 3,3 la sută. Docu
mentul constată, totodată, că a 
fost nesatisfăcător procesul de mo
dernizare și de creștere a calității 
producției.

LA SOFIA a fost dat publicită
ții comunicatul Direcției Centrale 

de Statistică a R. P. Bulgaria 
privind rezultatele dezvoltării teh- 
nico-științifioe și eoonomico-socia- 
le a tării pe primul semestru al 
anului. Se evidențiază rezultatele 
pozitive obținute în ceea ce pri
vește creșterea producției-marfă 
(cu 3,7 la sută) și productivității 
muncii (cu 6,3 la sută), semna- 
lindu-se, totodată, existenta unor 
slăbiciuni și tendințe negative.

SECRETARIATUL COMITETU
LUI PENTRU REUNIFICAREA 
PAȘNICA A PATRIEI DIN R.P.D. 
COREEANĂ a dat publicității, la 
Phenian, un comunicat în care de
nunță acțiunile autorităților1 sud- 
coreene de intensificare a repre

siunilor față de militanții pentru 
democrație din Coreea de Sud. 
Documentul relevă că în timp ce 
actualii guvernanți de la Seul 
flutură slogane cu privire la 
așa-zisa „eliberare a detinuților 
politici" și la alte „măsuri de 
democratizare". Tribunalul din Seul 
a condamnat recent un numeros 
grup de tineri la pedepse cu în
chisoarea, învinuindu-i de partici
pare la demonstrațiile antidicta- 
toriale — relatează agenția A.C.T.C.

CEREMONIE. La New Delhi a 
avut loc simbătă ceremonia depu
nerii jurămîntului de către noul 
președinte al Republicii India. Ra- 
maswamy Venkataraman. în dis

cursul rostit cu acest prilej, pre
ședintele a arătat că țara sa in- 
tîmpină cea de-a 40-a aniversare a 
proclamării independentei cu reali
zări însemnate și a reafirmat ata
șamentul Indiei la cauza păcii.

DEMERS. Iranul a cerut secreta
rului general al O.N.U. să facă 
demersuri pe lingă S.U.A., pentru 
ca acestea să înceteze imediat 
sporirea prezentei lor militare în 
zona Golfului. Această cerere a 
fost formulată Intr-o scrisoare a 
ministrului iranian al afacerilor 
externe adresată secretarului ge
neral al O.N.U. și difuzată la 
sediul Națiunilor Unite.

ANIVERSARE, Cu prilejul mar
cării celei de-a 30-a aniversări a 
proclamării republicii, președintele 
Tunisiei. Habib Bourguiba, a rostit 
un discurs. Șeful statului tunisian 
s-a referit la o serie de probleme 
privind situația politică actuală din 
țară.

DEVALORIZARE. Banca Cen
trală a Argentinei a anunțat o 
nouă devalorizare, a șaptea în 
această lună, a monedei na
ționale — australul — transmite 
agenția EFE,

CANICULA. în ultimele 6 zile, 
asupra Greciei s-a abătut un val de 
căldură neobișnuită, au informat 

surse ale Ministerului Sănătății de 
la Atena. în această țară, mercurul 
termometrelor a urcat pînă la 43 
de grade Celsius la umbră. Se pre
cizează că la începutul săptămînii 
viitoare temperatura va reintra în 
normal.

CAPTURĂ. O unitate a armatei 
populare sandiniste a reușit să 
captureze intactă o rampă mobilă 
„Redeye", de producție americană, 
care poate lansa rachete sol-aer, 
relatează agenția T.A.S.S. Rampa 
fusese parașutată, la 18 iulie, de 
C.I.A. într-o zonă din centrul ță
rii pentru a fi preluată de un grup 
de contrarevoluționari.
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