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ENERGIE DE PE RÎUL MARE
Apele cristaline ale 

Riului Mare din Retezat 
au fost zăgăzuite in spa
tele unui baraj — operă 
unicat a proiectantllor și 
constructorilor români, zi
dit la înălțimea de 1012 
metri și apropiindu-se de 
cota finală. Constructorii 
noilor cetăți de lumină 
din Retezat au dat in 
funcțiune, nu demult, un 
grup energetic la centra
la principală hidroelectri
că „Retezat" și apoi, in
tr-un timp scurt, alte 
două centrale hidroelec
trice în aval, la Clovotiva 
și Ostrovul Mic. Zilele a-

cestea, de la Întreprinde
rea electrocentrale Ha
țeg ani primit imbucuru- 
toarea veste că. folosind 
din plin debitul dc apă 
al Riului Mare și al 
afluenților săi, s-au 
pulsat in sistemul energe
tic național însemnate 
cantități de energie elec
trică. Este un frumos 
succes al energetici'enllor 
de aici. Dar nici colecti
vul de muncă al Antre
prizei de construcții hi
droenergetice Riul Mare 
— Retezat nu s-a lăsat 
mai prejos. Înfăptuind 
exemplar indicațiile șl

sarcinile date de secreta
rul general al partidului, 
constructorii raportează 
un nou fapt de muncă de
dicat marii sărbători na
ționale de la 23 August : 
încheierea lucrărilor de 
montaj a noii centrale 
hidroelectrice de la Ostro
vul Mare și efectuarea 
probelor tehnologice in 
vederea punerii in func
țiune a primului grup de 
8 MW.

Pentru a se asigura in 
cea mai mare parte a 
anului cantități sporite de 
apă in baraj, „materia 
primă" a centralelor hi

droelectrice. se acționează 
de zor in stingă Riului 
Mare la aducțiunea și 
captările de apă secunda
re de pe văile aferente, 
lucrări ce se vor finaliza 
chiar in acest an. iar ih 
dreapta Riului Mare se 
vor capta noi surse de 
apă. Pentru aceasta, con
structorii sint. angajați in
tr-o veritabilă bătălie, iar 
efortul lor va fi încunu
nat de o izbindă pe mă
sură : stringerea tuturor 
surselor de apă' intr-un 
nou izvor de energie și 
lumini. (Sabin Cerbu).

Roadele modernizării
Situind permanent in centrul ac

tivității lor îndeplinirea exemplară 
a planului la export, oamenii mun
cii din 15 mari unități industriale din 
județul Buzău au livrat suplimentar 
în această săptămină partenerilor 
externi produse in valoare de circa 
5 milioane lei. Acest lucru a fost 
posibil datorită modernizării proce
selor de producție, creării unor ate
liere și linii tehnologice specializa
te și realizării, pe această bază, a 
unor produse de înalță calitate, 
competitive pe piața externă. Puter
nic stimulate de prevederile recen
tului Decret al Consiliului de Stat, 
colectivele de oameni ai muncii din 
industria buzoiană sint. angajate, cu 
toate forțele, in vederea’îndeplinirii 
exemplare a planului la. export pe 
luna august și pe intregul an. (Slc- 
lian Chiper).

La export — 
peste prevederi

In aceste zile colectivul de oa
meni ai muncii din cadrul Combi
natului de îngrășăminte chimice 
Slobozia este mobilizat exemplar 
pentru realizarea la cel mai1 inalt 
nivel calitativ a producției de ex
port. ,.Astfel, ne spune Mariana 
Zincă, șefa biroului desfacere ex
port. pe luna iulie a acestui an sar
cinile de plan la acest important in
dicator au fost depășite cu 11 ia 
sută, iar in cinstea marii sărbători 
naționale a poporului nostru ne-am 
angajat să livrăm peste prevederi o 
cantitate de peste 1 500 de tone în
grășăminte chimice cu azot". în a- 
ceastă activitate se evidențiază for
mațiile de lucru conduse de Nicolae 
Căita, operatorii chimiști Ștefan 
Adam și Măricel Nccbifor. de la in
stalația de uree II. muncitorii con
duși de maistrul Ion Zotoiu. de ia 
instalația de azotat de amoniu, pre
cum și echipele conduse de Con
stantin Moroianu. Rezultatele obți
nute se datorează îndeosebi aplică
rii unui complex de măsuri tehnico- 
organizatorice vizînd modernizarea 
producției. De asemenea, s-a acțio
nat intens pentru reducerea consu
murilor specifice de materii prime 
și materiale — gaz metan, amoniac, 
energie electrică.

în imaginea de mai jos. un aspect 
din camera centrală de comandă a 
instalației de amoniac II. unde ope
ratorii chimiști conduși de maistrul 
Constantin Ncagu urmăresc buna 
desfășurare a proceselor tehnologi
ce. (Eugen Diehiseanu).

Realizarea sarcinilor de plan- 
o înaltă răspundere muncitorească

îndeplinirea ritmică, integrală a sarcinilor de plan, așa cum s-a 
subliniat și la. recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., este o sarcină de prim ordin pentru toate colectivele de oameni 
ai muncii. In mod cu totul deosebit se cerc realizarea în cit mai bune 
condiții a planului in industria extractivă a țițeiului, dat fiind că petrolul 
și gazele naturale reprezintă materii prime vitale, am putea spune. De 
aici, marea răspundere pe care o au petroliștii. In spiritul sar
cinilor subliniate de secretarul general al partidului nostru. _ to
varășul Nicolae Ceaușescu. s.e impune ca in fiecare sector de activitate 
să sc asigure o amplă mobilizare a tuturor forțelor, a tuturor oamenilor 
muncii, in frunte cu comuniștii, o temeinică organizare a producției, în
tărirea ordinii și disciplinei, a spiritului de răspundere, astfel ca planul 
să fie îndeplinit ritmic și integral la toți indicatorii, ia un nivel superior 
de calitate și eficiență.

Cum se acționează în industria extractivă a țițeiului pentru ca fiecare 
brigadă, fiecare schelă să realizeze planul zilnic de extracție ? Iată tema 
anchetei noastre in două mari unități de extracție petrolieră-

PRODUCȚIA POATE SPORI SIMȚITOR
Colectivul Schelei de producție 

petrolieră Videle, una dintre cele 
mai mari unități de producție din 
țară, extrage zilnic sute de tone de 
țiței, zeci de mii de metri cubi de 
gaze naturale. Fiecare tonă de țiței 
extrasă cere insă eforturi deosebite, 
ingeniozitate, inteligență, o perma

nentă schimbare a tehnologiilor. La 
Videle se extrage țițeiul cu ajutorul 
pompelor de adincime. prin metoda 
gaz-liftului, iar mai recent prin me
toda combustiei subterane, tehnolo
gie de mare rafinament tehnic.

Toate aceste acțiuni presupun o 
pregătire tehnică deosebită. De cele

mai multe ori, pentru a se extrage 
o tonă de țiței trebuie -să se intro
ducă in sondă mai bine de 20 de mii 
de metri cubi de apă tehnologică, 
urmind apoi separarea țițeiului de 
apă. reintroducerea acesteia din 
nou în zăcămint. Am insistat puțin 
mai mult asupra tuturor acestor 
amănunte pentru, a. da dinter.siuiuîa 
reală a activității petroliștilor de 
aici. Care sint rezultatele obținute ?

în luna ianuarie, sfidind condi
țiile atmosferice, sondorii din Vi
dele extrăgeau țiței si gaze naturale, 
realizînd și depășind sarcinile de 
plan. In luna mai, planul și realiză
rile au crescut, extrăgîndu-se cu 
109 de tone zilnic mai mult față de 
nivelul lunii ianuarie, iar în luna 
iulie extracția de țiței a fost mai 
mare cu 130 de tone față de înce
putul anului. Deci producția zilnică 
a crescut insă, așa după cum 
aveam să aflăm de la directorul 
schelei, ing. Mircea Alexandrescu,

Petre CRISTEA
(Continuare în pag. a Il-a)

Patriotism și spirit revoluționar
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întemeiată pe cunoașterea directă 
și analiza realistă a vieții sociale, 
economice și politice, pe înalta pre
țuire acordată științei și culturii, 
opera teoretică și politică a secreta
rului general al partidului nostru 
este o contribuție remarcabilă ia 
dezvoltarea teoriei revoluționare, 
concepției cu privire 
lumii noi, în consens 
legice ale istoriei.

Noul volum selectiv 
litică contemporană. 
orientări1' — apărut 
..Din gindirea social-poțitică 
a președintelui României". 
NICOLAE CEAUȘESCU — 
reprezintă expresia sintetică 
a vaster creații teoretice, 
originalei gindiri revoluțio
nare. organic îngemănate cu 
examinarea științifică, realis
tă a proceselor și fenomene
lor din lumea de azi. Noua 
apariție editorială sistemati
zează. intr-o ordine tematică 
dc largă cuprindere, idei și 
teze de o inestimabilă valoa
re cu privire la rolul catali
zator al gindirii politice îna
intate. al concepției mate
rialismului dialectic și isto
ric. la amploarea și perspec
tiva procesului revoluționar 
mondial, la evoluția contra
dictorie a vieții politice in
ternaționale. prezintă tabloul 
dinamic al unei lumi în con
tinuă schimbare, de o com
plexitate necomparabilă cu 
epoci anterioare.

Strălucit exemplu al unei 
analize științifice, al cute
zanței creatoare și descifrării 
prospective a fenomenelor și 
proceselor sociale, economi
ce, politice, al combaterii ar
gumentate a tezelor- retrogra
de și înlăturării hotărite a 
vechiului, textele din volum 
degajă cu pregnanță conclu
zia că intr-o lume și într-o 
epocă ce parcurg simultan o 
profundă revoluție socială, 
inaugurată cu șapte decenii 
in urmă, și o rapidă, atotcu
prinzătoare revoluție 
nico-știipțifică. 
cial-politică și 
sint hotărî tor 
ritul creator, ______ ______ „__
rator de noi sinteze teoretice și în
făptuiri practice, încrezător în vii
torul social prefigurat de schimbări
le dinamice ale epocii contempo
rane. Pe temeiul magistralei definiri 
a conținutului acesteia, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu relevă că în cen
trul transformărilor radicale ale se
colului nostru, al efervescentelor 
dezbateri politice se află afirmarea 
puternică a teoriei și practicii con
strucției socialiste, care se îmbogă
țesc continuu pe baza progreselor 
științei, ale cunoașterii, ale genera
lizării fenomenelor și proceselor 
economico-soeiale. interne și inter
naționale.

In țara noastră, sub auspiciile 
cursului novator inaugurat de Con
gresul al IX-lea, edificarea noii orîn- 
duiri a înaintat pe trepte superioare, 
întrunind dimensiunile multilaterali
tății ca urmare a conducerii ei de 
către partid, a sesizării prompte și 
stăpînirii proceselor dezvoltării în 
dialectica înfruntărilor dintre vechi

a 
la edificarea 
cu tendințele

,,Gindirea po- 
Tendințe și 
in colecția

teh-
gîndirea so- 
aplicarea ei 

influențate de 
revoluționar, gene-

Un Congres al educației 
și culturii, venind să reu
nească. in spațiul ideii de 
Forum, deci de dialog lucid 
și fertil, angajant cetățe
nesc și politic, forțele vii, 
energiile relevante ale 
întregi spiritualități, 
fruntate 
bil cu 
societății, 
perativele 
de progres 
porului, mi 
argumentul 
tor pentru 
crația socialistă 
mânească 
pentru patriotismul clarvă
zător al partidului nostru 
comunist. El reprezintă, 
totodată, expresia cea mai 
convingătoare a stadiului 
superior de dezvoltare a 
societății românești de azi, 
pentru că el consacră ni
velul inalt, de masă, al 
civilizației, învățămintului, 
informației, cărții, spec
tacolului, accesul larg, li
ber. bogat al poporului la 
cultură. Climatul social- 
politic românesc actual, atit 
de favorabil actului de cul
tură integrat programatic 
in procesul de revoluționa-

responsa- 
exigențele 

cu im- 
voinței 
a po

se pare 
hotărî - 
demo- 

ro-
actuală.

unei 
con-

re a conștiinței poporului 
și de afirmare și consoli
dare a realității omului 
nou. capabil să-și asume 
conștient destinul sub im
periul idealului comunist, 
a condus la un fenomen 
absolut original, specific

proces vast de democrati
zare a faptului de cultură, 
care a făcut ca in fiecare 
comună, in fiecare oraș, in 
fiecare spațiu de simțire 
românească să se poată 
desfășura o viață spirituală 
ambițioasă, este cu deo-

spirituale, ideologice, cul
turale. îmbogățind și revo- 
luționind practica edificării 
socialiste cu teze origina
le, privind conceptul de om 
nou. consacrind valorile 
noului umanism. uma
nismul socialist, lată de ce,

V

constituit în temelia, in 
certitudinea tuturor succe
selor noastre.

Cu aceeași vie admirație 
se cuvine să relevăm con
tribuția decisivă, mereu în
suflețită de o mare genero
zitate

și nou. partidul, secretarul său ge
neral imprimind neabătut spirit, mi
litant, clarviziune activității teore- 
tico-ideologice și practice.

în procesul mondial al revoluției 
și construcției socialiste, așa cum a 

. probat și 
marxistă.
practica și 
ma la un 
tarea principiilor socialismului știin
țific. triumful deplin al noii orin- 
duiri reprezintă expresia creativită
ții, in'teleasă inovare istorică

susține deschis teoria 
cum arată concludent 
este de dorit a se confir- 
nivel superior prin apli-

ascultind de legile dialecticii. Subli
niind rolul și funcțiile partidului și 
statului, ale conducerii politice 
bazate pe adincirea democra
ției muncitorești, revoluționare, 
volumul demonstrează că sub diver
sele ipostaze și implicații — de la 
baza economică, tehnică la relațiile 
și instituțiile politice, la viata spiri
tuală — cerințele unor noi abordări 
teoretice, ale perfecționării neîn
trerupte a noii orinduiri acționează 
cu forța unei necesități obiective. 
Transformarea revoluționară a so
cietății, parcurgind succesiv noi și 
noi stadii, legile dialecticii materia
liste, contradicțiile dintre vechi și 
nou. imperativul trecerii la o nouă 
calitate solicită noi și noi sinteze 
teoretice. îmbogățirea principiilor so
cialismului științific. „Trebuie să 
subliniem — și consider foarte im
portant și necesar aceasta in actua
lele împrejurări internaționale — că 
tot ce am înfăptuit in tara noastră 
si tot ceea ce s-a realizat și în alte 
țări socialiste demonstrează cu pu
tere justețea principiilor socialismu

lui științific, că numai și numai pe 
calea socialismului se poale asigura 
realizarea unei societăți in care oa
menii, popoarele să se 
deplin de minunatele ______
științei, ale culturii, ale progresului 
economic și social" — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Trecerea la noi stadii 
socialiste, ascensiunea ei 
nism sint rezultatul unor 
te îmbogățiri calitative, 
concrete si adaptării continue a prin
cipiilor fundamentale care-i dau 

esența socială, ii asigură fi
nalitatea umană. Abordind 
multilateral dialectica unui 
asemenea proces, secretarul 
general al partidului nostru 
subliniază cerința valorifică
rii optime a experienței și 
practicii acumulate, avind 
totdeauna in vedere princi
piile invincibile ale socialis
mului științific, ale comu
nismului. manifestind tot
deauna atitudine creatoare 
in teorie și practică.

In diversitatea condițiilor 
obiective si subiective, na
ționale și internaționale ale 
revoluției si construcției so
cialiste. succesul trainic al 
aplicării acestor principii 
..constă nu in uniformizare 
si realizarea unui anumit 
model, ci in adaptarea prin
cipiilor universal-valabile la 
condițiile naționale, istorice 
ale fiecărei țări".

In legătură cu aceasta, a 
fost și rămine de o strin
gentă actualitate aserțiunea 
marxistă potrivit căreia te
zele. conceptele teoretice 
sint produsul unor anumite 
condiții istorice, au valabili
tate pentru acele condiții și 
în cadrul lor. noua orînduire 
fiind nu o ..stare" la un mo
ment dat finită, ci o mișcare 
continuă ce depășește fiecare 
stare dată, în fapt o revo
luționează. Iar a revoluționa, 
adică a crea necontenit, pre
supune renunțarea atit la 
viziunea nedialectică după 
care o singură practică ar 
prezenta-o pe cea viabilă și 
universal-valabilă. cit și la 

concepția că o anumită modalitate de 
a gindi teoria ar reprezenta teoria în
săși. în acest sens, activitatea ideolo
gică, cercetarea în științele social-po- 
litice" sint chemate ca „in raport cu 
schimbările și cu transformările care 
au loc in domeniul forțelor dc pro
ducție și relațiilor sociale, cu noile 
descoperiri științifice, să conceapă și 
să prevadă noi direcții de dezvoltare 
a societății", ți nind seama de practică, 
de viată, verlficind în practică orice 
nouă cucerire a gindirii. „Dacă ne 
vom mulțumi să repetăm doar ceea 
ce a realizat practica — atrage aten
ția secretarul general al partidului 
nostru — nu vom reuși să dăm — 
nici in domeniul științelor economice 
și sociale, și nici in alt domeniu — 
noi dimensiuni gindirii și practicii".

In concepția partidului nostru, te
zaurul de învățăminte și concluzii 
ale teoriei revoluționare se cere în-

bucure pe 
cuceriri ale

a societății 
spre comu- 
neintrerup- 
al aplicării

(Continuare in pag. a III-a)

LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

Primul ministru al Statului Israel, 
va efectua o vizită oficială in

La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu. primul ministru al 
Republicii Socialiste România, Statului Israel, Yitzhak Shamir, va

Yitzhak Shamir, 
țara noastră

efectua o vizită oficială in România, 
in a doua decadă a lunii august 1987.

DE „ZIUA BRIGADIERILOR", ANGAJAMENTUL RESPONSABIL ' 
SI ENTUZIAST AL TINEREI GENERAȚII A TĂRII* 1 7

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

lumii socialiste, și anume 
descătușarea tuturor ener
giilor creatoare astfel incit, 
din simplu beneficiar al 
culturii, poporul să devină 

. un participant activ, direct, 
al actului cultural. Ex
plozia — acesta e cuvîntul 
— explozia culturală româ
nească actuală aici iși află 
izvorul, in caracterul larg, 
de masă, al fenomenului, 
pentru care au fost create 
condițiile cele mai propice, 
cu o generozitate unică in 
istoria noastră. Și trebuie 
să spunem, cu mîndrie, cu 
vie recunoștință, că acest

sebire opera celor 22 de ani 
care au urmht Congresului 
al IX-lea, de cînd la cirma 
Partidului Comunist Român 
și a națiunii noastre se 
află marele ctitor al socia
lismului românesc, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. 
în absolut toate împreju
rările determinante pentru 
construirea societății socia
liste multilateral dezvolta
te, secretarul general al 
partidului a acordat și 
acordă o atenție excepțio
nală, încărcată de o mare 
dragoste și de o vibrantă 
sensibilitate, problematicii

vorbind despre cultura 
românească de azi, despre 
succesele ei și, neapărat, 
despre viitorul ei. ne 
simțim datori, cu mindrie, 
să omagiem personalitatea 
covirșitoare a marelui om 
politic și arhitect de geniu 
al României moderne, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
a cărui fierbinte dragoste 
față de faptul de cultură, 
a cărui înțeleaptă cumpă
nire a rosturilor sociale și 
patriotice ale acestui fapt 
și a cărui mistuitoare pa
timă pentru progresul spi
ritualității românești s-au

și de o adincă înțe
legere, a tovarășei 
academician doc
tor inginer Elena 
Ceaușescu la defi
nirea și înfăptuirea 
conceptului de cul
tură socialistă, la 
progresul culturii 
noastre naționale.

Încă o dată, vreau 
să relev realitatea de masă 
a stadiului inalt al procesu
lui cultural care se desfă
șoară azi in România. 
Aceasta inseamnă, pentru, 
un creator, totul. Această 
realitate, opera partidului 
nostru comunist, a condu
cătorului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, garan
tează liniștea și libertatea 
actului creației. asigură 
contactul superior al operei 
de artă cu beneficiarii ei,

Dinu SARARU
(Continuare in pag. a IlI-a)

Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Participanții la adunarea festivă consacrată „Zilei 
brigadierilor' — sărbătoare instituită din inițiativa 
dumneavoastră, ca o elocventă dovadă a încrederii pe 
care partidul. întregul nostru popor au investit-o in 
tinăra generație, a dragostei și grijii permanente cu 
care veghează la formarea și afirmarea ei multilate
rală — intr-o amplă unitate de cuget și simțire cu 
iniile de brigadieri, cu tinerii de pe întreg cuprinsul 
țării, in aceste momente solemne, de aleasă sărbă
toare, aduc un înalt omagiu vastei și prestigioasei 
dumneavoastră contribuții dedicate înfloririi fără pre
cedent a României socialiste, edificării unei lumi noi, 
mai bune și mai drepte pe planeta noastră, activi
tate care v-a consacrat ca personalitate proeminentă 
a contemporaneității. Vă mulțumim, incâ o dată, din 
adincul inimilor noastre tinere pentru grija părin
tească pe care o manifestați pentru creșterea și edu
carea tinerei generații, pentru statornica preocupare 
acordată formării sale in spiritul celor mai înalte 
valori ale umanismului, afirmării sale ca o importantă 
forță a progresului, înnoirii și păcii.

Totodată, adresăm mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, activist de seamă al partidului și statului 
nostru, om de știință și savant de largă recunoaștere 
internațională, cele mai calde sentimente de aleasă 
stimă și respectuoasă considerație pentru contribițtia 
importantă adusă alături de dumneavoastră la fun
damentarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare 
eeonomico-socială a țării, dezvoltarea și afirmarea 
științei, invățămintului și culturii românești, pentru 
atentia acordată asigurării celor mai bune condiții de 
viață, studiu și muncă tinerei generații, pentru strălu
cita activitate dedicată folosirii in scopuri exclusiv 
pașnice a marilor cuceriri ale geniului uman.

Eveniment cu ample și adinei rezonanțe in munca 
și viata milioanelor de tineri din patria noastră, ziua 
brigadierilor iși evidențiază semnificația și datorită 
faptului că are loc in atmosfera de puternică efer
vescență creatoare In care întregul nostru popor in- 
timpină ziua de 23 August și Conferința Națională a 
partidului.

In anii pe care poporul român i-a înscris în 
cronica devenirii sale istorice drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", din îndemnul și sub directa dum
neavoastră îndrumare, am preluat și dus mai de
parte, ca pe o nobilă și simbolică ștafetă, tradiția 
muncii pentru țară, mîndri dc inalta onoare și marea 
cinste de a participa la realizarea unor obiective de 
mare însemnătate economica și socială.

Cu înalta mindrie patriotică vă raportăm, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar general, că, prin efor
tul tinerilor brigadieri, de la începutul anului si pini 
acum, s-au obținut succese importante la amenajarea 
complexă a nurilor Dîmbovița și Argeș, la construc
ția Centralei termoelectrice Drobeta-Turnu Severin, 
iar in minerit s-au extras peste 1,1 milioane tone 
cărbune energetic. Au fost constituite noi șantiere 
naționale ale tineretului in agricultură.

Zecile de mii de brigadieri de pe întreg cuprinsul 
patriei — ca „Generație a Epocii Nicolae Ceaușescu" 
— se angajează să vă urmeze in totul pilduitorul 
exemplu de muncă și viață, să facă din cele’aproape 
200 de șantiere naționale, județene și locale ale tine
retului spații de manifestare plenară a elanului și ini
țiativei virstei tinere, de insușire a competenței pro
fesionale, responsabilității comuniste și spiritului re
voluționar.

Avind convingerea că proiectele noastre cele mai 
cutezătoare se pot înfăptui numai intr-un climat de 
pace, încredere și securitate in întreaga lume, expri
măm și cu acest prilej adeziunea noastră deplină la 
politica externă a partidului și statului nostru, al că
rei strălucit inițiator și promotor sînteți dumnea
voastră, și vă asigurăm că vom acționa pentru ca ti
nerii de pretutindeni, toate popoarele să-și unească 
forțele și să lupte pentru edificarea unei lumi a păcii, 
înțelegerii și colaborării.

Animați de aceste ginduri, convingeri și sentimente, 
ne angajăm solemn, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, să răspundem întotdeauna prezent 
acolo unde este nevoie de forța brațelor și a minții 
noastre, sa slujim cu devotament patria, partidul, po
porul, contribuind activ și responsabil Ia realizarea 
mărețelor obiective stabilite de Congresul al XHI-lea 
al P.C.R., a grandioaselor programe de dezvoltare 
multilaterală a patriei noastre scumpe — Republica 
Socialistă România.

PARTICIPANȚII LA ADUNAREA FESTIVA 
CONSACRATA „ZILEI BRIGADIERILOR"
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RESPECTAREA LEGILOR LUCRĂRILE AGRICOLE DE VARĂ
-obiectiv permanent al activității 
politico-organizatorice și educative

-ÎN RITM INTENS!

In prima parte a investigației 
noastre („Scînteia" nr. 13 981), 
cuvintele legalitate. responsabi
litate și exigentă au revenit cel 
mai des in analiza diferitelor stări 
de lucruri, in convorbirile cu acti
viști de partid din municipiul Bra
șov care ne-au relatat despre acțiu
nile politico-organizatorice și educa
tive întreprinse pentru respectarea 
legalității. Pentru a fi in „nota lo- 
cului", reluăm itinerarul nostru cu 
două aspecte dintr-o zonă de activi
tate specifică Brașovului : turismul.

...De sus, de pe Timpa, de la fru
mosul complex „Panoramic", de a- 
colo de unde Brașovul se vede „ca-n 
palmă" cu podoabele sale vechi, cu 
splendorile sale noi, de acolo, de sus. 
cabina telefericului coboară vertigi
nos. Privești în jos și zărești, de de
parte, trei oameni cu ochii ațintiți 
la semnalele tabloului de comandă. 
Cînd te apropii mai mult, cînd cabi
na își încetinește mersul, deslușești 
că, de fapt, cei trei bat cărțile. Da, 
sub privirile a zeci și zeci de oa
meni, bat cărțile chiar pe masa ta
bloului de comandă. Te cuprinde 
amețeala !

...Și mai sus încă, la Postăvarul, la 
1 800 de metri, în amiaza miezului 
de vară, o grindină și o lapoviță a- 
coperă, în cîteva minute, totul in 
alb. Oamenii, nepregătiți pentru a- 
ceastă întîlnire cu un crimpei de iar
nă. se grăbesc spre telecabina care-i 
va duce la Poiana Brașov. Unii au 
bilet de întoarcere, alții — nu. In 
graba mare, celor din urmă — care 
sînt și cei mai mulți — Ii se încasea
ză banii fără a li se elibera bilet. 
Sub privirile a zeci de oameni, sute 
și sute de lei intră direct în buzu
narul necinstei.

Lucruri mărunte 7 Nfcidecum ! 
Sînt încălcări ale regulilor de mun
că. ale normelor legale, cu atât mai 
intolerabile cu cit au trecut mai pu
țin de doi ani de cînd un grup de 
infractori din turismul brașovean. în 
frunte cu fostul director Jucan Lo- 
ghin. au fost aspru condamnați pen
tru fapte deosebit de grave care — 
inițial — au pornit de la niște „lu
cruri mărunte".

— Nu pot exista lucruri mărunte 
cînd e vorba de respectarea legii, 
afirmă cu deplină convingere șeful 
de atelier Nicolae Sonoran, secretar 
adjunct cu propaganda al comitetu
lui de partid de la întreprinderea de 
piele și încălțăminte. Tocmai de a- 
ceea, noi am constituit colective al
cătuite din membri ai birourilor or
ganizațiilor de bază și din activul 
de partid care controlează sistema
tic. cu răspundere si exigență, res
pectarea legalității în toate compar
timentele și locurile de muncă, des
fășoară o susținută activitate de în
drumare si educație. Această acțiu
ne a creat în întreprinderea noastră' 
o stare de vigilență, a determinat 
asumarea unor răspunderi sporite în 
apărarea legalității, o atitudine acti
vă din partea fiecărui membru al 
colectivului si, desigur. în primul 
rind din partea comuniștilor. Așa se 
face că membrii de partid din orga
nizațiile de bază nr. 2 și 4 au des
coperit sustragerile din avutul ob
ștesc comise de merceologul Sama
nis Zisis și gestionarele Eleonora 
Găinoiu și Cociș Silvia, elemente 
corupte, certate cu legea, care chiar 
zilele trecute si-au primit pedeapsa 
binemeritată. Ne propunem ca prin 
întreaga muncă politico-organlzato- 
rîcă si educativă să accentuăm ca
racterul preventiv al activității noas
tre pentru întărirea legalității.

Asupra Importanței activității pre- 
ventiv-educative insistă și juriștii 
Liviu Taloș, procurorul-șef al Procu
raturii locale, si Mihai Albu, pre
ședintele Judecătoriei Brașov, exem- 
plificînd prin participarea la diferite 
acțiuni inițiate și organizate de co
mitetul municipal de partid. In 
această ordine de preocupări se 
subliniază că prima condiție a res
pectării legii o constituie cunoaș
terea eî, însușirea temeinică a pre
vederilor sale — domeniu în care 
trebuie să se acționeze în mod or
ganizat și în profunzime.

Apare cu atit mai de neînțeles 
practica unora — și cu atit mal con
damnabilă atunci cînd cei în cauză 
sint învestiți cu anumite răspunderi 
— de a parcurge „în fugă" actele 
normative, de a le „frunzări", de a 
le citi „în diagonală". Unii dintre 
aceștia rețin din conținutul legii nu
mai ceea ce ii interesează în mod 
subiectiv, căutând doar căile, așa-zi- 
sele „portițe" prin care anumite 
prevederi să fie eludate în „benefi
ciul" unor interese egoiste, meschine, 
străine cerințelor sociale generale.

— Așa se intîmpla pină de curînd și

ȚĂRII-C1T MAI MULT ȚIȚEI!
(Urmare din pag. I) -
posibilitățile și condițiile tehnice 
sint de natură să se pretindă mai 
mult de la acest colectiv. „Am rea
lizat in luna ianuarie, este adevărat, 
planul zilnic la țiței și gaze, ne spu
ne interlocutorul nostru, dar in fe
bruarie și martie am înregistrat și 
unele restanțe pe care nu le-am re
cuperat. In luna iulie am ajuns cu 
planul la zi, dar din august înregis
trăm din nou o restanță de 74 de 
tone la zi, adică diferența cu care 
a fost majorat, conform prevederi
lor. planul zilnic de producție. 
Avem posibilități să realizăm 
planul zilnic și să recuperăm res
tanțele. pentru că in ultimul timp 
am dat o mai mare atenție organi
zării producției. Dotarea formațiilor 
de intervenție cu instalații I.C.-5 
modernizate. echipate cu motoare 
electrioe de curent continuu, cu un 
mai mare randament, a făcut po
sibilă reducerea la jumătate a 
timpului de intervenție la sondele 
oprite. Există o mare preocupare 
pentru ca probele de producție la 
sondele noi să se desfășoare intr-un 
timp cit mai scurt, iar reparațiile 
capitale la unele sonde să se exe
cute intr-un timp scurt, printr-o 
organizare mai bună a activității, 
prin aprovizionarea promptă cu ma
teriale și printr-o concentra
re mai mare de forțe la a- 
gemenea lucrări. Acum, rapoartele

„DECLINUL ORGANIZĂRII”
ȘI CONSECINȚELE LUI

Schela de producție petrolieră 
Stoina. cotată cu puțin timp in 
urmă printre unitățile-etalon, do
tată cu utilaje și instalații moderne 
(datorită și faptului că aici se ex
ploatează țițeiul de un timp relativ 
scurt), a surprins în ultimul timp 
prin rezultatele slabe in extracția

VIAȚA DE PARTID

în municipiul Brașov (II)

la noi, ne spune Ioan Birăescu, se
cretar al comitetului de partid de la 
întreprinderea de autocamioane. 
Unii încercau să justifice anumite 
încălcări prin afirmația ciudată, ri
dicolă. aberantă că pentru a „rezol
va" anumite probleme e nevoie să 
ocolești legea. Or, este limpede că 
organizarea, desfășurarea și reali
zarea producției constituie un proces 
de mare complexitate care nu poate 
fi conceput în afara respectării stric
te a unor reglementări legale pre
cise. Anarhia bunului plac are con
secințe dăunătoare asupra funcțio
nării mecanismului economic și a 
climatului moral-politic.

— Un exemplu ?
— Abateri serioase de la normele 

tehnologice și de la anumite regle
mentări legale au făcut ca in sec
toarele calde ale întreprinderii noas
tre — locuri hotârîtoare pentru 
bunul mers al întregii fabricații — 
să se înregistreze un procent neper- 
mis de mare de rebuturi, care gre
vau costul producției, afectau cola
borarea dintre secții. La anumite 
repere, aceste rebuturi — pentru 
care se născoceau tot felul de justi
ficări, toate în afara legii — atin
geau, pînă in luna aprilie a aces
tui an, un nivel de 26 la sută. Acti
vitatea unui colectiv de .îndrumare, 
sprijin și control al comitetului mu
nicipal de partid, munca politico-or- 
ganizatorică și educativă desfășura
tă de noi înșine, marele efort de 
mobilizare a energiilor colectivului 
n-au întîrziat să dea rezultate : în 
iunie, procentul de rebuturi a scă
zut, la aceleași repere, sub 5 la sută, 
iar la începutul lunii iulie — la 3 
la sută (cu mult sub nivelul admis). 
Acest lucru a fost posibil nu eludînd 
prevederile legilor și ale altor acte 
normative, ci tocmai respectindu-le 

i cu cea mai mare strictețe, intr-un 
climat de ordine, disciplină și de
plină angajare revoluționară. Iată de 
ce consider că popularizarea, expli
carea și aprofundarea hotăririlor de 
partid și a legilor țării, îndeplinirea 
lor intocmai reprezintă o problemă 
vitală a fiecărei organizații, de 
partid, de masă și obștești, a con
ducerii fiecărei unități economice și 
instituții.

Din păcate, nu peste tot se 
acționează cu toată răspunderea 
și exigența. O recentă analiză 
efectuată de comitetul județean 
de partid pune în evidență faptul 
că în unele colective atmosfera de 
legalitate e viciată de o serie de ca
dre de conducere, care nu își exer
cită în mod corect atribuțiile de con
trol ierarhie operativ curent, nu des
fășoară o muncă preventiv-educati- 
vă. tolerează efectuarea de inven
tare superficiale, nu asigură secre- 

’ tul controalelor Inopinate, mențin în 
unități, uneori chiar pe posturi de 
gestiune, indivizi cu antecedente pe
nale. Răspunderi deosebite revin

întreprinderea „Automatica" din Capitală : aspect din secția a IV-a echipare electrică
Foto : E. Dichiseanu

zilnice de producție sint adevărate 
comandamente pentru rezolvarea o- 
perativă a tuturor greutăților care 
se ivesc. Problemele fiecărei brigăzi 
au devenit problemele. întregii sche
le, practicind diferite forme de in
tra jutorare cu oameni și materiale. 
In acest lei am reușit să reducem 
considerabil numărul sondelor inac
tive, să putem da o mină de ajutor 
și colegilor noștri de la foraj, pen
tru a scurta, timpul de săpare a 
sondelor noi, cu o mare importantă 
in realizarea producției de țiței. Ne 
preocupă în mod deosebit realizarea 
fără nici un rabat de la calitate a 
tuturor proceselor tehnologice pre
văzute în planurile tehnice pentru 
fiecare sondă. Am realizat tot ceea 
ce ne-am propus în domeniul ope
rațiilor geologo-tehnologice, adică 
aplicarea intensivă a injecției cu 
apă tehnologică pe noi zone de ex
ploatare, executarea operațiilor de 
acidizări, tratamente tensio-active 
și fisurări hidraulice, măriri ale ele
mentelor de pompaj. Am extins la 
incă cinci panouri combustia subte
rană. De asemenea, vom introduce 
la încă 75 de sonde tehnica de ur
mărire automată a funcționării a- 
cestora, de urmărire a debitelor 
pentru a se menține cit mai aproa
pe de potențialul productiv. Iată de 
ce putem spune cu siguranță că 
avem toate posibilitățile să reali
zăm integral sarcinile de plan pe 
acest an".

țițeiului. Cum se explică faptul că 
in aceste zile schela extrage cu 
aproape 700 tone zilnic mai puțin 
țiței față de sarcinile de plan ? 
Șapte sute de tone de țiței nu este 
o cantitate care să nu atragă aten
ția specialiștilor și să nu-i deter
mine să se intrebe ; oare ce se in- 

unor organisme județene — cum sint 
direcția comercială, cooperația meș
teșugărească și cea de producție, a- 
chiziții și desfacere a mărfurilor — 
care uneori tratează astfel de fapte 
ca fiind oarecum „explicabile" in 
aceste sectoare unde se manipulează 
mari cantități de bunuri de larg con
sum și importante sume de bani. 
Nimic mai greșit decit o asemenea 
optică ! Tocmai existența acestor 
condiții „favorizante" impune spo
rirea stării de vigilență, crearea 
unui climat de respectare strictă a 
legii, a normelor eticii și echității 
socialiste, de apărare a valorilor ma
teriale și morale ale societății noas
tre.

Respectul legii — problemă vitală. 
Cum acționați in acest sens ? — a 
fost întrebarea adresată unor co
muniști investiți cu răspunderi in 
organele și organizațiile de partid 
din municipiul Brașov. Iată, con
semnate foarte pe scurt, citeva din
tre răspunsurile primite :
• Rodica Ursu, operatoare la ofi

ciul de calcul, secretar ai comitetu
lui de partid de la întreprinderea 
de tricotaje : „în aplicarea corectă a 
dispozițiilor legale noi am consti
tuit o anexă la contractul de anga
jare, care prevede in mod amănunțit 
o serie de drepturi și de obligații. 
Pentru anumite locuri de muncă se 
dau teste specifice. Tinînd seama de 
ponderea mare a producției pentru 
export, regulamentul de organizare 
și funcționare a fost completat re
cent cu prevederile legale privind 
calitatea, la fel ca și fișele postu
rilor care prevăd atribuțiile de ser
viciu".

9 loan Sîngeorzan, maistru, secre
tar adjunct al comitetului de partid 
de la întreprinderea mecanică : „In 
desfășurarea activității preventiv- 
educative colaborăm cu juriștii. De 
pildă, tovarășul Mihai Albu, pre
ședintele Judecătoriei Brașov, îndru
mă și instruiește comisia de judeca
tă, participă la adunări generale ale 
oamenilor muncii și la ședințe ale 
colectivelor de muncă în care se 
analizează starea de legalitate, sus
ține expuneri pe teme juridice, este 
invitat să stea de vorbă cu tinerii, 
să viziteze căminele de nefamiliști. 
Rezultatul acțiunilor preventive : în 
ultimii patru ani în întreprinderea 
noastră nu s-a înregistrat nici un 
caz penal".'

• Maria Crețu. tehnician, secre
tar al comitetului de partid de la 
întreprinderea de produse zaharoa
se : „Punem accentul pe munca edu
cativă desfășurată in forme vii, ar
gumentată cu aspecte concrete. De 
la adunările generale de partid la 
conținutul militant, formativ al ga
zetelor de perete, folosim toate 
pîrghiile muncii politico-organizato
rice și educative pentru a înrădăcina 
în conștiința oamenilor spiritul res
pectului fată de lege, al îndeplini
rii îndatoririlor".

Răspunsuri precise, la obiect, s’n- 
tetizînd o gamă extrem de largă 
de acțiuni si inițiative. Ele vădesc, 
la fel ca întreaga noastră investiga
ție în municipiul Brașov, răsnundere 
și exigență, preocunări mereu spo
rite pentru respectarea strictă a le
galității — una din temeliile orin- 
duirii noastre socialiste.

Gh. ATANASIU

timplă ? Declinul nu s-a produs 
deodată, brusc, incit să-i pună pe 
specialiștii schelei, ai Trustului de 
foraj-extracțle Tg. Jiu în fata unui 
fapt neprevizibil. în luna ianua
rie, deci in condiții destul de grele 
atmosferice, Schela de producție 
Stoina se număra printre unitățile 
care iși realizau sarcinile zilnice de 
plan. Dar numai o lună mai tirziu. 
extrăgindu-se zilnic mai puțin cu. 
200 tone de țiței, s-a ajuns rapid la o 
restanță de peste 2 000 de tone. Era 
un prim semnal de alarmă. Desigur, 
in fața unOr astfel de situații se 
impun măsuri tehnice și tehnologice 
de primă urgență, măsuri pe care 
specialiștii schelei le-au intreprins, 
dar fără efectele dorite. In luna 
mai, producția zilnică a scăzut și 
mai mult față de luna ianuarie, cu 
261 de tone, iar in luna iunie se 
consemnează un minus in realizarea 
sarcinilor zilnice de 370 de tone.

Iată un tablou al declinului cane 
ne indeamnă să intnebăm dacă țoală 
această stare de lucruri putea fi 
evitată prin intervenția specialiști
lor din schelă, de la trust, de la In
stitutul de ceroetări de la Cîmpina. 
Acum se află un colectiv larg de 
specialiști din cadrul centralei-de- 
partament, de la institutul de cer
cetări, din alte schele pentru a cer
ceta cauzele neobișnuite ale acestei 
situații. Este, firește, un fenomen 
natural specific exploatărilor la 
mare adincime. după cum avea să 
ne explice tovarășul ing, Nicolae 
Amza. ministrul adjunct al Minis
terului Minelor, Petrolului și Geolo
giei, directorul general al Centraiei- 
departament a petrolului și gazelor, 
un fenomen care s-a mai petrecut 
la alte sonde și explicarea lui in
teresează în mod deosebit pe spe
cialiști. Dar dincolo de această si
tuație, conducerea schelei din 
Stoina. specialiștii trustului din 
Tg. Jiu puteau să diminueze mult 
pierderile înregistrate. în primul

CĂLĂRAȘI:

Aproape 30000 de oameni intr-o singură zi 
la cimp și in grădinile de legume

Sint multe de făcut m aceste zile 
..de vîrf" ne cimp si în grădinile de 
legume. Dacă la cimp principalele 
lucrări le fac mecanizatorii cu aju
torul mașinilor, in grădinile de le
gume este nevoie de un mare nu
măr de oameni la cules, prășit și a- 
plicarea udărilor. Avind in vedere 
ăceste imperative. Comitetul jude
țean de partid Călărași a luat măsuri 
pentru mobilizarea tuturor locuito
rilor satelor, și nu numai a lor, la 
efectuarea cu operativitate și răs
pundere a lucrărilor agricole de se
zon. Astfel, duminică, 8 august, pe 
ogoarele județului au muncit peste 
24 000 de oameni (plus peste 5 000 
mecanizatori) din care mai bine de 
7 500 diri unitățile neagricole, adică 
din intreprinderile și instituțiile cu 
precădere ale municipiului Călărași. 
Din bilanțul rodnic al acestei zile- 
record de participare la lucrările 
agricole consemnăm că cei ver.iți 
în ajutorul oamenilor muncii din 
agricultură au smuls fasolea de pe 
827 hectare, iar recolta de pe 261 
hectare a fost treierată ; au cules 
60 tone tomate, au adunat și sortat 
220 tone ceapă. La câmp, peste 1 000 
hectare au fost eliberate de paie ș.a.

Prezenți la două din marile uni
tăți producătoare de legume din ju
deț, și anume asociațiile economice 
intercooperatiste Jegălia și Cuza 
-Vodă, am notat fapte semnificative 
din această zi rodnică. La ora 6 di
mineața aproape 1 000 de oameni ai 
muncii de la combinatul siderur

DOLJ:

Din orice sursă, cu orice mijloace 
- apă plantelor cultivate

în județul Dolj n-a plouat. în ade
văratul Înțeles al cuvi.ntului. de la 
începutul lunii iulie, fapt oe a făcut 
ca în multe unități agricole — în
deosebi în zona cu soluri nisipoase 
— deficitul de ană să depășească 
1 600 metri cubi Ia hectar, fiind a- 
proape de coeficientul de ofilire a 
plantelor. Față de o asemenea situa
ție. sub directa coordonare a comite
tului județean de partid, se desfă
șoară o amplă acțiune de irigare a 
culturilor. Ce se întreprinde în a- 
ceastă direcție,7

Concomitent, cu funcționarea neîn
treruptă a celor 10 sisteme mari de 
irigații, au fost organizate acțiuni de 
masă, cu participarea cooperatorilor, 
elevilor, navetiștilor, a personalului 
muncitor din unitățile economice de 
pe raza comunelor pentru transpor
tul apei cu butoaie, sacale si găleți. 
In acest scop, cu putină vreme în 
urmă au fost depistate rioi surse dă 
apă care să asigure udarea culturi
lor. fără consum de energie. ..Pe 
baza sarcinii trasate cu o lună în 
urmă de comitetul județean de par
tid. am captat din izvoare de coastă.

rind nu poate exista nici o scuză 
pentru faptul că in uitima parte a 
anului trecut nu au intrat in pro
ducție un număr de 18 sonde noi, cu 
un aport de 220 de tone zilnic. De 
asemenea, in primul trimestru nu a 
fost realizat programul de punere 
in producție a 14 sonde noi, cu o 
producție estimată la 183 tone zil
nic. în cele 7 luni din acest an tre
buiau să se foreze și să intre in pro
ducție un număr de 16 sonde, cu un 
aport de 225 de tone pe zi. Au fost 
săpate 12, din care numai opt au 
intrat în producție cu un aport de 
114 tone, deci la jumătate față de 
prevederi.

Desigur, toate acestea nu mai pot 
fi puse pe seama capriciilor naturii, 
dar conducerea schelei a avut timp 
să contabilizeze că, in primul se
mestru, un număr de 41 sonde în 
lucru au așteptat... 1 293 de zile din 
lipsa burlanelor de tubaj, timp in 
care s-a pierdut un volum de lucru 
echivalent cu 18 825 metri forați și 
o producție estimată la 11 700 tone 
de țiței. Dacă toate aceste calcule 
le făceau, la vremea potrivită, spe
cialiștii trustului și chiar cei de la 
centrala-d^partament, firește că se 
puteau concentra la Stoina forte 
umane și materiale care să preîn
tâmpine acest declin ne care nu l-am 
mai numi natural, ci un declin al 
organizării, un declin al răspunderii 
pentru producția de țiței din aceas
tă schelă.

Colectivul de specialiști aflat in 
prezent la Stoina va oferi, cu sigu
ranță, un ajutor efectiv pentru gă
sirea soluțiilor și tehnologiilor adec
vate, care să redea schelei potenția
lul inițial, dar pentru rezolvarea 
tuturor problemelor de organizare 
trebuie să se preocupe într-o mai 
mare măsură conducerea schelei, 
comitetul de partid, toți cei care 
răspund de activitatea din această 
unitate. 

gic, întreprinderea de confecții, din 
comerț, precum și din alte unități 
economice și școli din municipiul 
Călărași erau deja in cimp la lucru. 
„Se muncește bine organizat și cu 
spor — ne preciza Viorel Moldoveanu. 
împuternicit al comitetului județean 
de partid pentru asociația economi
că de stat și cooperatistă Jegălia, 
unitate care deține pesie 1 500 hec
tare de legume. Produsele culese 
sint sortate cu grijă in vederea li
vrării lor unităților de desfacere 
sau de prelucrare". De aici am po
posit la asociația din Cuza Vodă, 
care are cam aceeași suprafață de 
grădină și sarcina de a realiza în 
acest an 25 000 tone de legume. Pri
mul interlocutor, Paula Gheorghe : 
„Sîntem prezenți 120 oameni de la 
spitalul din Călărași, adică întregul 
personal T.E.S.A.. mediu sanitar, teh
nicieni și chiar medici care nu au 
fost azi de serviciu in spital. Am 
mai fost și in alte zile aici, dar cred 
că azi am făcut oea mai bună treabă 
pentru că, la ora 6, eram deja in 
cimp“. Directorul tehnic a.1 asocia
ției, inginerul Petre Aron, se de
clara mulțumit de sprijinul acordat 
de „cei veniți de la oraș".

Se preconizează ca această țăptă- 
mînă să fie declarată record în ceea 
ce privește participarea oamenilor 
muncii diri satele și orașele județu
lui Călărași la lucrările agricole din 
cimp și din grădinile de legume. 
(Mihail Dumitrescu, corespondentul 
„Scânteii").

bălti, pînaie etc. si am amenajat 
pentru irigații peste 50 hectare în 
localitățile Rojiște. Dobresti și 
Teasc" — ne spune ing. Ion Gagiu, 
directorul tehnic al I.E.E.L.I.F. Dolj. 
La fața locului ne convingem de e- 
ficienta acestei inițiative. Pe o su
prafață de 26 hectare de pe raza co
munei Bratovoești. pînă nu demult 
îmoînzită de gropi sau ocupată cu 
pajiști neamenajate si neproductive, 
au apărut, pe un teren neted ca-n 
palmă, plantații de varză si castra
veți. „Am captat apa unui nîrîu în- 
tr-un helesteu si de aici, printr-un 
sistem de vane, o dirijăm gravitatio
nal si irigăm prin brazde culturile 
— a ținut să ne spună Stan Iota, 
.președintele consiliului agroindus
trial Bratovoești. Alte 32 de hectare 
la C.A.P. Teasc si Rojiște le irigăm, 
incepînd din aceste zile cu apă din 
izvoare de coastă".

Cum e si firesc, o atenție deose
bită se acordă funcționării sisteme
lor mari de irigații, care in județul 
Dolj acoperă o suprafață de 267 -134 
hectare. în săptămina 1—7 august 
s-a prevăzut irigarea a 93 958 hecta

PROBLEMELE PLANULUI

PRODUCȚIA FIZICĂ 
-realizată ritmic si
Realizarea ritmică, integrală, la 

fiecare sortiment a sarcinilor de 
plan la producția fizică reprezintă 
unul din obiectivele principale ale 
întregii activități pe care o desfă
șoară oamenii muncii din cadrul În
treprinderii forestiere de exploatare 
și transport Bacău. Lucru firesc dacă 
avem in vedere numărul mare de 
produse înscrise în plan — 54 sorti
mente principale — și importanța 
economică majoră a acestora pentru 
unele ramuri industriale. Deci cu 
atit mai mult se cuvine subliniat fap
tul că bilanțul la zi al forestierilor 
băcăuani consemnează o serie de 
succese remarcabile. Astfel, planul la 
producția-marfă industrială a fost 
depășit cu circa nouă milioane de lei. 
Totodată, la producția fizică, ur
mare a eforturilor făcute, au fost 
realizate suplimentar 18 000 mc buș
teni de diferite esențe, din care 5 000 
mc pentru furnire, 3 500 mc lemn 
de mină, 8 500 mc cherestea, mobi
lier in valoare de 11 milioane lei și 
alte sortimente necesare fabricilor 
de plăci aglomerate din lemn, plăci 
fibrolemnoase, binale etc. Și tot la 
capitolul realizărilor se cuvin remar
cate două lucruri semnificative. Pri
mul : întregul spor de producție a 
fost realizat pe seama creșterii pro
ductivității muncii, indicator la care 
s-a înregistrat o creștere de șase la 
sută față de aceeași perioadă a anu
lui trecut. Al doilea : producția pla
nificată pentru export a fost reali
zată integral lună de lună și chiar 
cu unele depășiri. Și incă un amj- 
nunt : toate contractele au fost ono
rate la termenele stabilite, iar une
le, la cererea partenerilor externi, în 
avans. Cum au fost obținute aceste 
rezultate, ce acțiuni s-au intreprins 
in mod concret 7

— Aș menționa în primul rînd 
dăruirea in muncă a oamenilor atit 
din exploatările forestiere, cît șl din 
unitățile de industrializare a lemnu
lui — ne spune inginerul TOADER 
BALCANU, directorul întreprinderii. 
Apoi, aș adăuga organizarea mai 
bună a întregii activități, pregătirea 
și urmărirea riguroasă, a producției 
pe fiecare sortiment in parte, folo
sirea la întreaga capacitate a mașini
lor și utilajelor de cane dispunem 
și, nu in ultimul rind, finalizarea ce
lor mai multe măsuri tehnice și or
ganizatorice înscrise in programul de 
modernizare a producției.

Din discuțiile purtate eu specia
liști și muncitori din sectoarele de 
exploatare a lemnului, ca și din fa
bricile de prelucrare am reținut și 
alte aspecte aie muncii forestierilor. 
Astfel, în acest an s-a extins peste 
tot tehnologia de exploatare atît a 
buștenilor, cit și a lemnului de mină 

re. Conform repartiției unei puteri 
electrice medii de 130 MW. s-au iri
gat. in medie Pe zi. 9 737 hectare, cu 
131 hectare mai mult față de media 
zilnică a săptâmînii precedente. „A- 
vind in vedere deficitul foarte mare 
de apă.si lipsa precipitațiilor, pentru 
săptămina 7—14 august ne-am pla
nificat să irigăm zilnic 12 186 hecta
re. ne spune inginerul Emil Robu, 
șeful biroului exploatare din cadrul 
I.E.E.L.I.F. Dolj. Pentru a asigura 
apă culturilor avem nevoie de 237 
MW pe zi. noi angajîndu-ne să asi
gurăm funcționarea la capacitate a 
sistemelor".

în sistemul de irigații Segarcea, 
unul dintre cele mai mari din județ, 
oe se intinde pe aproape 30 000 hec
tare. in săptămina precedentă s-au 
irigat aproape 10 000 hectare, supra
față proporțională cu energia reparti
zată. Cum se acționează ? La coopera
tivele agricole Birza. Valșa Standu
lui. Horezu Poenari. Cerăt. la I.A.S. 
Segarcea si la alte unități ne unde 
am trecut ne-a reținut atentia in 
primul rind buna organizare a mun

MUREȘ:

Rezerve de nutrețuri care pot fi 
și trebuie puse pe deplin in valoare
In majoritatea unităților agrico

le din județul Mureș strîngerea și 
depozitarea furajelor se află in cen
trul preocupărilor. Se acționează cu 
precădere pentru asigurarea unei 
cantități cit mai mari de fin de cea 
mai bună calitate, care, potrivit pre
vederilor planului pe acest an, tre
buie să ajungă la 105 600 tone. Pen
tru stabulația din iama acestui an 
s-a prevăzut, totodată, depozitarea a 
458 000 tone suculente și 155 000 tone 
grosiere. Ce s-a realizat pînă acum ? 
Din programul stabilit pe perioada 
mai-iulie și prima decadă a lunii 
august, în unitățile agricole au fost 
depozitate 63 000 tone fin — 62 la 
sută din prevederi. Rămineri in 
urmă se înregistrează și in cazul 
suculentelor, la care realizările se 
cifrează la numai 57 000 tone, din 
cele 100 000 tone prevăzute a fi ob
ținute pînă ia finele lunii august.

Ce trebuie întreprins pentru gră
birea stringerii și depozitării fura- 
jelor ? La direcția agricolă a jude
țului aflăm că. in perioada urmă
toare, se prelimina realizarea a incă 
13 000 tone fin, ceea ce înseamnă că 
se va ajunge la 76 000 tone. Cu mult 
sub prevederile planului și a nece
sarului de fin în perioada de stabu- 
lație. „Experiența de pînă acum 
— ne spune inginerul Tiberiu Găll, 
responsabil cu baza furajeră la di
recția agricolă județeană — de
monstrează că una di.n sursele de 
completare a deficitului de fîn o 
constituie folosirea frunzarelor, care, 
la ovine, reprezintă un bun furaj in 
perioada de stabulație, iar la tau
rine — prin măcinare — pot inlocui 
până la 30 la sută din necesarul de 
fibroase. Cum aceste resurse există 
din abundentă atit în sudul, cit și in 
nordul județului (mai ales), acțio
năm in așa fel incit numai în luna 
august să realizăm cel puțin 11000 
tone frunzare". Această sursă de 
furaje trebuie — adăugăm noi — 
folosită îndeosebi in unitățile din 

și celuloză, in parchete mici, concen
trate, cu formații de lucru judicios 
dimensionate. Ca urmare, oamenii 
sint îndrumați îndeaproape, iși orga
nizează mai bine munca, iar mijloa
cele mecanice sint folosite la întrea
ga capacitate. Citeva cifre sînt edi
ficatoare. Cantitatea de lemn tăiată 
de fiecare ferăstrău mecanic a cres
cut cu 70 mc față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut, iar 
indicele de folosire a mijloacelor 
mecanice de scos-apropiat a sporit 
cu zece la sută.

Se muncește intens, cu multă hăr
nicie, atît in sectoarele de exploa
tare de pe văile Trotușului, Asăului, 
cit și in cele de pe văile Oituzului, 
Cașinului, Uzului. La Ciobănuș, în 
munții Tarcăului, de pildă, unde se 
află unul din cele mai grele sectoa-

La întreprinderea 
forestieră de exploatare 

și transport Bacău

re de exploatare din întreprindere, 
din cauza terenului accidentat, oa
menii fac eforturi deosebite pentru 
exploatarea parcelelor forestiere și 
expedierea lemnului tăiat. Aproape 
200 de oameni, organizați în forma
ții complexe, lucrează in parchete și 
guri de exploatare fără a ține sea
ma de condițiile aspre din pădure. 
Pînă anul acesta, sectorul Ciobănuș 
rar iși îndeplinea planul de produc
ție. Acum insă el se numără printre 
fruntași. în fiecare lună care a tre
cut de la începutul anului s-au reali
zat suplimentar sute și sute de me
tri cuțji de masă lemnoasă. Tînărul 
inginer Aurel Leonte, care a preluat 
conducerea sectorului doar din cea 
de-a doua parte a anului trecut, este 
de părere că succesul se datorează in 
primul rind concentrării mijloacelor 
mecanice și a forței de muncă in
tr-un număr mai mic de sectoare de 
producție, precum și muncii avin- 
tate a oamenilor.

Rezultate tot atit de bune se în
registrează și in sectoarele de ex
ploatare Asău, Dărmănești, Camenca 
etc. De peste tot, funicularele pasa
gere și tractoarele aduc zi și noapte 
bușteni in depozite, de unde sînt 
încărcați in mașini cu remorci și 
transportați Ia .fabricile de mobilă 
din Bacău, Comănești, Dărmănești 
etc. Și tot oamenii din aceste pă
duri, asigură lemnul de mină pentru 
întreprinderea din Comănești. lem
nul de celuloză pentru combinatele 

cii. spiritul de ordine si disciplină. 
Nu se luminase bine de ziuă cînd 
udătorii din cooperativele agrioole 
Birza si Valea Standului erau în 
cimp si luau in primire echipamen
tele de la schimbul de noapte. „Așa 
se procedează in fiecare zi — ne spu
ne Ion Dumitrăscu. șeful sistemului 
Segaroea. Întregul personal „de zi“ 
merge dimineața in câmp si se în
toarce după ora 20. cînd le vine 
schimbul de noapte". Cînd am ajun» 
pe terenurile fermei nr. 2 Drănic a 
Centrului de legume si fructe Se
garcea. abia se oprise o rafală de 
ploaie, care doar răcorise pământul. 
Pe o suprafață de 58 ha ocupată cu 
tomate, ardei, varză si castraveți se 
uda din plin. Intr-adevăr, pe an
samblu, activitatea de irigații in 
sistemul Segarcea se desfășoară in 
bune condiții și cu bune rezultate, 
dovadă și faptul că in săptămina 
recent încheiată acest sistem s-a si
tuat în fruntea celor 10 sisteme din 
județul Dolj. (Nicolae Băbălău, co
respondentul „Scânteii").

consiliile agroindustriale Sovata. 
Rușii Munți, Reghin. Sighișoara și 
Singeorgiu de Pădure, in care, in a- 
cest an se înregistrează cel mai mare 
deficit de fîn, dar unde, pină acum, 
deși există mari rezerve, nu au fost 
realizate decit 1 050 tone frunzare.

Dar, cum finul tot fîn rămine, un 
lucru este cert : cimpul oferă încă, 
în perioada următoare, mari resur
se și deci posibilități de completare 
a balanței furajere. Pe alocuri insă, 
deși iarba a crescut mare, ea a „im- 
bătrinit" așteptînd cosașii. Exemplul 
multor unități agricole, cu sectoare 
zootehnice puternice, arată că, prin
tr-o preocupare susținută, cantitățile 
de fîn depozitate sînt aproape sau 
chiar peste cele prevăzute pe între
gul an. „Nu am cumpărat fîn nici
odată — ne spune Alexandru Nagy, 
președintele cooperativei agricole 
din Band. In unitatea noastră, cam
pania de strângere a furajelor ține, 
practic, din primăvară pînă se lasă 
zăpada. Ne-am asigurat, pe sorti
mente, aproape întregul necesar de 
furaje, dar adunăm, in continuare, 
tot ce poate fi cosit și depozitat". 
Bune rezultate In această direcție 
au și cooperativele agricole Chețam, 
Gălățeni, Sărmașu, Lunca. Fărăgău, 
asociațiile economice intercoopera
tiste Glodeni, Iernut, Mureșeni și 
altele.

Din păcate, nu peste tot s-a înțe
les necesitatea trecerii cu toate for
țele Ia cositul pajiștilor șl finețelor. 
Bunăoară, cooperatorii din Livezeni 
nu au depozitat decit 340 tone din 
800 tone prevăzute, cei din Apold — 
544 tone din 1 006 tone planificate, 
iar cei din UUeș, doar 215 tone din 
430 tone necesare perioadei de sta
bulație. O atare situație dovedește 
necesitatea luării unor măsuri fer
me din partea organelor agricole ju
dețene. astfel ca și în aceste uni
tăți să fie urgentate recoltarea și 
depozitarea finului. (Gheorghe Giur
giu, corespondentul „Scînteii").

integral!
de hirtie din Bacău, Adjud și din 
alte localități din țară,

O activitate rodnică se desfășoară 
și in cele șapte unități de prelucrare 
a lemnului. Inginerul Petru Constan
tin, directorul tehnic al întreprinde-- 
rii, ne-a vorbit, despre unele îmbună
tățiri tehnice realizate in cadrul pro
gramului de modernizare a produc
ției, care au dus la creșterea simți
toare a productivității muncii. Ia ob
ținerea unor sporuri însemnate de 
producție. La fabrica de mobilă Dăr
mănești, bunăoară, numai prin reor
ganizarea fluxurilor tehnologice și a 
schimburilor de lucru s-a obținut, 
cu aceleași mașini și cu aceiași oa
meni, o producție mai mare cu șase 
milioane lei față de cea realizată in 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Ideea aparține tehnicianului Gheor
ghe Mohan, iar realizările efective 
muncitorilor din formațiile conduse 
de maistrul Vasile Buzaru. Și la fa
bricile de cherestea din Comănești, 
Bacău, Asău. Onești, prin introdu
cerea unor mașini și utilaje realizate 
cu forțe proprii, ca și prin reorgani
zarea fluxurilor tehnologice, pro
ducția a sporit cu 10—20 la sută față 
de perioada corespunzătoare a anu
lui 1986. A crescut totodată gradul 
de valorificare a masei lemnoase. 
Numai ca urmare a îmbunătățirii 
activității de sortare și prelucrare, 
circa 50 la sută din mesa lemnoasă 
categorisită drept lemn de foc a 
căpătat utilizări industriale.

Și totuși, în pofida acestor eforturi, 
planul la două sortimente princi
pale — lemnul de celuloză și par
chet — nu a fost realizat integral. 
Oamenii muncii de aici știu că în fe
lul acesta au creat greutăți în înde
plinirea planului de producție altor 
unități industriale și șantiere de 
construcție din țară. Cauzele aces
tor nerealizări trebuie căutate tn in
suficienta preocupare a conducerilor 
sectoarelor de exploatare și indus
trializare, in „fuga" după acele sor
timente de volum, cu o rentabilitate 
mai mare. Directorul întreprinderii 
a ținut să precizeze insă că au fost 
luate toate măsurile pentru ca pină 
la finele aceste! luni să fie recupe
rate toate restanțele la producția fi
zică.

Prin felul cum muncesc, prin re
zultatele obținute, forestierii băcă
uani dovedesc că sînt hotărîțl să-și 
Îndeplinească in mod exemplar sar
cinile de plan ce le revin pe acest 
an, în mod deosebit la producția 
fizică șl export, pentru a se situa și 
pe un loc fruntaș în întrecerea so
cialistă.

Gheorghe HAITA
corespondentul „Scînteii"
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Analiză profundă, realistă TELEGRAMĂ

a epocii contemporane• •

(Urmare din pag. I)
țeles și interpretat in strlnsă le
gătură cu amplificarea proceselor 
social-economice, cu înaintarea cu
noașterii umane, fiind necesar să Se 
desfășoare programatic o bogată și 
vie activitate ideologică. Rolul esen
țial al acesteia este de a călăuzi 
permanent dramul de muncă și luptă 
revoluționară al poporului, de a 
contribui din perspectiva făuririi 
unei concepții ideologice unitare la 
desăvîrșirea noii civilizații, drum ce 
nu poate fi considerat un marș 
triumfător. Tocmai de aceea, activi
tății ideologice i se cere să fie mereu 
„în pas cu viața", să contribuie la 
înțelegerea profundă de către oa
meni a realităților, a problemelor cu 
care se 
în care

. timp și 
poluare 
cercurilor reacționare, pornind de la 
faptul că în lumea contemporană, 
ca de altfel întotdeauna de-a lungul 
istoriei, există o intensă confruntare 
ideologică între forțele revoluționare 
și progresiste, pe de o parte, și cla- 

-eele exploatatoare și cercurile reac
ționare, pe de altă parte, in legătură 
cu o serie de probleme fundamenta
le ale dezvoltării sociale, ale orga
nizării societății, ale drepturilor și 

! libertăților maselor, ale condiției 
umane, ale gindirii filozofice si crea
ției spirituale.

| Abordarea militantă a problemelor 
privind locul și rolul noii orîndulri 
în civilizația contemporană impune

i 1 luarea în considerare a întregului 
1 . proces prin care trece societatea 
i ’ omenească, a diverselor căi si me- 
i tode ce 
î înnoirii

mă sau
- talistă.

Dezvoltarea contemporană a ome
nirii se înfățișează ca o succesiune 
de căutări și experiențe care oglin
desc. în cadrul confruntării istorice 
dintre socialism și capitalism, o 
largă varietate de tendințe și orien

confruntă societatea, lumea 
trăim, combătînd în același 
contracarînd tendințele de 
morală și Intelectuală ale

tind a se înscrie pe făgașul 
sociale și ruperii, intr-o for- 
alta, de ordinea veche, capi-

tări izvorite din condiții naționale și 
internaționale specifice, se rapor
tează la anumite politici ale căror 
rezultate nu pot să nu fie puse in 
legătură cu esența ideologiilor îm
părtășite ; unele dintre ele diametral 
opuse ori numai verbal asemănă
toare, convergente ori numai decla
rativ convergente, altele aliniate 
con.iunctural pentru a face să se 
vadă mai puțin și dacă se poate 
deloc vulcanul de conflicte din care 
s-au născut.

Caracterizînd atotcuprinzător prin
cipalele trăsături și tendințe specifi
ce epocii contemporane, analizînd 
contradicțiile ei, desoifrind analitic 
diversitatea orientărilor și opțiuni
lor ideologice, impactul revoluției 
tehnico-științifice asupra dezvoltării 
sociale, definind drept problemă 
fundamentală a epocii oprirea cursei 
înarmărilor. îndeosebi nucleare, și 
construirea unui edificiu trainic al 
păcii mondiale, președintele Româ
niei pledează pentru un dialog con
structiv al forțelor politice contem
porane. Un asemenea dialog își de
monstrează rodnicia „numai atunci 
cind asupra diferitelor probleme 
care preocupă omenirea se confruntă 
in mod liber părerile, fără prejude
căți, fără pretenția că cineva deține 
monopolul adevărului absolut, por- 
nindu-se deci de la înțelegerea nece
sității unui schimb liber de păreri 
și de idei, de căutări novatoare" 
spre a se ajunge „la găsirea celor 
mai potrivite soluții pentru organi
zarea mai bună a lumii, a conlucră
rii între popoare, a realizării păcii".

Pe planul vieții internaționale, în 
condițiile pericolului distragerii a 
înseși vieții pe pămînt. soluționarea 
justă și durabilă a marilor probleme 
ce confruntă omenirea nu poate fi 
asigurată decit. cu participarea ac
tivă, în condiții de deplină egalitate, 
a tuturor statelor, fără deosebire de 
mărime sau orînduire soeială. Potri
vit acestei orientări și convingeri, 
inițiativele, demersurile și acțiu
nile României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu consacrate dezar-

mării, întăririi păcii, depășirii stării 
de subdezvoltare a unor zone întregi 
ale lumii, colaborării și înțelegerii 
intre toate popoarele, democratizării 
relațiilor internaționale pe baza res
pectării suveranității și independen
ței naționale se înfățișează ca un ' 
ansamblu de manifestări coerente, de 
acte politice care probează consec
venta unei atitudini militante, res
ponsabile. generate de o filozofie 
politică umanistă, constructivă. în 
esența ei, această filozofie, emanație 
a rațiunii și a conștiinței răspunde
rii tuturor statelor pentru salvgarda
rea valorilor civilizației umane afla
te în grav pericol, degajă impera
tivul unei noi gîndiri și noi abordări 
politice a situației internaționale. 
Ceea ce invită, se înțelege, la analiză 
obiectivă, la părăsirea ideilor pre
concepute, la căutarea punctelor de 
convergentă și luarea în considerare 
a altor opinii, ajungîndu-se — dacă 
se manifestă voință politică, dacă 
este prezentă și prevalează conștiința 
răspunderii istorice — la soluții con
structive pentru fiecare din proble
mele de însemnătate crucială de 
care depind mersul înainte al ome
nirii, înnoirea societății, păstrarea și 
valorificarea superioară a mediului 
natural, eliberarea popoarelor de 
orice formă de dominație și asuprire, 
înlăturarea pericolului unui război 
nuclear nimicitor, făurirea conștientă 
de către fiecare popor a propriului 
viitor social, în libertate și demni
tate. potrivit propriei voințe.

Volumul recent apărut 
politică ilustrează încă 
gîndirea social-politică a 
lui general al partidului,
vasta gamă a problemelor teoretice 
și practice ale revoluției și con
strucției socialiste, ale societății ro
mânești, ale lumii în general se în
scrie ca o contribuție remarcabilă la 
generalizarea experienței istorice, la 
dezvoltarea creatoare a teoriei re
voluționare, a filozofiei politice uma
niste. la dezbaterea constructivă a 
problemelor cardinale ale contempo
raneității.

la Editura 
o dată că 
secretara - 
cuprinzînd

Ion MITRAN
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UNITĂȚI TURISTICE

IN JUDEȚUL TIMIȘ
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în orice anotimp, 
unitățile turistice con- 

■ stituie tot atitea ospi
taliere locuri de Po
pas pentru cei veniți 
să viziteze județul Ti
miș. în stațiunea bal
neoclimaterică Bu
ziaș, renumită pentru 
proprietățile curative 
ale apelor sale mine
rale. se află hotelul 
„Silagiu", care dis
pune de camere cu 57 
locuri și un mare res
taurant. în localitatea 
Făget, pe drumul na
tional Lugoj — Făget 
— Deva, se află com
plexul turistic „Pade- 
șul", cu 42 locuri de

ț:&;
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vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 11 august, ora 21 — 14 au
gust, ora 21. In țară : Vremea va fl 
răcoroasă In majoritatea regiunilor în 
primele zile, apoi se va încălzi ușor, 
iar cerul variabil, cu înnorărl mal 
pronunțate în nordul și centrul țării. 
Ploi locale care vor avea și caracter 
de averse însoțite de descărcări elec
trice vor cădea in Maramureș, 
silvania și nordul Moldovei și 
în celelalte regiuni. Vîntul va 
slab pină la moderat, cu unele

■< siflcări la începutul , ințervalultți in 
estul țării. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse Intre 6 și 16 grade, mai ri
dicate pe litoral, iar în partea a doua 
a intervalului șl tn sudul țării, iar cele 
maxime, in general. Intre 20 și 30 de 
grade. Dimineața, la munte și In de
presiuni, se va produce ceață. In 
București : Vremea va fi răcoroasă, 
mai ales noaptea și dimineața la 
început, apoi se va încălzi ușor. Cerul 
va fl variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vlntul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila intre 13 și 15 grade, iar cele 
maxime intre 26 și 29 grade.

Tran- 
izolat 
sufla 

Inten-

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu. a trimis pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Italiene. Giovanni Goria, 
cu prilejul investirii in această func
ție. o telegramă prin care îi adre
sează felicitări. împreună cu cele 
mai sincere urări de sănătate si suc-

oes în activitate. în telegramă este 
reafirmată încrederea că relațiile 
tradiționale de prietenie romăno-ita- 
liene vor cunoaște o dezvoltare con
tinuă pe multiple planuri. în intere
sul celor două țări și popoare, al 
cauzei păcii în Europa si în întreaga 
lume.

(Agerpres)

Viața economico-socialâ 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCtNTEll"

IERI, LA CRAIOVA

Primul paralel la un nou obiectiv energetic

Luni. 10 august, ora 13.09. Pe șan
tierul Uzinei electrice de termofi- 
care Craiova II a fost efectuat pri
mul paralel al celui dinții grup 
energetic de 150 MW. După ce toate 
verificările și probele au fost în
cheiate cu bine și frecvența pro
priului țurboagregat a ajuns la va
loarea celui din sistemul energetic 
național, maistrul principal, comu
nistul Ștefan Poenaru — specia
list cu vechi state de serviciu pe 
platforma energetică de la Ișaln'ța 
— a cuplat întrerupătorul ce a fă
cut legătura intre transformatorul 
ridicător de 15/110 kV cu sistemul 
energetic național, efeetuîndu-se 
astfel primul paralel al celui dinții 
grup energetic de 150/120 MW.

Iată, prezentat lapidar, unul din
tre cele mai semnificative succese 
cu care oamenii muncii din jude
țul Dolj întîmpină apropiata sărbă
toare națională de la 23 August și 
Conferința Națională a partidului. 
Printre cei care au avut o con
tribuție deosebită la înălțarea aces
tui nou obiectiv energetic al tării

se numără brigăzile și formațiile 
de lucru conduse de Victor Nină, 
Eugen Vărut Si Ion Semen (de la 
constructor) ; Ion Dinu. Dan Io- 
nescu. Constantin Ciora. Benone 
Mitrei. Ion Stroe și Vasile Popes
cu (de la mentori) ; Dan Vasile, 
Gabriel Lucaciu si Petre Tănase 
(de la beneficiar).

în prezent, toate forțele șint 
concentrate în vederea intensifi
cării lucrărilor de execuție si 
montaj la cel de-al doilea grup de 
150 MW. ce urmează să~fie pus în 
funcțiune la jumătatea anului 
viitor.

„Pină aseară, la Închiderea edi
ției, cel mai tinăr obiectiv energe
tic al tării — Uzina electrică de 
termoficare Craiova II — a furni
zat in sistemul energetic national 
primii MWh energie electrică, ce 
se adaugă celor peste 220 milioa
ne kWh energie electrică livrată 
peste prevederile de plan la zi de 
Centrala electrică de termoficare 
Ișalnița. aflată pe aceeași platfor
mă industrială. (Nicolae Băbălău).

CONSTANȚA : Un nou pod de cale ferată
Transpunînd in via

tă îndemnurile și 
indicațiile secreta
rului general al 
partidului. tovarășul'; 
Nicolae Ceaușescu, de 
a-și îndeplini exem
plar sarcinile care le 
revin, constructorii 
noii magistrale albas
tre Canalul Poarta 
Albă — Midia-Năvo- 
dari raportează. in 
cinstea zilei de 23 
August, un nou și 
remarcabil succes. In 
zona Ovidiu a fost

dat in exploatare 
noul pod de -cale 'fe
rata dublă care tra
versează canalul; ' ă- ’ 
cesta fiind ultimul din ■ 
cete 7 poduri rutiere 
șl de 
care 
le-au 
Podul 
de 285 metri, cu des
chiderea centrală de 
135 metri și 5 deschi
deri adiacente, de cite

. 35 metri. La realiza
rea viaductelor, a

cale ferată pe 
constructorii 

realizat aici, 
are o lungime

structurii de rezisten
tă'șl a suprastructurii, \ 
după proiecte intoc^ 
mite de specialiștii 
români, constructorii 
âu'dplicat soluții 
ginale, de mare 
ciență economică, 
biterul metalic al 
dului, in greutate 
1 430 tone, a fost exe
cutat la uzinele Boc
șa. O dată cu podul a 
fost dată in folosință 
și noua stafie de cale 
ferată. (George Mi- 
hăescu).

rfrt- 
efi- 
Ta- 
po- 
de

Patriotism și spirit revoluționar
(Urmare din pag. 1)

ADUNAREA FESTIVĂ 
consacrată „Zilei brigadierilor"

în climatul de puternică angajare 
in muncă și intensă activitate crea
toare a întregului popor pentru în
făptuirea obiectivelor dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării, pentru întîm
pinarea cu noi și semnificative suc
cese a zilei de 23 August și a Confe
rinței Naționale a partidului, dumi
nică, 9 august, in municipiul Iași a 
avut loc adunarea festivă consacrată 
„Zilei brigadierilor", sărbătoare a ti
neretului din 'patria noastră, a în
tregului popor, instituită din inițiati
va tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, pre
ședintele Republicii, prin care este 
omagiată munca entuziastă a tineri
lor participanți la realizarea unor 
obiective de mare importanță eco- 
nomico-socială.

în perioada premergătoare „Zilei 
brigadierilor", pe șantierele națio
nale ale tineretului, x precum și in 
toate județele țârii au avut loc 
adunări festive de bilanț și angaja
ment, care s-au constituit in pri
lejuri de analiză exigentă și respon

sabilă a activității desfășurate și a 
rezultatelor obținute de la Începutul 
anului și pină in prezent, de asumare 
a unor noi și mobilizatoare angaja
mente.

S-a evidențiat cu pregnanță spiri
tul de dăruire și angajare, compe
tență și responsabilitate cu care bri
gadierii, tinăra generație participă 
activ și nemijlocit la înfăptuirea 
sarcinilor pe acest an, a tuturor 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al P.C.R.

De asemenea, s-au desfășurat 
ample manifestări politico-ideolo- 
gice, cultural-artistice, turistice și 
sportive care au întrunit un viu in
teres și o participare numeroasă.

într-o atmosferă de vibrantă 
mindrie patriotică și puternică anga
jare revoluționară, participanții Ia 
adunarea festivă consacrată „Zilei 
brigadierilor" au adresat o telegramă 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Ecuador, ambasadorul aces
tei . țări la București. Filoteo Sama
niego Salazar, a oferit luni o re
cepție.

Au participat miniștri. membri ai

conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, ai altor ministere și insti
tuții centrale, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București.

cazare și un restau
rant. De aici se pot 
face excursii in mun
ții Poiana Ruscăi. La 9 
km de Lugoj. spre 
Făget, într-o livadă 
de meri se află hanul 
„Ana Lugojana", cu 
restaurant, locuri de 
cazare și teren de sport, 
în localitatea Sag. pe 
șoseaua Timișoara — 
Deta — Stamora Mo- 
ravița. într-un cadra 
natural pitoresc, pe 
malul riului Timiș, ha
nul „Timiș-Șag", uni
tate de categoria I, 
dispune de 77 locuri 
de cazare.

Rețineri de locuri Ia 
aceste unități turistice 
se fac prin Agenția de 
turism din București 
(str. 13 Decembrie nr. 
26. tel. 14 52 09). prin 
agențiile UJECOOP 
din CIuj-Napoca. Cra
iova. Iași, Timișoara, 
precum și prin respon
sabilii cu turismul din 
cadrul uniunilor ju
dețene ale 
tivelor de 
achiziții si
a mărfurilor și credit 
(UJECOOP).

eoopera- 
producție, 
desfacere

în fotografie : hotelul 
„Silagiu" din Buziaș,

JUDEȚUL HARGHITA

în județul Harghita 
sint amenajate cîteva 
frumoase unități tu
ristice. Astfel, in sta
țiunea Izvo.ru Mure
șului. care are o cli
mă cu efecte tera
peutice reconfortante, 
datorită zonei mun
toase unde este am
plasată. se af’ă ha
nul „Izvora Mureșu
lui", care dispune de 
locuri 
camere cu cite 
și trei 
are si 
cu o 
peste 
mese. 
Praid.
tra efectele sale tera-

de cazare in 
două 

paturi. Hanul 
un • restaurant 

capacitate de 
300 locuri la 
Lingă salina 

renumită pen-
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peutice încă de pe 
vremea romanilor — 
situat intr-o pitoreas
că zonă turistică la 
poalele munților Har
ghita — se află ho
telul „Praid". cu ca
mere elegante și con
fortabile. restaurant 
și cofetărie. Cele două 
unități sînt deschise 
în tot cursul anului și 
asigură condiții pentru 
petrecerea concediului 
sau a cîtorva zile de 
odihnă si recreare.

La o distantă de 2 
kilometri de cormțna 
Corand. spre Praid, 
intr-o zonă cu ape 
minerale și posibili
tăți pentru pescuit.

J 
fee

să

turiștii au la dispozi
ție hanul „Corand", 
cu locuri de cazare și 
restaurant. Condiții 
asemănătoare oferă și 
popasul turistic „Kilo
metrul 4“, 
la marginea 
Gheorgheni. 
loc pitoresc.
vul Gurghiu. la izvoa
rele riului Tîrnava 
Mică, la 20 km de 
Praid. pe șoseaua spre 
Gheorgheni, Ia o alti
tudine de peste 1 200 
metri, se află cabana 
Bucin.

amplasat 
orașului 
într-un 

în masi-

în fotografie: hanul 
„Izvora Mureșului", 
din județul Harghita

înțelegerea și respectul 
complexității procesului de 
creație, favorizează abor
darea sinceră, 
către creator, 
așa cum este

a
se 

în 
țăranii

deschisă, de 
a realității, 

ea, dezbete- 
conflictelor 

confruntă 
evoluția 

unui 
sat de munte, cum este 
Slătioara, cu o casă de 
cultură țărănească rivali- 
zînd cu oricare alta din 
centre urbane cu tradiție, 
participă la ei acasă la un 
spectacol al Teatrului Mic, 
creind actorilor emoția și 
sentimentul 
unei premiere 
pentru mine 
dent faptul 
noastră s-a constituit într-o 
realitate în cel mai inalt 
grad favorabilă culturii, dar 
și, prin aceasta, profund 
angajantă. reclamînd rigori 
venind să amendeze fa
cilul, edulcorarea conflic
telor, ocolirea adevărului, 
poleirea și poleiala oportu
nist demagogică, tempera
tura joasă a dezbaterii, in 
sfîrșit, fuga din fața mari
lor conflicte, vreau să 
spun, a adevărurilor lumii 
noastre socialiste, în favoa
rea unei ricanări lașe sau 
a banalităților cotidiene, 
artistul răminind, în acest

rea vie 
cu care 
societatea 
ei. Cind

exigențelor 
bucureștene, 
devine evi- 

că revoluția

caz, prizonierul deliberat 
al badinerier.de salon, (ba- 
dinerie pe care, din pâcate, . 
o critică nu mai puțin sa
lonardă o mîngîie cu mă
nuși de pluș). Lumea so
cialistă se înfățișează, pen
tru creatorul autentic — și 
acesta nu’ poate fi, in 
România de azi. decit in 
mod declarat angajat cu 
toată ființa lui în slujba 
revoluției — ca un univers 
fascinant, in- care procesul 
transformator al realității 
și al conștiințelor se desfă
șoară realmente galopant, 
în care „facerea lumii noi" 
se constituie intr-o sursă 
de inspirație inepuizabilă, 
stenică, optimistă. Ce ple
doarie mai vie, mai subju- 
gantă, mai convingătoare 
in favoarea ideii de pro
gres, de civilizație, de 
galop al construcției și de 
devotament fierbinte pen
tru mai binele tării, pen
tru prestigiul ei și pentru 
viitorul ei, decit acest vast 
șantier care este azi Bucu- 
reștiul și care, sub ochii 
noștri, se transformă verti
ginos intr-o mare metropo
lă, demnă de mileniul de 
care ne mai despart doar 
doisprezece ani și jumăta
te. Este oare un prilej mai 
inspirat pentru un creator 
decit elogiul pe care il 
merită, cu prisosință, con
structorii noii Capita-

CARNET CULTURAL

SUCEAVA. în întreprinderile, in
stituțiile și așe.zămintele culturale 
din județul Suceava se desfășoară 
manifestări politico-educative și 
cultural-artistice dedicate aniver
sării a 43 de ani de la victoria re
voluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperia- 
listă.» Astfel, la fabrica de mobilă 
din Cîmpulung Moldovenesc a avut 
loc simpozionul intitulat „23 August 
— măreața zi de sărbătoare", iar la 
întreprinderea de mașini-unelte, 
întreprinderea de reparații auto, 
Combinatul pentru prelucrarea 
lemnului și întreprinderea de piele 
și încălțăminte „Străduința" din 
Suceava, simpozionul cu tema „43 
de ani de la victoria revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă". (Sava 
Bejinariu).

MEHEDINȚI. La casele 
ră, căminele culturale și 
din județ se desfășoară 
zile ample manifestări 
ideologice și cultural-educative sub

de cultu- 
cluburile 

în aceste 
politico-

României „Epocii 
Ceaușescu" 7 Da

tor 
constructorilor 

ale țării,

le a 
Nicolae 
toria față de efortul 
eroic, al 
marilor ctitorii 
față de credința lor in ziua 
de mîine a patriei, față de 
noblețea actului lor de 
creatori, mi se pare o șansă 
pentru artistul care nu 
poate avea un mai inalt 
ideal decit de a sluji pa
tria socialistă și pe eroii ei. 
Iată temeiul capabil să dea 
artei noastre dreptul de a 
se impune cu distincție și 
distinct in geografia cultu- 
rală contemporană. Și mi 
se pare că avem datoria 
toți, creatori, îndrumători 
și responsabili ai procesu
lui cultural, de a ne con
sacra cu și mai multă am
biție acestui deziderat.

Ieșind cu personalitate în 
lume, vom spori — acesta 
e adevărul — autoritatea 
adevărurilor noastre. a 
succeselor noastre politice 
și economice, vom sluji cu 
și mai multă evidență con
ceptul edificării socialiste 
independente, conformă cu 
adevărurile de esență ale 
spiritualității românești. 
’ Sint un partizan al parti- 
zanatului politic in artă, al 
partizanatului politic comu
nist, și îmi exprim convin
gerea că revoluția nu poate 
fi descrisă, pictată, cîntată,

t
genericul „23 August 1944 — 23 
August 1987 — perioadă de mărețe 
împliniri sub conducerea gloriosu
lui partid comunist". In cadrai Ca
sei de cultură din orașul Baia de 
Aramă a avut loc dezbaterea „Di
namica structurii sociale și perfec
ționarea relațiilor sociale in proce
sul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și al înain
tării spre comunism". (Virgiliu Tă
tara).

BUZĂU. Duminică, 9 august, 
mii de oameni au participat la cea 
de-a XVIII-a ediție a tradiționa
lei serbări folclorice „Satu-ntreg în 
sărbătoare". în amfiteatrul natural 
al renumitelor plaiuri de la Bisoca 
a avut loc o frumoasă paradă a 
portului popular, a cintecelor și 
dansurilor de pe văile Slănicului. 
Rimnicului și Buzăului, prezentată 
de artiști amatori laureați ai celei 
de-a Vl-a ediții a Festivalului na
țional „Cîntarea României". (Ste- 
lian Chiper).

„Zilele cărții
în perioada 10—16 august se des

fășoară in Întreaga tară „Zilele cărții 
social-politice". Ediția din acest an, 
înscrisă in cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României", este 
dedicată celui de-al III-lea Congres 
al educației politice și culturii socia
liste, marii sărbători de la 23 August 
și Conferinței Naționale a partidului. 
Ea cuprinde acțiuni menite să re
liefeze rolul major al științelor so
ciale în educarea oamenilor muncii, 
adincile prefaceri revoluționare din 
viața politică, economică și social- 
culturală a poporului român, măre
țele realizări obținute in cei 22 de 
ani care au trecut de la Congresul 
al IX-lea al P.C.R. Un loc distinct 
îl va ocupa prezentarea operelor de 
excepțională valoare teoretică și 
practică din gîndirea secretarului 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

în întreprinderi, instituții, așeză
minte culturale, biblioteci, librării

social - politice"
vor avea loc simpozioane, dezbateri 
asupra unor volume, colecții și serii 
editoriale, prezentări ale unor lu
crări recent apărute, vor fi organi
zate expoziții tematice și standuri de 
cărți, întilniri ale cititorilor cu autori 
și redactori de specialitate.

Inaugurarea „Zilelor cărții social- 
politice" a avut loc, luni, la clubul 
întreprinderii „Grivita roșie" din 
Capitală, unde au fost prezentate 
expunerile : „Opera teoretică a to
varășului Nicolae Ceaușescu — con
tribuție de excepțională însemnătate 
la dezvoltarea teoriei și practicii re
voluționare cu idei și teze de valoare 
universală" ; „Concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind relațiile 
internaționale contemporane". De 
asemenea, tot luni, la clubul între
prinderii „Electroputere" din Craiova 
a avut loc dezbaterea pe tema „Rolul 
cărții social-politice in formarea șl 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii". (Agerpres)

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
ATLETISM : Junioarele noastre au obținut 
cinci medalii de argint și una de bronz 

la campionatele europene de la Birmingham

de pe trotuar, mereu în
grijorat de a nu fi zguduit 
de iureșul ei, ci numai și 
numai din mijlocul marșu
lui ei, care nu este ușor, 
care nu este ferit de greu
tăți și drame, care nu este 
o plimbare de seară pe sub 
castani înfloriți tot timpul, 
ci un marș bărbătesc, cu
rajos, de atitea ori pe un 
drum care n-a fost pietruit 
de nimeni înainte, dar 
mereu plin de poezie și sub 
steaua speranței în mai 
bine ; un marș care cere 
voință, care cere credință 
in ideal, care cere con
vingerea că, așa cum 
spunea conducătorul parti
dului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „inspi- 
rindu-se din impresionan
tul tablou pe care il oferă 
marea ctitorie socialistă a 
poporului, și participînd ei 
înșiși la munca eroică pen
tru zidirea noii orinduiri, 
scriitorii și artiștii vor 
putea dura opere nemuri
toare. mărturii emoționan
te ale celei mai grandioase 
epoci din istoria României".

Sîntem mîndri că ne 
aflăm printre mărșăluitorii 
revoluției, nu ignor greută
țile și nu ocolesc adevărul, 
mă simt puternic simțind 
alături de umărul meu 
umărul tovarășilor și știu 
că acesta e drumul.

La Birmingham (Anglia) s-au în
cheiat campionatele europene de 
atletism pentru juniori.

în proba feminină de 3 000 m, 
cîștigată de Fernanda Ribeiro (Por
tugalia) — 8’56"33/100, sportiva ro
mâncă Dorina Galenic a cucerit me
dalia de. argint, cu timpul de 
9’06”14/100, iar coechipiera sa Doina 
Homneac a obținut medalia de bronz 
eu 9Tl”30/100.

La săritura in înălțime. Alina 
Astafei (România) s-a situat pe locul 
doi ciștigind medalia de argint cu 
1.88 m. fiind precedată de Karen 
Scholz (R. D. Germană), cu același 
rezultat (departajarea s-a făcut la 
număr de încercări). Pe locurile 
3—4. la egalitate, s-au clasat Heike 
Biack (R.D. Germană) și Elena Jele- 
sina (U.R.S.S.) — 1,84 m.

Reamintim că, la actuala ediție a 
competiției, sportivele noastre au 
mai obținut medalii de argint, prin : 
Mirela Belu (la săritura in lun
gime). Simona Staicu (la 1500 m) și 
Cătălina Gheorghiu (in proba de 
800 m).

• Probele disputate in ultima zi 
a campionatelor republicane de atle
tism de la Pitești au revenit urmă
torilor sportivi : feminin : săritura in 
lungime : Vali Ionescu (Rapid) —

FOTBAL : Steaua Bucurețti a 
de la

Turneul international de fotbal 
desfășurat in orașul belgian Bruges 
a fost cîstigat de echipa Steaua 
București care a învins in finală cu 
scorul de 2—0 (2—0) selecționata Ma
rocului. Ambele goluri ale echipei 
române au fost înscrise de Pițurcă 
(min. 19 și min. 22).

7,04 m ; 10 000 m : Maricioa Puică 
(Olimpia) — 33’32”97/100 ; 1 500 m : 
Paula Ivan (Olimpia) — 4’03”56/100 ; 
200 m : lolanda Oanță (Rapid) — 
23”34/100 ; 400 m garduri : Nicoleta 
Căruțașu (Dinamo) — 56”74/100; 100 m 
garduri : Mihaela Pogăceanu (Rapid)
— 13”05/100 ; masculin : aruncarea 
discului : Ion Zamfirache (Dinamo)
— 60,56 m ; săritura în înălțime : 
Cristian Popescu’ (Steaua) — 2.24 
m ; 110 m garduri : Liviu Giurgean 
(Dinamo) — 13”51/100 ; 200 m — Ion 
Sandu (Constructorul Arad) — 
22”02/100 ; 1 500 m : Constantin Ga
vrila (C.S.M. Pitești) — 3’42”47/100.

• Cu prilejul concursului interna
tional de atletism desfășurat în 
orașul Drama, sportiva bulgară 
Ginka Zagerceva a stabilit un nou 
record mondial in proba de 100 m 
garduri : 12”25/100.

• La Jocurile sportive africane de 
la Nairobi, atletul nigerian Shidi 
Imoh a înregistrat în projia de 100 m 
plat timpul de 9”92/100. dar rezul
tatul nu va putea fi omologat ca nou 
record mondial intrucit vintul a fost 
favorabil, bătind cu peste 4 metri pe 
secundă. Recordul lumii este de 
9’’93/100 și aparține, din anul 1983, 
americanului Calvin Smith.

cițtigat turneul internațional 
Bruges

în primul joc. fotbaliștii de la 
Steaua au întrecut cu 5—4 (după 
executarea loviturilor de la 11 m) 
formația braziliană Gremio Porto 
Alegre.

în partida" pentru locurile 3—4, 
Gremio Porto Alegre a dispus cu 
2—1 (2—1) de echipa F. C. Bruges.

„CUPA U.N.C.A.P." PENTRU ATLEȚII DE LA SATE
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2LA TRAGEREA LOTO 
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Extragerea
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Fond total

I : 41 44 23 6
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H-a :

III-a :

5

9

12

14

20 26

3 4

cîștiguri : 440 394 lei.

Sub egida „Daciadei", în organizarea 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, C.C. ai U.T.C. 
și C.N.E.F.S., la Vaslui s-a desfășu
rat finala pe tară a celei de-a X-a 
ediții a concursului național sătesc 
la atletism, dotat cu „Cupa 
U.N.C.A.P.". După întreceri viu 
disputate, la care au participat peste 
400 de sportivi și sportive din toate 
județele țării, o foarte bună com
portare au arătat tinerii din jude
țele Vaslui, Satu Mare și Ialomița, 
clasați în final, în această ordine, pe

★
BASCHET. începind de mîine. in 

sala sporturilor din Constanța se va 
desfășura tradiționala competiție in
ternațională feminină de baschet 
„Cupa Mării Negre", la care vor par
ticipa echipele Franței, Poloniei, 
R.D. Germane, precum și o selec
ționată sovietică. Din lotul țării 
noastre fac parte următoarele spor
tive : Magdalena Jerebie, Roxana 
Ștefan, Aurora “ Dragoș, Marilena 
Marinache, Elena Caloianu, Camelia 
Hinda, Gabriela Kiss, Eniko Tunde, 
Cornelia Stoichiță, Gabriela Petre, 
Luminița Măringuț, Lucia Grecu, 
Ildiko Manases, I,uliana Alioman și 
Cecilia Laszlo (antrenori Nicolae 
Martin și Alexandru Moise).

BOX. La arena de box din Brăila 
s-a încheiat cea de-a 14-a ediție a 
competiției de box „Memorialul Ion 
Covaci", la care au participat 151 de 
pugiliști din întreaga tară. în ordi
nea celor 12 categorii (de la semi- 
muscă la supergrea) pe primul loc 
s-au clasat următorii : Florin Baicu 
(C. S. Brăila). Costică Bitcă (C. S. 
Brăila). Mircea Drăgoi (Unio Satu 
Mare). Liviu Callan (C.S.M. Cluj- 
Napoca). Mihai Barosy (A.S.A. Bu
zău). Costicâ Roman (B. C. Galați), 
Gheorghe Stan (Rapid), Dumitru Vil- 
cu (C. S. Brăila). Toader Plotoagă- 
(Cimentul Medgidia). Dumitru Bum
bac (C.S.M. Tirgoviște). Ion Simina 
(Steagul Roșu Brașov). Petre Bor- 
nescu (Mecanică Fină București).

ȘAH • Turneul internațional de 
șah de la Baden-Baden a fost ciș- 
tigat de cehoslovacul Liubomir Ftac- 
nik cu 8 puncte din 9 posibile, ur
mat de iugoslavul Dușan Raikovici 
și românul Florin Gheorghiu cu cite 
7 puncte.

primele locuri pe echipe. Iată șl 
cîștigătorii probelor individuale : 
100 metri fete — Andrei Cristina 
(Ialomița) ; 100 metri băieți — Papa 
Ilie (Vilcea) ; 800 metri fete — Ciu
lei Milica (Vaslui) ; 1 500 metri
băieți — Aurel Anitei (Vaslui) ; 
greutate fete — Alexandru Ozono, 
(Dolj) ; greutate băieți — Prodea 
Ion (Sibiu) ; lungime fete — Ignat 
Liliana (Vaslui) ; lungime băieți — 
Glodeanu Marius (Satu Mare). 
Cîștigătorilor le-au fost oferite di
plome și premii. (Petru Necula).

♦
• Cu o rundă înaintea încheierii 
turneului interzonal de șah de la 
Szirak (Ungaria), lider al clasamen
tului se menține islandezui Hjartar- 
son, cu 12 puncte, urmat de Salov 
(U.R.S.S.) și Nunn (Anglia) cu cite 
11,5 puncte. Mihail Marin (România) 
ocupă locul 10. cu 7,5 puncte.

PENTATLON. Campionatul mon
dial de pentatlon feminin s-a înche
iat în localitatea vest-germană Ben
sheim cu victoria sovieticei Irina 
Kiseleva — 5 406 puncte, urmată in 
clasamentul final de Barbara 
Kotewska (Polonia) — 5 317 puncte, și 
Sabine Krapf (R.F. Germania) — 
5 253 ’puncte.

AUTOMOBILISM. „Marele Pre
miu" al Ungariei Ia automobilism, 
probă oontînd pentru campionatul 
mondial rezervat pilotilor de formu
la 1. desfășurat la Budapesta, a fost 
ciștigat de brazilianul Nelson Piquet 
(„Williams Honda"), urmat de oom- 
patriotul său Ayrton Senna („Ixstus 
Honda") și francezul Alain Prost 
(„McLaren"). în clasamentul general 
■conduce Piquet (48 puncte), secundat 
de Senna (41 puncte).

VOLEI. în penultima zi a compe
tiției internaționale masculine de 
volei ce se desfășoară in Cehoslova
cia : Italia — Cehoslovacia 3—0 
(18—16, 15—9. 15—11), Polonia — 
R.D. Germană 3—2 (15—7, 15—10, 
2—15, 11—15, 15—10).

HOCHEI. într-un meci internațio
nal amical de hochei pe gheață 
disputat în orașul suedez Oerebro, 
selecționata U.R.S.S. a întrecut cu 
scorul de 7—3 (2—2, 3—0, 2—1) for
mația Suediei.

Izvo.ru
badinerier.de
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MANIFESTĂRI CONSACRATE MARII SĂRBĂTORI 
NAȚIONALE A POPORULUI ROMÂN

In preajma celei de-a 43-a aniversări a revoluției de eliberare națională 
și socială, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 — marea 
sărbătoare a poporului român — in numeroase țări ale lumii sint organizate 
manifestări consacrate țării noastre.

Sint evocate succesele obținute de poporul român pe tărim economic, 
social șl cultural in anii construcției socialiste, mai ales in ultimele două 
decenii de cină in fruntea partidului și statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimindu-se totodată aprecieri elogioase față de po
litica externă de pace și cooperare internațională promovată cu consecventă 
de România.

se

ROMA — In orașul italian Ga- 
latino a fost inaugurată o expozi
ție de carte social-politică. econo
mică. științifică și culturală româ
nească. precum si de fotografii în- 
fătisind aspecte din realizările ob
ținute de tara noastră în anii con
strucției socialismului.

La loc de cinste sînt prezentate 
operele alese — în zece volume — 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, publicate in limba italia
nă de cunoscuta casă editorială „E- 
dltori Râuniti". numeroase lucrări 
și volume de referință, apărute în 
limbi de -circulație internațională, 
din gindirea social-politică si con
cepția conducătorului partidului si 
statului nostru în problemele păcii, 
securității, dezarmării si cooperării 
internaționale. De asemenea, sînt 
prezentate lucrările științifice ale 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu. tipărite în 
Italia, cărți de istorie, economie, 
știință, geografie, literatură, artă si 
cultură, precum si materiale gene
rale de prezentare a României.

Manifestarea s-a 
largă participare din 
ritătilor și publicului 
Puglia.

construcției socialiste. în special 
după istoricul Congres al IX-lea al 
partidului-, a vorbit Alejanjo Fe
derico Demarchi. primarul munici
piului.

Scriitorul Polo Zetner și ziarista 
Norma Fontan au împărtășit im
presii de călătorie din România, 
s-au referit la bogatele tradiții ale 
culturii și artei poporului român, 
la frumusețile peisajului românesc.

Manifestarea a cuprins, de ase
menea, proiecții de filme documen
tare românești.

nătatea actului de la 23 August 
1944 in istoria României și în con
textul internațional.

Cu același prilej a fost deschisă 
o expoziție de carte românească, 
în care la loc de frunte au fost 
expuse lucrări din opera președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Manifestarea a mai cuprins pro
iecții și diapozitive privind reali
zări ale poporului nostru m anii 
socialismului și monumente de artă 
românească. A fost inaugurată, de 
asemenea, o expoziție de costume 
populare din diferite zone ale 
țârii.

bucurat de o 
partea auto- 
din regiunea

în municipiul
— important 

ar-

BUENOS AIRES — 
General Rodriguez 
oentru economic al provinciei 
gentiniene Buenos Aires — a fost 
inaugurată expoziția de fotografii, 
grafică, carte si artizanat ..Româ
nia astăzi". Un loc central il ocu
pă lucrările din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România.

Despre lupta poporului român 
pentru păstrarea ființei naționale, 
pentru dezvoltare liberă și inde
pendență. despre realizările social- 
economice ale României în anii

La Centrul cultural San Martin 
din Buenos Aires a avut loc pre
zentarea publică a antologiei „Poe
zia românească contemporană*' — 
în traducerea poetului argentinian 
Manuel Sarrano Perez —, apărută 
recent in librăriile din capitala 
gentinei.

Volumul cuprinde selecții 
opera poeților reprezentativi 
mâni ai secolului al XX-lea, și în 
special a celor din a doua jumăta
te a acestui veac, un substantia], 
studiu introductiv asupra poeziei 
românești, note bio-bibliografice 
asupra autorilor incluși în anto
logie.

La manifestarea culturală — care 
s-a bucurat de un deosebit succes 
— au luat parte reprezentanți ai 
președinției Republicii, Ministeru
lui Relațiilor Externe, conducători 
ai unor instituții culturale, scriitori, 
critici literari, diplomati, ziariști, 
un numeros public.

Ar-

din 
ro-

LONDRA. — Filiala din Nottin
gham a Asociației de prietenie 
Marea Britanie—România a orga
nizat o manifestare culturală în 
cinstea marii noastre sărbători na
ționale. Din partea asociației, Jim 
Ballantyne a vorbit despre însem-

PARIS. — La Muzeul național de 
artă modernă — „Centrul Georges 
Pompidou" din Paris a avut loc o 
manifestare consacrată României, 
în cadrul căreia au fost prezentate 
colecții de cărți românești. Colecția 
de carte cuprinde opere din gin
direa social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, stu
dii de istorie și geografie a țării 
noastre, lucrări literare de autori 
clasici și contemporani, albume de 
artă populară și modernă. Discurile 
conțin înregistrări din 
compozitorilor români, 
din operele unor clasici 
rii noastre. în lectura 
muzică populară. La intilnire 
luat parte reprezentanți ai condu
cerii Muzeului național de artă mo
dernă — Centrul ..Georges Pom
pidou" și ai Bibliotecii publice de 
informare, oameni de cultură și 
artă.
i

LUSAKA. — Tn orașul industrial 
Ndola, considerat „capitala econo
mică" a Zambiei, a avut loc 
vernisajul unei expoziții de car
te românească. La loc de frunte 
au fost expuse lucrări din gin
direa social-politică și economică a 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

Standurile expoziției cuprind, de 
asemenea, opere de interes istpric, 
înfâțișind trecutul 
glorie al poporului 
științifice, lucrări 
albume de artă.

lucrări ale 
fragmente 

ai literatu- 
autorilor, 

au

de luptă și 
român, studii 
de beletristică,

(Agerpres)
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Acces neîngrădit țărilor in curs de dezvoltare 
la realizările stiintei si tehnologiei moderne « » e u

NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). 
■— La New York s-au încheiat lucră
rile Comitetului interguvernamental 
al O.N.U. pentru știință și tehnologie 
in favoarea dezvoltării.

Luind cuvîntul în cadrul dezbate
rilor. reprezentantul tării noastre a 
subliniat necesitatea dezvoltării co
operării internaționale în vederea 
reducerii decalajelor științifice și 
tehnologice dintre tarile industriali
zate si cele in curs de dezvoltare, 
pentru asigurarea accesului acestora 
din urmă la realizările stiintei și teh
nologiei moderne. pronuntîndu-se 
pentru creșterea rolului Comitetului 
O.N.U. și organismelor sale în pro
movarea acestei colaborări.

Vorbitorul a relevat importanța 
deosebită a desfășurării unei activi

tăți mai largi de către Comitetul in
terguvernamental pentru a sprijini 
tarile in curs de dezvoltare în asi
milarea si dezvoltarea tehnologiilor 
moderne, a căror aplicare ar influen
ta. in mod hotăritor. progresul eco
nomic si social al fiecărei țări. în 
crearea infrastructurilor tehnico-ști- 
intifice necesare, ca si pentru a asi
gura transferul noilor tehnologii in 
condiții avantajoase, fără restricții și 
discriminări.

Comitetul a adoptat prin consens 
o serie de rezoluții privind, printre 
altele folosirea noilor tehnologii și 
implicațiile lor asupra dezvoltării, u- 
tilizarea stiintei si tehnicii pentru 
combaterea secetei, deșertificării și a 
altor fenomene ce afectează grav 
tarile in curs de dezvoltare.

SPRIJIN EFORTURILOR DE SOLUȚIONARE PE CALEA 
NEGOCIERILOR A SITUAȚIEI DIN AMERICA CENTRALA

Guvernele mai multor state latino- 
americăne continuă să-și exprime 
satisfacția fată de acordul realizat in 
cadrul reuniunii Ia nivel înalt a ță
rilor centroamericane —-desfășurată 
la Ciudad de Guatemala — in legă
tură cu modalitățile de soluționare 
politică a stării conflictuale din A- 
merica Centrală. Declarații oficiale în 
acest sens au fost făcute in Mexic, 
Argentina si Uruguay. Documentul 
respectiv este apreciat. in aceste 
luări de poziții, ca, un pas important 
pe calea edificării unei păci durabile 
în regiunea centroamericană.

Intr-o declarație publicată de Casa 
Albă, președintele S.U.A. a lăsat să 
se înțeleagă că Statele Unite vor 
contribui la transpunerea în viată a 
înțelegerii convenite în capitala Gua
temala în măsura în care aceasta 
corespunde „propriilor interese". 
După cum relatează agenția UPI. ci
tată de TASS. șeful executivului a- 
merican a reafirmat, totodată, hotă- 
rirea S.U.A. de a sprijini. în conti
nuare. forțele contrarevoluționare ce 
acționează împotriva guvernului din 
Nicaragua.

BRASILIA 10 (Agerpres). — Re
uniți la Sao Paulo, miniștrii rela
țiilor externe ai țărilor membre ale 
..Grupului de la Contadora" (Colum
bia, Mexic Panama și Venezuela) 
și. ai „Grupului de sprijin" (Argenti
na, Brazila, Peru și Uruguay) au 
adoptat un comunicat comun, In 
care iși exprimă satisfacția pentru 
acordul intervenit intre statele cen
troamericane, în cadrul Conferinței 
regionale la nivel înalt desfășurată 
la Ciudad de Guatemala. Documen
tul subliniază hotărirea „Grupului de 
Ia Contadora" și „Grupului de spri
jin" de a-și aduce o contribuție sus
ținută la traducerea în viată a pre
vederilor acordului din capitala gua
temaleză. apreciind că, prin adopta
rea lui. s-a făcut un pas decisiv pe 
calea instaurării unui climat real de 
pace, securitate și cooperare în Ame
rica Centrală.

Participanții la reuniunea de la 
Sao Paulo au convenit să se întru
nească din nou, in' zilele de 22 și 
23 august, la Caracas, pentru a con
tinua examinarea situației din 
America Centrală.

Problema namibiană — examinată de Comitelui 
special al O.N.U. pentru decolonizare

Pentru edificarea unei noi ordini 
economice internaționale

CARACAS 10 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la Caracas, vicepre
ședintele Senatului și președintele 
Mișcării pentru Socialism din Vene
zuela. Pompeyo Marquez, a arătat că., 
in condițiile existentei unei datorii 
externe împovărătoare. America La
tină trebuie să-și multiplice acțiunile 
în lupta pentru edificarea unei noi 
ordini economice Internationale, jus
te și echitabile, care să o înlocuiască 
pe cea care dăinuie de la ultimul 
război mondial. El a subliniat că este 
imposibilă rambursarea datoriilor ex
terne atit timp cit nu vor fi majo
rate preturile la produsele de export, 
diminuate ratele dobinzilor. reactiva
te economiile țărilor în curs de dez
voltare. cită vreme nu va fi_. sporit 
fluxul de capital financiar către a- 
ceste state si stopat exodul de devi
ze. transmite agenția Prensa Latina.

CIUDAD DE MEXICO (Agerpres). 
— Necesitatea creării, cit mai curind 
posibil, a unui organism latino-ame- 
rican de știință și tehnologie, menit 
să contribuie la progresul țârilor în 
curs de dezvoltare din regiune, a fost 
una dintre principalele concluzii ale 
primei reuniuni a reprezentanților 
institutelor de fizică aplicată din 12 
state ale Americii Latine și zonei 
caraibiene, ale cărei lucrări s-au 
desfășurat la Ciudad de Mexico. în 
documentul final s-au subliniat im
portanța legării activității de cerce
tare științifică de problemele concre
te ale acestor țări, imperativul co
laborării regionale in domeniul ști
inței și tehnologiei, transmite agen
ția Notimex.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 10 (Agerpres). — în ca

drul unei întrevederi care a avut loc 
intre Selim Al-Hoss. primul minis
tru interimar al Libanului, și Nabih 
Berri. ministrul justiției și ministru 
de stat pentru sudul Libanului, li
derul organizației Amal, a fost dis
cutată situația gravă a economiei 
țării. între altele, au fost examinate 
și măsurile necesare pentru a stopa 
deteriorarea valorii monedei națio
nale.

AMMAN 10 (Agerpres). — Un ra
port iordanian referitor la teritoriile 
arabe ocupate relevă că din 1967

pină in luna iunie a acestui an Is
raelul a confiscat 50 la sută din te
ritoriul de pe Malul de vest al Ior
danului si 42 la sută din zona Gaza. 
Numărul implantărilor israeliene din 
teritoriul de pe Malul de vest al Ior
danului se ridică la 199. iar cel 
din Gaza la 26. Se adaugă că Is
raelul proiectează crearea ..marelui 
Ierusalim'* prin extinderea limitelor 
orașului. Acest proiect vizează ..le
garea" implantărilor israeliene și di
vizarea Malului de vest al Iordanu
lui în două zone, se arată în raport, 
potrivit agenției QNA.

Peste 280000 mineri 
sud-africani în grevă

PRETORIA 10 (Agerpres). — Via
ta social-economicâ și politică din 
Africa de Sud este serios perturbată 
de greva minerilor de culoare la care 
participă peste 280 000 de lucrători și 
care cer abolirea sistemului de 
apartheid și discriminare rasială, 
îmbunătățirea condițiilor de viață și 
de muncă.

în cursul unei conferințe de pre
să, organizată la Johannesburg, Cyril 
Ramaphosa, liderul Uniunii națio
nale a minerilor — organizație care 
a inițiat această acțiune — a preci
zat că ea se desfășoară cu succes, 
fiind sprijinită și de alte centrale și 
organizații sindicale din țară.

Solidaritate cu lupta 
antiapartheid a iemeilor 

din R.S.A.
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 

— Comitetul special al O.N.U. îm
potriva apartheidului a marcat Ziua 
internațională de solidaritate cu lupta 
femeilor din Republica Sud-Africană. 
în felul acesta este scoasă in evi
dentă activitatea femeilor de culoa
re din Africa de Sud pentru dobîn- 
direa drepturilor legitime ale popu
lației majoritare din această țară și 
eliminarea segregației rasiale. O de
clarație specială publicată la sediul 
din New York al Națiunilor Unite 
califică apartheidul crimă împotriva 
umanității.

La ședința festivă au luat parte 
reprezentanți ai instituțiilor specia
lizate ale O.N.U.. ai Congresului Na
tional African (principala organizație 
sud-africană de luptă împotriva a- 
partheidului. interzisă de regimul 
minoritar de la Pretoria).

NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). 
— La New York s-au încheiat dez
baterile Comitetului special al O.N.U. 
pentru decolonizare, consacrate exa
minării situației din Namibia, teri
toriu ocupat. în mod ilegal, de gu
vernanții rasiști de la Pretoria. In 
cadrul lucrărilor s-a subliniat, 
între altele, rolul negativ pe care 
îl au marile companii transnaționa
le. care, prin diferite manevre, ex
ploatează bogățiile naturale ale 
Namibiei, fiind astfel interesate în 
împiedicarea accesului la indepen
dență al poporului namibian. Aces

te mari companii, cu multiple ra
mificații și filiale. încasează circa 
60 la sută din veniturile provenite 
din exploatarea resurselor naturale 
ale Namibiei.

Participanții la dezbateri au evi
dențiat necesitatea intensificării 
eforturilor pentru a se pune capăt 
ocupării ilegale a Namibiei de către 
R.S.A.. pentru a se trece neintîrziat 
și necondiționat la transpunerea in 
practică a prevederilor documente
lor pertinente ale O.N.U. vizind 
proclamarea independenței terito
riului namibian.

AGENDĂ DIPLOMATICĂ
• Președintele Mozambicului, Joa

quim Chissano. a sosit la Gaborone, 
într-o vizită oficială de patru zile 
în Botswana, pentru convorbiri cu 
președintele Quett Masire in proble
me privitoare la dezvoltarea rela
țiilor bilaterale de cooperare econo
mică și financiară, ca și asupra si
tuației actuale din Africa australă. 
• La Beijing s-au desfășurat con
vorbiri intre Hu Jiwei, membru al 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R. P. Chineze, și o delegație 
parlamentară vest-germană,. condusă

do Hans Gottfried Bernrat. pre
ședintele Comisiei pentru probleme 
interne a Bundestagului, S-a. sub
liniat. cu acest prilej, dorința Chi
nei și R.î’.G. de a dezvolta. in con
tinuare, relațiile pe plan economic, 
cultural și științific. • Un mesaj din 
partea președintelui Egiptului, Hosni 
Mubarak. a fost transmis. Ia 
Amman, regelui Hussein al Iorda
niei, cu prilejul vizitei in capitala 
iordaniană a ministrului egiptean 
pentru problemele guvernamentale. 
Atei Ebeid.

(Agerpres)CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK
TEHERAN 10 (Agerpres), — în 

ultimele 24 de ore. artileria iraniană 
a bombardat localitățile Sumar, 
Meimak și Qasr-e-Shirin de pe 
frontul de vest, informează agenția 
IRNA, citind un comunicat militar. 
Forțele iraniene au cucerit citeva 
înălțimi strategice pe frontul de 
nord, in cadrul noii operațiuni mi
litare „Fath-9". Totodată, artileria 
iraniană a doborit un avion irakian.

BAGDAD 10 (Agerpres). — Avioa
ne de luptă irakiene au bombardat

o serie de instalații petroliere din 
nordul, centrul și sudul Iranului, a 
anunțat un comunicat militar citat 
de agenția I.N.A. Au fost bombardate 
rafinăria de la Tabriz, timpurile pe
trolifere Bibi Hakimah. Karanj. 
Maroun si instalațiile de la Kaj 
Sran. Un purtător de cuvint. militar 
irakian a respins, ca nefondată, de
clarația iraniană privind deschide
rea unui nou front de operațiuni mi
litare în nordul Irakului, la Khor- 
mal. adaugă I.N.A.

Acțiuni și luări de poziție 
pentru dezarmare și pace

„Resursele planetei să fie utilizate 
numai pentru dezvoltarea tuturor statelor"

Apel al simpozionului international de Ia New Delhi
NEW DELHI. — tn capitala In

diei — New Delhi — s-au înche
iat lucrările simpozionului interna
tional „Mișcarea de nealiniere și 
pacea globală", la care au luat par
te oameni de știință și activiști pe 
tărim obștesc din aproximativ 40 
de țări ale lumii.

Declarația finală adoptată la În
cheierea simpozionului conține un 
apel la încetarea aberantei curse a 
înarmărilor și distrugerea arsena

lelor de arme nucleare. Partici- 
panții la acest forum au dat o înal
tă apreciere mișcării țărilor neali
niate. care s-a transformat într-o 
forță influentă pe plan mondial, 
acționînd în favoarea păcii și des
tinderii internaționale, pentru uti
lizarea resurselor planetei în sco
pul dezvoltării tuturor statelor, cu 
precădere a celor în curs de dez
voltare.

Un amplu program al militanților 
pentru lichidarea arsenalelor atomice

Tncepînd de la 24 octombrie, în 
diferite țări ale lumii urmează să 
se desfășoare „Săptămîna de ac
țiuni pentru dezarmare", manifes
tare avind drept principal obiectiv 
creșterea gradului de conștientiza
re a opiniei publice asupra necesi
tății imperioase de a se opri cursa 
înarmărilor, cu prioritate în dome
niul nuclear, și a se trece la înlă
turarea arsenalelor atomice acu
mulate Pe planetă.

„Săptămîna de acțiuni pentru

dezarmare" va debuta cu manifes
tații ce vor avea loc la Hiroshima 
și Nagasaki, orașele japoneze vic
time ale bombardamentelor atomi
ce americane din august 1945. în 
continuare, vor fi organizate ac
țiuni similare în numeroase țări, 
exprimindu-se hotărirea neclintită 
a militanților pentru pace din în
treaga lume de a acționa pentru 
eliminarea pericolului declanșării 
unui război termonuclear.

Oameni de știință se pronunță împotriva 
militarizării spațiului extraterestru

WASHINGTON. — Peste 12 000 
de oameni de știință din Statele 
Unite și din alte țări occidentale 
au anunțat că refuză să coopereze 
la activitățile legate de realizarea 
programului militar spațial „Ini
țiativa de Apărare Strategică" 
(„Războiul stelelor"), a declarat 
John Kogut. profesor de fizică la 
Universitatea din statul american 
Illinois. Acțiunile de boicotare a 
acestui program de către cercetă

torii care lucrează în diferite do
menii ale științei au început în 
1985. printre ei numărîndu-se și 21 
de laureați ai Premiului Nobel, a 
arătat fizicianul american.

John Kogut apreciază că acest 
program nu va asigura o securi
tate sporită a S.U.A., ci. dimpotri
vă, va determina o accelerare . a 
cursei înarmărilor și extinderea ei 
în spațiul extraterestru.

Ceremonia comemorativă de la Nagasaki
TOKIO. — Locuitorii orașului 

japonez Nagasaki au cinstit, la 9 
august, printr-un moment de recu
legere. memoria victimelor bom
bardamentului atomic din 1945. 
Simbolic, la ora 11,02 — momentul 
exploziei atomice declanșate in 
urmă cu 42 de ani — sirenele uzi
nelor și ale navelor din port, pre
cum și „Clopotul păcii" au început 
să sune. Circulația autovehiculelor 
și tramvaielor din marele oraș ni
pon a fost întreruptă.

Ceremonia comemorativă s-a 
desfășurat în Parcul păcii, la ea 
luind parte zeci de mii de locuitori 
și reprezentanți ai mișcărilor pen
tru pace din Japonia, precum și 
din numeroase țâri de pe întreaga 
planetă.

Primarul orașului Nagasaki, Hi- 
toshi Motoshima. a dat citire De
clarației păcii, document in care 
se relevă că. în prezent, pericolul 
nuclear amenință întreaga umani
tate. Continua creștere a arsenale-

ment — ar putea duce la dispariția 
vieții pe Pămint. Cerem puterilor 
nucleare să depună toate efortu
rile pentru a se ajunge la dezar
marea nucleară. Adresăm un apel 
întregului popor japonez, tuturor 
oamenilor de pe planeta noastră 
să-și intensifice acțiunile în • ve
derea eliminării totale a armelor 
atomice din viața omenirii — men
ționează declarația.

Tn Japonia iau amploare acțiu
nile oamenilor, de știință care își 
exprimă opoziția față de continua
rea cercetărilor în domeniul mili
tar. Tn declarații date publicității 
Ia Tokio, ca și în alte orașe nipo
ne se cere tuturor oamenilor de 
știință japonezi să nu consimtă 
participarea la programe cu carac
ter militar, exprimindu-se, totoda
tă, protestul față de asocierea țării 
la acțiunile de cercetare științifică 
vizînd realizarea proiectului mili
tar spațial al S.U.A., Inițiativa de

lor. atomice — se spune în dpcu- Apărare Strategică.

Adeziune la acordul de denuclearizare 
1 a sudului Pacificului

AVARUA, INSULA RAROTON
GA. — Noul prim-ministru al Insu
lelor Cook, teritoriu autonom aso
ciat la Noua Zeelandă. Papuke 
Robati, a declarat, la Avarua, in 
Insula Rarotonga, cu prilejul pre
luării funcției de șef al guvernu
lui. că insulele arhipelagului aderă 
ferm la Forumul Pacificului de 
Sud. ale cărui decizii ghidează po

litica lor externă. De reamintit că 
în Insula Rarotonga a fost adopta
tă în urmă cu doi ani decizia pri
vitoare la crearea în sudul Pacifi
cului a unei zone libere de arme 
nucleare. Tratatul semnat atunci, 
care este cunoscut drept Tratatul 
de la Rarotonga, a intrat in vigoare 
în decembrie 1986.

r Agențiile de presa
e scurt

... (din ACTUALITATEA POLITICĂ')..........................

coreea de sud : Reformele promise întîrzie.
represiunile

Ceea ce se întimplă în ultimul 
timp pe scena politică de la Seul 
amintește, cu prisosință, de zicala 
despre lupul care iși schimbă pârul, 
dar nu și năravul. Anunțind. la 29 
iunie, o acceptare formală și par
țială a revendicărilor opoziției pri
vind introducerea unor reforme de
mocratice, guvernanții de la Seul 
depun eforturi disperate spre a nu 
pierde frinele puterii și a-și perpe
tua, prin sacrificarea unor „țapi is
pășitori", dominația asupra țării.

în încercarea de a se debarasa de 
executanții cruntelor măsuri de re
presiune, dictatorul Chun Du Hwan 
a efectuat o nouă remaniere guver
namentală. înlocuind pe șeful cabi
netului și pe titularii de la interne, 
apărare și educație. Noul premier. 
Kim Chung Yul, fost ministru al 
apărării pe vremea dictatorului de 
tristă amintire Li Sîn Man. își da
torează, probabil, numirea recentă 
„experienței" dobîndite încă de pe 
atunci in manipularea alegerilor 
prezidențiale din 1960. „Schimbări" 
au fost operate si în cpnducerea 
Partidului Justiției Democratice 
(P.J.D.), de guvernâmînt. unde func
ția de secretar general a revenit 
fostului ministru de interne Chung 
Suk Mo. A fost schimbat și dețină
torul unui alt post important in 
partid — președinția comitetului 
pentru politică internă. Aceste ope
rațiuni de chirurgie estetică, regi
zate de Roh Tae Wu, președintele 
P.J.D. și candidatul acestuia în vi
itoarele alegeri prezidențiale, sint 
menite să dea impresia dorinței gu
vernanților de-a înfăptui cerutele 
transformări democratice. Dar Roh 
a avut grijă să avertizeze populația 
asupra primejdiei „anarhiei și de
zordinii, a haosului social", amin
tind de demonstrațiile din 1979. după 
uciderea dictatorului Park Chung 
Hee. Sub pretextul restabilirii or
dinii. a urmat, după cum se știe.

antidemocratice continuă
puciul militarilor, care l-a adus la 
putere pe dictatorul de azi, Chun 
Du Hwan. A vrut Roh să „calme
ze" populația, făcind aluzie la posi
bilitatea unei dictaturi militare și 
mai singeroase decit cea actuală ? 
Observatorii politici nu exclud a- 
ceastă eventualitate.

Guvernul sud-coreeân — transmite 
din Seul agenția vest-germană 
D.P.A. — vrea să întărească. în vi
itorul apropiat, forțele polițienești 
paramilitare eu alți 5 000 de oameni, 
sporindu-le efectivele la 60 000. Po
trivit unei relatări a ziarului „Ko
rea Times", reluat de aceeași agen
ție. se dorește ca prin aceste măsuri 
să fie preintîmpinate posibilele ne
mulțumiri și proteste inainte și în 
timpul alegerilor prezidențiale, pre
văzute spre finele anului. Trupele 
polițienești paramilitare — preci
zează D.P.A. — au avut misiunea de 
a reprima și reduce la tăcere de
monstrațiile studențești și adunările 
extinse în întreaga țară împotriva 
guvernului de la Seul. Așadar, ve
chile năravuri ale regimului. încrîn- 
cenarea cu care urmărește pe adver
sarii dictaturii domină mai departe 
viața politică din Coreea de Sud. 
Deși guvernul a promis eliberarea 
deținuților politici, operațiunea se 
efectuează „selectiv", urmărindu-se 
Înșelarea maselor populare. în 
schimb. tribunalul de la Seul a 
condamnat un numeros grup de 
participanti la demonstrațiile anti- 
dictatoriale. sub acuzația de atentat 
la „legea siguranței naționale" și de 
„activități procomuniste".

în aceste împrejurări, liderii opo
ziției, care au avut o primă discu
ție cu reprezentanți ai guvernului, 
și-au reînnoit cererile referitoare la 
alcătuirea unui guvern neutru de 
tranziție, care să poată pregăti ne
părtinitor scrutinul și desfășurare^ 
acestuia. Un asemenea cabinet ar 
urma să fie format din membri ai

partidelor de guvernâmînt și de opo
ziție, precum și din reprezentanți ai 
grupărilor opoziției extraparlamen
tare. Cu neîncredere privește acțiu
nile guvernului și o altă grupare a 
opoziției — Consiliul național al bi
sericilor — ai cărui reprezentanți, 
după o întîlnire cu Roh, au precizat 
că „manifestă îndoială în sincerita
tea lagărului guvernamental de a 
transpune cu adevărat în realitate 
reforme democratice in Coreea de 
Sud".

Un proces de clarificare și re
organizare se observă și în alte sec
toare ale opiniei publice sud-core- 
ene. Deși lipsite de o largă publi
citate, se conturează tot mai distinct 
acțiunile organizate de păturile și 
clasele cele mai exploatate — mun
citorii și țăranii. Este știut că unul 
din paradoxurile situației din Coreea 
de Sud îl reprezintă contrastul fla
grant și revoltător dintre veniturile 
exorbitante realizate prin export de 
citeva branșe — automobile, produ
se electronice, textile — si crunta 
exploatare a oamenilor muncii.

„Una din cele mai mari probleme 
— aprecia profesorul de științe eco
nomice din Seul, Lee Phil Sang — 
este diferența între săraci și bogați". 
Aproape jumătate din cei patru mi
lioane muncitori industriali sud-co- 
reeni primesc salarii de mizerie. Săp- 
tămina de lucru de 70 de ore nu 
este o excepție, iar cea de 54 de ore 
o realitate obișnuită. Peste 1 600 de 
oameni au murit anul trecut in ac
cidente de muncă. Muncitorii care 
îndrăznesc să desfășoare activități 
de organizare a colegilor lor sint 
concediați, unii condamnați la pe
depse grele cu închisoarea și, în 
orice caz, trecuți pe „listele negre". 
Drept urmare. în Coreea de Sud. gra
dul de organizare în sindicate este 
extrem de redus și existent, în cel 
mai fericit caz, numai la nivelul în
treprinderilor. Cu toate că. în timpul

Unități ale poliției sud-coreene în plină desfășurare spre a împrăștia o amplă 
demonstrație a adversarilor regimului de la Seul

marilor demonstrații de stradă, par
ticipanții au prezentat și revendicări 
privind drepturile oamenilor mun
cii. oficialitățile le opun, in conti
nuare, o înverșunată împotrivire, 
taxind „protestele colective munci
torești" drept ilegale, iar pe cei ce 
le exprimă drept „propagandiști 
pro comuniști".

Dar. in ciuda represiunilor și ame
nințărilor, în luna iulie au avut loc 
peste 100 de greve și proteste ale oa
menilor muncii în sprijinul îmbună
tățirii condițiilor de muncă și de 
trai. Ele au continuat și în primele 
zile ale lunii august, paralizind acti
vitatea a peste 50 mari unități in
dustriale. Colective din uzine au re
înființat peste 30 de sindicate de în
treprindere.

Evident, condițiile extrem de vi
trege in care au fost nevoite să ac

ționeze diferitele sectoare ale opo
ziției, represiunile singeroase de
clanșate de regimul de la Seul se 
fac incă simțite în procesul de unire 
a forțelor adversarilor dictaturii, pe 
baza unui program cit mai repre
zentativ. menit să asigure coeziunea 
acestor forțe și țeluri, care să de
pășească obiectivul preluării puterii. 
Un apel la unitatea principalelor 
formațiuni politice care se opun ac
tualului regim a fost lansat de Kim 
Dae Jung și de Kim Yong Sam, 
principalii lideri ai opoziției. Ei 
și-au anunțat intenția de a prezenta 
un singur candidat la alegerile pre
zidențiale. „O colaborare strinsă — 
a precizat Kim Yong Sam, președin
tele Partidului Democrat al Reunifi- 
cării — este necesară dacă dorim să 
ciștigăm lupta împotriva dictaturii".

Petre STANCESCU

LA GENEVA s-a încheiat cea 
I de-a șasea rundă a consultărilor so- 

vieto-americane cu privire la iriter- 
, zicerea armelor chimice. Au fost 

examinate probleme cardinale de 
I rezolvarea cărora depinde urgenta

rea încheierii unei convenții inter- 
I naționale privind interzicerea com- 
I pletă, efectivă și verificabilă a ar

melor chimice și lichidarea bazei 
■ industriale pentru producerea aces

tora, informează agenția T.A.S.S.

ANIVERSARE. In Singapore au 
I avut loc manifestări cu prilejul 
I implinirii a 22 de ani de la pro

clamarea republicii — Ziua națio- 
| nală a acestei țări. In mesajul adre

sat națiunii cu acest prilej, primul 
1 ministru. Lee Kuan Yew, a arătaț, 

intre altele, că deși in ultimul timp 
s-a înregistrat un ritm de creștere 

I economică ridicat, de 7,2 la sută, 
pentru primul semestru al anului 

] in curs’, este necesar să se ia mă- 
I suri pentru rezolvarea unor pro

bleme sociale.

PREȘEDINTELE ARGENTINEI, 
I Râul Alfonsin. a relevat că politi

ca țărilor occidentale de a impune 
I preturi scăzute la materiile prime 
F contribuie la agravarea datoriei 

externe a. țării. El a subliniat ne- 
. cesitatea orientării economiei ar- 

gentiniene spre export, pentru gă- 
I sirea de noi piețe de desfacere a 

produselor tării. singura cale de 
I ieșire din „cercul vicios al regre- 
I sului" și de asigurare a dezvoltării 

economiei naționale.

RECUPERARE. R.P. Chineză a 
1 recuperat un satelit de cercetări 

științifice și tehnice, care a revenit 
I la locul prestabilit, in sud-vestul 
I tării, luni, ora 2,30 (ora Beijingu

lui) — informează agenția China 
I Nouă. Acesta — lansat la 5 august 

de la Centrul din Jiuquan — a fost 
1 primul satelit chinez care a efec

tuat experiențe in condiții de mi- 
oro gravitație.

MASURI DE SECURITATE. în- 
| tr-un discurs rostit la Manila, 

președintele Filipinelor. Corazon 
Aquino, a anunțat introducerea 
unor importante măsuri de secu
ritate pentru a pune capăt prolife- 

I rării ingrijorătoare a armelor de 
foc și traficului ilegal de arme in 

| tară, transmite agenția EFE.

' LOCURI DE MUNCA SUPRIMA. 
. TE. Industria construcțiilor navale 
I a Pieței comune continuă să se 
I confrunte ou o gravă criză. Potrivit 

unui raport al Comisiei Executive 
I a „celor 12". citat de agenția EFE,

din cele? 93 006 locuri de muncă I 
existente in acest sector pe an- I 
samblul statelor C.E.E., circa 30 000 
urmează să fie suprimate in urmă- . 
torii doi ani. In 1985. numărul I 
locurilor de muncă in industria I 
construcțiilor navale a statelor 
Pieței comune era de 208 000, re- [ 
duci.ndu-se cu mai mult de juma-, | 
tate doar in doi ani.

PATRIOTII SALVADORIENI au I 
scos din luptă in ultimele zile ' 
peste 40 de militari din forțele gu- 
veftiamentale. anunță postul de ra- I 
dio „Venceremos" al Frontului Fa- | 
rabundo Marti de Eliberare Națio
nală din Salvador. Cele mai multe i 
pierderi au fost suportate de bata- I 
lîpnul special de represalii al ar- * 
matei, pregătit de consilieri militari 
americani, ce a atacat in două | 
rinduri pozițiile deținute de o uni- I 
tate a patrioților în departamentul 
Morazan. dar care a fost respins, I 
precizează postul de radio.

ARESTĂRI. Peste 350 de pârtiei- 
panti la marșurile și demonstrațiile I 
in favoarea păcii, organizate in I 
S.U.A. cu prilejul celei de-a 42-a 
comemorări a victimelor bombar- | 
damentului atomic de la Nagasaki, | 
au fost arestați de politie. în 
Rocky Flat, statul Colorado, citeva . 
sute de demonstranți au blocat căi- | 
le dă acces spre o fabrică de arma- ‘ 
ment, poliția intervenind pentru a-i 
dispersa și operind circa 150 de I 
arestări. Asemenea acțiuni au mai | 
avut loc și in numeroase alte orașe 
americane. <

FORȚELE ARMATE MOZAMBI- I 
CANE au distrus o bază, in pro
vincia Napola. de unde acționau I 
elemente criminale antiguverna- | 
mentale, aflate in solda rasiștilor 
sud-africani — a anunțat postul de i 
radio Mozambic. Potrivit aceleiași 
surse, in cursul acestei operații de 
luptă, forțele militare au eliminat 
circa 30 de teroriști și au capturat 
o importantă cantitate de arme și I 
muniții de fabricație sud-africană. 
In ultimul timp, unitățile militare I 
mozambicane. sprijinite de miliții- I 
le populare, au scos din luptă peste 1 
150 de teroriști in diverse zone ale . 
provinciei Napola.

INFLAȚIE. Potrivit datelor difu
zate la Lisabona .de Institutul na- I 
țional de statistică. în perioada I 
iulie 1986 — iunie 1987, indexul ge
neral al preturilor de larg consum . 
a sporit cu 10,2 la sută, ceea ce I 
confirmă menținerea presiunilor in- I 
flationiste asupra economiei por
tugheze.
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