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Pe toate șantierele de investiții 
ritmuri mai înalte de lutru!

PROGRAM REVOLUȚIONAR DE MUNCĂ

PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

Activitatea teoretico-ideologică
Satura inseparabilă

a perfecționării conducerii sociale

COVASNA: Cărbune 
paste prevederi

Succesele obținute în întrecerea 
socialistă de către minerii din ba
zinul carbonifer al Baraoltului si
tuează in continuare pe un loc 
fruntaș harnicul colectiv de muncă 
de la lnt . eprinaerea min .eră Căpeni. 
In întîmpinarea marii sărbători na
ționale a poporului nostru de la 
23 August, planul extracției de căr
bune de la începutul anului și pină 
în prezent a fost depășit cu peste 
42 000 tope. Minerii de aici au 
reușit ca în perioada ce a trecu, 
de la începutul anului să reducă 
simțitor cheltuielile materiale și 
totale și să obțină economii de 
peste 2 000 MWh energie electrică 
și 2 100 tone combustibil. (Constan
tin Timaru).

TELEORMAN : Livrări 
suplimsntare la export 
în aceste zile premergătoare 

marii sărbători naționale de lă '23 
August, colectivul întreprinderii de 
țevi sudate din orașul £irnnic'eă 
este mobilizat exemplar pentru" rea’-* 
Uzarea-- la timp și de calitate a 
producției de export. O âtentic 
deosebită se acordă aici adaptării 
nomenclatorului de fabricație la ce
rințele partenerilor externi, onoră
rii exemplare a prevederilor con
tractuale. în perioada ce a trecut 
din acest an. colectivul întreprin
derii din orașul de pe malul Du
nării a livrat suplimentar la export 
peste 5 000 tone țevi sudate. (Stan 
Stefan).

In această perioadă trebuie puse în funcțiune un 
număr însemnat de obiective de investiții in ener
getică, minerit, in industria chimică și .constructoare de 
mașini și în alte sectoare de activitate. îndeplini
rea acestor sarcini, majore trebuie să mobilizeze toate 
forțele de pe șantiere — , proiectanți, constructori, 
montori și beneficiari, chemați. Să depună zi de zi o 
activitate susținută, să asigure întărirea ordinii și 
disciplinei în muncă, folosirea cu randament maxim a 
utilajelor de construcții, promovarea unor tehnologii 
moderne de execuție care să contribuie la scurtarea 
substanțială a termenelor de execuție și montaj.

în acest sens, așa cum a subliniat secretarul 
general al part.dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C.

al P.C.R., trebuie să se ia măsuri ferme pentru elimi
narea neajunsurilor manifestate în domeniul investi
țiilor și să se asigure toate condițiile necesare pen
tru ca planul pe luna august și întregul trimestru să 
fie îndeplinit integral. Sarcini deosebite in acest sens 
revin organelor și organizațiilor de partid, tuturor 
factorilor de răspundere de pe șantiere, chemați să 
antreneze pe toți constructorii la o activitate susți
nută pe parcursul întregului program de lucru. In 
ansamblul măsurilor luate pentru îndeplinirea exem
plară a planului pe toate șantierele de investiții, o 
atenție prioritară trebuie acordată îmbunătățirii con
lucrării dintre constructori și montori, introducerii 
unei ordini desăvirșite in livrarea utilajelor de că
tre toți furnizorii.

0 lucrare de anvergură pentru sporirea producției de lignit
în actualul cincinal, mal . bine de 

40 la sută din totalul investițiilor 
alocate Combinatului minier Rovi- 
nari se vor efectua la ÎNTREPRIN
DEREA miniera pinoasa. uni- 

. tate nouă, unde, o dată cu finali
zarea acestor importante lucrări de 
investiții, va fi deschisă cea mai 
mare carieră de lignit din țară.

— Ponderea in activitatea noastră 
o au lucrările de construcții; ne-a 
precizat directorul unității, «ingine- 
rțil Alexandru Ciungulescu. în acest 
an trebuie " să realizăm obiective și 
lucrări in valoare de peste 600 mi- 

..lioșne. lei, urmînd ca. în anul viitor*, 
’acest ’volum să se dubleze.’ Men-’ 
.țțonez că,perințetrul viitoarei carie- 

.... re_.Pinpașa_eșțe situat intr'-o zonă

/ 11 LUI ,

Men-

eofyiarii, . tnlinsA pe b mare supra
fața, fapt ce impune executarea de • _T,o»» 4’ 4? inape^ acUm a ' unor lucrări Specifiee. 
De altfel, numai pentru acest an silit 
nominalizate peste 700 de ’ obiective. 
Deși în perioada de început s inves
tiției. au existșt multe greutăți în 
demararea activității, la ora actuală 
lucrările de deschidere a carierei se 
desfășoară pe un front larg. Conco
mitent, a fost pusă la punct și o

puternică bază de producție, ceea 
ce ne permite realizarea ritmică și 
depășirea sarcinilor de plan ce ne 
revin;

Intr-adevăr, ' întreprinderea mi
nieră Pinoasa contribuie incă din 

, această perioadă la creșterea pro
ducției de cărbune a combinatului 

'minier,' situindu-se. prin realizările 
obținute, în fruntea întrecerii so
cialiste pe ramură.

Pină de curind, activitatea de ex- 
Cavare șe realiza în principal > cu 
utilaje ășa-zise „clasice**. Organi- 
zindu-și temeinic munca, manifes- 
tînd interes și spirit de inițiativă în 
adoptarea unor soluții tehnice mo
derne, care asigură valorificarea 
declină a potențialului productiv 
exisfent', colectivul de muncitori; In
gineri și tehnicieni de la Pinoasa a 
reușit să impulsioneze ritmul de 
descopertă și montaj, creînd fron- • 
turi de lucru pentru punerea tn 
funcțiune a primelor complexe de 
excavare și transport. In lunile iu
nie și iulie s-a finalizat montajul 
și au fost aduse pe treptele de lucru 
două excavatoare cu rotor tip 470, 
de fabricație românească, prin care

se asigură condiții ca, pînă la sfîr- 
șitul anului, cariera să ajungă la o 
capacitate de un milion tone de căr
bune. Totodată, se află în stadiu fi
nal de montaj primul excavator cu 
rotor tip 1 400 și o mașină complexă 
de haldat. Se poate aprecia că, prin 
efortul susținut al constructorilor și 
montorilor, al coordonatorului de ' 
investiție, în curind cariera Pinoasa 
va fi una dintre cele mai moderne 
unități de exploatare la suprafață a 
lignitului. Se remarcă, în acest sens, 
aportul Antreprizei de montaj a în
treprinderii de utilaj minier din 
Tîrgu Jiu, care a asigurat montarea 
în termen scurt a acestor utilaje 
complexe.

Fără îndoială, punerea în func
țiune la întreaga capacitate'a ca- " 
rierei este o lucrare de anvergură, 
care implică executarea ritmică a 

, unui volum important de lucrări.
Nu mai puțin de 15 organizații de 
construcții acționează în acest peri
metru. Fiecare își desfășoară activi-

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteli"

(Continuare in pag. a Il-a)

Tezele din aprilie abordează in
tr-un profund spirit creator o 
multitudine de aspecte care con
diționează progresul societății noas
tre în etapa actuală, formu
lează răspunsuri, conturează so
luții care depășesc cu mult domeniul 
strict al muncii organizatorice de 
partid sau al celei politico-ideologi- 
ce, constituindu-se în abordări de 
referință, cu o mare valoare pentru 
conducerea și orientarea întregului 
proces de construcție socialistă. Este 
suficient să ne referim în a:est 
context la aprecierile secretaru
lui ggheral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind relația 
dintre perfecționarea conducerii so
cietății și dezvoltarea democraț'e' so
cialiste, dintre creșterea calitativă a 
actului de conducere și procesul de 
valorificare a cuceririlor revoluției 
științifico-tehnice, de îmbogățire a 
orizontului de cunoaștere al cadrelor, 
al oamenilor, al celor care hotărăsc 
pînă la urmă succesul activității in
tr-un domeniu sau altul.

Dintre multiplele probleme abor
date în cadrul acestui document de 
mare valoare se desprinde, prin 
multitudinea implicațiilor, prin sem
nificația de prim ordin — am spune 
— pentru intreaga operă de con
strucție socialistă, prin consistența 
ideilor și aprecierilor formulate, cea 
privitoare la importanța politică și 
socială a activității teoretico-ideolo- 
gice, la rolul ei mereu mai mare în 
etapa actuală.

Se reliefează astfel cu limpezime 
adevăr-ul că astăzi, în condițiile 
afirmării vertiginoase a noii revolu
ții științifico-tehnice, ale impactului 
ei profund asupra tuturor domenii
lor dezvoltării, în împrejurările în 
care ritmul și profunzimea trans
formărilor modifică priorități, im
pun prefaceri în inseși strategiile de 
dezvoltare, a aborda aceste probleme 
noi, a le găsi răspunsuri optime, a le 
gîndi in unitatea lor firească repre
zintă o îndatorire primordială, o 
cojidiție esențială pentru ca partidul 
comunist să-și îndeplinească în 
condiții exemplare rolul său de forță 
politică conducătoare. „Este nece
sar să ne angajăm mai hotărît, sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
studierea și clarificarea noilor pro
bleme, pentru a da partidului orien
tare și o linie de perspectivă clare**.

întreaga perioadă a construcției 
socialiste, și cu deosebire cea inau
gurată. de Congresul al IX-lea, relie
fează cu putere un adevăr funda
mental : capacitatea partidului de a 
soluționa marile probleme ale_ dez
voltării se află în strînsâ legătură, 
este condiționată de capacitatea sa 
de a da răspunsuri noi problemelor 
noi, de promptitudinea cu care sînt 
sesizate aceste probleme, de forța cu 
care sînt concretizate într-o viziune 
nouă, în care fiecare element să be
neficieze de dezlegările creatoare 
promovate la nivelul ansamblului.

Dacă astăzi denumim perioada 
Inaugurată de Congresul al IX-lea

drept epoca unor realizări istorice 
fără precedent, aceasta șe datorează 
în primul rînd faptului că in această 
etapă, cu aportul hotărîtor al tovară
șului Nicolae Ceaușescu, s-a reelabo- 
rat o concepție superioară despre 
principalele domenii ale construcției 
socialiste, s-a statuat o viziune dina
mică, modernă despre principalele 
liniamente ale edificării noii socie
tăți ; este epoca în care s-a desfă
șurat- o intensă activitate, o luptă 
hotărîtă împotriva dogmatismului, 
imobilismului, a tendințelor de ne
gare a trecutului și istoriei multimi
lenare a poporului, de cosmopolitism, 
care s-au dovedit foarte dăunătoare 
pentru evoluția de ansamblu a țării, 
pentru însuși bunul mers al con
strucției socialiste ; este epoca in 
care a fost regîndit raportul dintre 
teorie și practică în dinamica con
strucției socialiste, s-a statuat ade
vărul că fiecare etapă impune o 
nouă sinteză a acestui raport, sin
gura în măsură să surprindă ele
mentele de noutate in devenirea so
cietății. Rodul acestei vaste activi
tăți de generalizare teoretică a 
propriei experiențe în construcția 
socialistă, a principalelor tendințe 
în dezvoltarea contemporană îl con
stituie elaborarea unui sistem bine 
definit de teze șl aprecieri privind 
principalele probleme ale construc
ției socialiste. Aceste teze sînt sin
tetizate în Programul ideologic al 
partidului, care reprezintă socia
lismul științific aplicat creator la 
condițiile concrete ale României, ale 
epocii contemporane.

Sîntem contemporani cu o serie 
de transformări de mare semnifica
ție în mai toate domeniile activită
ții socialiste — de producție, de con
ducere, de cercetare și invățămînt 
— generate în bună măsură de im
pactul profund al noii revoluții teh- 
nico-științifice. în aceste condiții ac
tivitatea teoretico-ideologică de stu
diere și interpretare a noilor feno
mene și procese, de identificare a 
unor soluții optime constituite par
te integrantă a procesului de con
ducere, una din premisele esențiale 
care îi asigură perspectivă, vitalita
te. eficiență.

Așa cum se subliniază în Tezele 
din aprilie, este esențial ca partidul 
să dispună în fiecare moment de o a- 
bordare proaspătă, cuprinzătoare, 
profundă a unor asemenea probleme 
esențiale ale edificării noii societăți, 
cum ar fi rolul proprietății socialis
te în etapa actuală, raportul dintre 
acumulare și fondul de dezvoltare, 
rolul sistemului de cointeresare ma

terială și de retribuție, căile de omo
genizare socială și de formare a po
porului muncitor unic; rolul partici
pării maselor la conducerea societă
ții etc.

Vorbind despre asemenea teme, 
despre necesitatea abordării lor sis
tematice, se cuvine subliniată cerin
ța ca tratarea lor să nu se limiteze 
la repetarea unor aprecieri generale, i 
Așa cum se degajă din întreg an
samblul Tezelor, 
unor analize mai 
nelor, care să 
prospătarea reală 
despre un proces 
turarea unei viziuni 
respectivului domeniu, la furnizarea 
de date, informații, ipoteze care să 
fie integrate în viitoare decizii. Din 
această perspectivă, îndatoriri reale 
revin cercetărilor din științele socia
le, de sociologie, care de multe ori 
s-au limitat la abordări generale, la 
tratarea unor fenomene deja eluci
date.

Ceea ce solicită în primul rînd' 
conducerea partidului, secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de la cadrele din dofneniul științelor 
sociale, de la întreaga activitate teo
retico-ideologică este o schimbare de 
viziune asupra muncii, asupra finali
tății ei sociale și umane. Este vorba 
in primul rînd de o hotărîtă orien
tare a cercetării cu fața la cerințele, 
zilei de mîine, la acele exigențe care 
mîine vor deveni preponderente,' 
„Trăgind Învățămintele din întreaga 
activitate din trecut — subliniază 
secretarul general al partidului, to
varășul 
trebuie 
căutăm 
trebuie 
viitor și _ . .
blemeior noi, corespunzător 
cerințe ale dezvoltării social-econo- 
mice“. Activitatea teoretico-ideologi
că trebuie să semnaleze aceste pro
bleme, să fie în măsură de a oferi 
o imagine operațională a domeniu
lui respectiv. Rostul ei autentic nu 
este de a repeta, ci de a se implica 
în descifrarea aspectelor necunoscu
te și mai puțin cunoscute, de a le 
sintetiza, de a preveni din timp 
asupra implicațiilor ' unui fenomen 
sau altuia.

Tocmai pentru ca această răspun
dere să fie îndeplinită este necesar 
ca problemele să fie abordate- și 
elucidate în evoluția -lor firească.

se simte nevoia 
adinei a fenome- 
contribuie la îm- 

a imaginii noastre 
sau altul, la con- 

operative a

Nicolae Ceaușescu — nu 
întoarcem și să 

ci 
înainte, spre;

să ne 
răspunsul in trecut, 
să privim

să găsim răspuns pro- 
noilor

Paul DOBRESCU
(Continuare in pag. a III-a)

Apă cit mai multă
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tul revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă și a dus la trecerea 
întregii armate române, a intregu- 
lui popor la lupta împotriva hitie- 
rismului. . pentru eliberarea depli
nă a patriei și înfrîngerea fascis
mului. „In același timp — arăta 
secretarul general al partidului — 
revoluția de la 23 August a des-

Sînt în istoria oricărui popor zile 
care,. rostite, află rezonanțe adinei 
in conștiințe, zile în care se adu
nă, ca-ntr-o sipteză simbolică, sen- 
șurile adinei ale luptelor și vreri
lor; zile ce; devin deopotrivă re
pere pentrii vremurile trecute și 
pentru cele viitoare, zile ale înte
meierii. Pentru poporul român, o 
asemenea zi este 23 August, deve
nită ziua sărbătorii noastre națio
nale. Pentru că ea este. în cel mai 
deplin înțeles al cUvîntului, o zi a 
întemeierii. Acum 44 de ani, în- 
t --un gest de exemplară și profun
dă opțiune națională, urmînd che
marea Partidului Comunist Român 
— ale cărui strategie și tactică de 
luptă pentru viitorul liber și suve
ran ai patriei au fost asumate de 
pături largi și diverse ale popu
lației. polarizind întru aceiași sens 
voințe'e țârii — poporul român a 
încrustat, cu litera eroică a devota
mentului pină la sacrificiul suprem 
pentru cauza măreață a patriei, una 
din cele mai glorioase pagini ale 
existentei sale. Dovedindu-se astfel 
un demn și lucid continuator al ma
rii lecții a istoriei ; al gestului me
morabil al atîtor glorioase generaț i ____ ____„____ ____ ________
de înaintași care și-au așezat, fără . torie. Ea poartă deopotrivă semnă- 
grand'locvență, cit simplitatea fap
telor fundamentale, viața în coloa
na mereu suitoare spre ziua tot 
mai amnlă a victoriei idealurilor 
supreme.

Referindu-se la semnificația ac
tului istoric de la 23 August 1944, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
nia că acesta a însemnat incepu-

din august, pe care-1 înălțăm 
orizonturile contemporane ale pa
triei. venerindu-1 cu nobilă emo
ție, se păstrează și se vor păstra 
mereu vuietul neîntrerupt al ani
lor de luptă, ardoarea revoluțio
nară a tuturor celor ce și-au iden
tificat destinul cu vrerea de a con
feri țării un destin luminos și 
liber.

Eroica, istorica zi
chis calea unor mari transformări 
revoluționare, democratice în pa
tria noastră. O dată cu victoria re
voluției de eliberare socială și ua- 
țională începe o nouă perioadă in 
activitatea partidului, in dezvol
tarea independentă a României**.

Istorica zi de 23 August 1914 
vine așadar de departe, vine din is-
tura celor ce i-au dat dimensiune 
de epopee în acele zile de eroism 
și dramatice încleștări, dar și pe a 
celor ce au lăsat, prin viata lor. 
mesajul nestins al dăruirii pentru 
tară, a tuturor celor ce au pus mai 
presus timpul tării decît timpul 
propriei vieți.

In faldurile steagului revoluției

Douăzeci și trei August vine de 
departe, vine de demult, vine din 
istorie. Spiritul atîtor eroi-patrioți, 
spiritul justițiar și demn al Vladi- 
mirescului și Bălcescului, spiritul 
clarvăzător al revoluționarilor pa
șoptiști, al celor ce au înfăptuit 
Unirea la 1859 și au scris cu 
jertfe supreme Independența în 
1877, al celor ce au împlinit. in 
1918, visul istoric al lui Mihai 
Viteazul, se află impregnat în 
faptele de eroism ale zilei isto
rice care a devenit — prin 
profunda ei semnificație, prin 
rolul crucial in istoria nouă a țării 
— ziua noastră națională. Dar mai 
ales spiritul lui August vine din 
exemplara luptă a partidului comu-

niștilor, a celor mai devotați expo
nent ai vrerilor supreme ale na
țiunii — comuniștii. Ziua de 23 
August este rodul unei lupte con
tinue, unei consecvente de atitu
dine, unei solidarități militante de 
pilduitoare noblețe. Ura seculară a 
poporului român împotriva cotro
pitorilor, a dictatelor de mare pu
tere. structurala sa neaderentă la. 
orice teză potrivnică afirmării în 
demnitate a tuturor popoarelor, a 
tuturor oamenilor și-au aflat o 
expresie definitorie în protestul 
neîntrerupt, în încordata împotri
vire față de fascism, in curajoasa 
luptă antifascistă, prin care s-a în
scris în istoria contemporană a 
României, a. partidului comunist, 
prezența energică și memorabilă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Foarte tinăr pe atunci, prin activi
tatea desfășurată în Comitetul Na
țional Antifascist, prin atitudinea 
sa, neînfricată, de înaltă inteligentă 
politică in cadrul procesului de la 
Brașov al miiițanților comuniști și 
antifasciști de acum 52 de ani, 
mată de aceeași atitudine ce a 
pus trăsăturile: unui militant 
frunte, așa cum s-au ilustrat
in activitățile rezonante dintre zi
durile Doftanel, unde a fost întem
nițat printr-o sentință nedreaptă, 
conducătorul de azi al partidului 
s-a ilustrat ca o personalitate re-

Nicolac DRAGOȘ

ur- 
im- 

de
ele

(Continuare in pag. a III-a) .7

/ Un municipiu care își dobin- 
dește cu fiecare an un profil al 
său, o identitate inconfundabi- 
lă. Reșița zilelor noastre este 
un oraș modern. Din 1965 și 
pină azi, la Reșița s-au con
struit și dat în folosință pen
tru oamenii oțelului de pe Bir- 
zaVa și pentru constructorii de 
turbine 
navale 
curind 
mare și frumoasă bază de agre
ment, avind in centru cel 
de-al treilea bazin de inot din 
Reșița. De la Congresul al 
IX-lea al partidului și pină în 
prezent, la dispoziția celor pes
te 106 000 de locuitori au fost 
puse spații comerciale și de 
prestări de servicii în suprafa
ță de 35 000 metri pătrați.

în aceste zile, in intimpinarea 
marii noastre sărbători naționa
le, Reșița trăiește citeva eveni
mente urbanistice și edilitare 

• deosebite: se va inaugura pri
mul tronson al liniei de tram
vai, se dă complet in folosință 
piața agroalimentară Reșița- 
Sud și se află în fază avansa
tă de construcție alte 216 apar
tamente în noul cartier din 
zona Clinicului. (Nicolae Sirbu).

Foto: Eugen Dichiscanu

hidraulice și motoare
22 133 apartamente. De 
s-a dat în folosință o

pentru irigarea
legumelor!

® Pretutindeni unde este 
trebuie acționat în vederea 
unor suprafețe cît mai mari.

© Pentru a se aplica udări pe toate 
terenurile cultivate cu legume, este ne
cesar să fie identificate și folosite surse 
suplimentare de apă.

® La irigații să participe un număr 
cît mai mare de oameni, iar prin buna 
organizare a muncii să se asigure fo
losirea intensă a utilajelor.

® Prin lucrări de întreținere efectuate corect să se prevină pierderea

posibil 
irigării

apei din sol
în această parte a verii, datorită 

căldurilor excesive si linsei preci- 
pitațiilcr. in cea mai mare parte 
a tării lezervele de apă din sol au 
scăzut simțitor. Deficitul de umi
ditate este mai accentuat In jude
țele situate în cimpia de sud. dar 
și in unele din zona subcarpatică. 
In aceste condiții se impune să fie 
intensificată irigarea culturilor, ast
fel incit să se asigure condiții bune 
de dezvoltare a plantelor.

Toate culturile agricole au. în a- 
ceastă perioadă, nevoie de apă. fi
nind insă seama de cerințele bunei 
aprovizionări a populației cu le
gume si nevoile biologice ale aces
tor culturi, ele trebuie 
prioritate la irigat. După 
știe, cantitatea și calitatea 
de legume depind intr-o 
hotăritoare de asigurarea 
toată perioada de vegetație 
telor. Deși este bine cunoscut acest 
lucru, in unele unități agricole su
prafețe mari cu legume nu sînt iri
gate. De asemenea, unele grădini 
de legume au fost amplasate în 
Sisteme mari de irigații, care asi
gură. de regulă, .apa doar atunci 
cind se aplică udări la plantele de 
c.imp. Or. legumele trebuie să be
neficieze permanent de apă. A- 
ceastă situație impune ca acum să 
fie folosite la irigat toate sursele 
de apă : din rîuri. lacuri, din fin- 
tîni forate, precum și toate mijloa
cele de aducțiune a ei. în multe 
locuri, avindu-se in vedere că sis
temele mari de irigații nu pot asi
gura caniitatea necesară de apă. s-a 
recurs la vechile surse de apă fo
losii e in trecut la irigarea grădini
lor.

Asigurarea apei necesare 
grădinilor de legume 
mai multe mijloace și mai 
forță de muncă decît pină acum, o 
mobilizare mai largă a forțelor de 
la sate pentru săparea de canale 
necesare conducerii apei sau trans
portarea apei cu cisternele. Iar aco
lo unde este nevoie chiar cu bu-

să aibă 
cum se 
recoltei 
măsură 
apei in 
a plan-

udării 
impune 

multă

toaiele. Sînt doar cîteva din mij
loacele care stau la in'demiha* gră
dinarilor in lupta lor pentru asigu
rarea apei pecesare irigării cultu
rilor de legume. Trebuie să se'în
țeleagă bine că s-au făcut pină 
acum cheltuieli mari cu lucrările 
de Înființare a culturilor, cu lucră
rile de întreținere. Este suficient 
să amintim că în grădinile de le
gume s-au aplicat 2—3 udări. Chel
tuielile respective vor putea fi re
cuperate numai prin obținerea de 
recolte mari, ceea ce presupune, in 
mod obligatoriu, irigarea in conti
nuare a acestor culturi. Este o ce
rință care trebuie să o înțeleagă 
bine și organele de specialitate 
atunci cînd repartizează energia și 
carburanții, urmărind ca legumele 
să aibă prioritate absolută la irigat.

Aplicarea udărilor la cultura legU-. 
melor trebuie să corespundă nevoii 
de apă a plantelor. Astfel, specia
liștii recomandă ca în condițiile 
actuale, cind fiecare metru cub de 
apă prețuiește mult, să fie irigate 
cu prioritate tomatele, ardeii, vi
netele. varza, precum și culturile 
duble si succesive. De asemenea, 
avind în vedere că evaporarea este 
puternică, iar consumul de apă al 
plantelor — foarte ridicat, specia
liștii recomandă ca la irigarea prin 
aspersiune să se revină la 2--3 zile 
pe aceeași solă, iar la irigarea prin 
brazde —r la 0 săptămînă. Conco
mitent. trebuie efectuate lucrările 
de întreținere a culturilor pentru 
păstrarea terenului fără buruieni 
și în stare afinată, ceea ce este de 
natură să preintîmpine pierderea 
apei atît de necesară acum plante
lor cultivate. Desigur, specialiștii 
din unități, cunoscînd starea cultu
rilor și rezerva de umiditate din 
sol. au datoria să stabilească prio
ritățile în ce privește udările, nor
mele de apă și modul de efectuare 
a lucrărilor de întreținere, astfel 
incit rezultatele aplicării acestor 
măsuri să fie cît mai bune.
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ÎN SECTORUL ENERGETIC 
- activitate bine organizată, 

producție la nivelul planului!

O RELAȚIE LOGICĂ IN BENEFICIUL ZOOTEHNIEI

PRODUCȚII MĂRI - COINTERESARE SPORITA
Pentru sectorul energetic, accentele puse la recenta ședință a Co

mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. în vederea recuperării res
tanțelor și a realizării integrale a sarcinilor de plan pe semestrul II 
și pe întregul an 1988 au o semnificație aparte. După cum se știe, asi
gurarea cantităților de energie planificate constituie una din primele 
condiții pentru desfășurarea normală a activității in toate domeniile vie
ții economico-sociale. Problema energiei nu are, nu poate să aibă un 
caracter departamental ; ea trebuie să preocupe în egală măsură pe 
toți factorii chemați să contribuie la asigurarea condițiilor necesare 
.pentru buna funcționare a centralelor electrice.

în acest sens, o sarcină în plină actualitate care revine, desigur, în 
primul rind energeticienilor, dar și oamenilor muncii din unitățile furni
zoare de utilaje și piese de schimb, de diferite alte materiale se re
feră la Îndeplinirea programului de reparații in termocentrale și hidro
centrale. Pe această temă, redacția a efectuat in ultima perioadă o se
rie de investigații in termocentralele pe cărbune, unități care au o 
mare pondere in producția de energie electrică a țării. Sondajele în
treprinse au evidențiat o serie de experiențe pozitive, dar și unele 
greutăți cu care se confruntă energeticienii în executarea reparațiilor. 
Practic, în cele mai multe termocentrale, reparațiile sint întîrziate din 
cauza restanțelor înregistrate în livrarea unor echipamente, restanțe de
terminate la rîndul lor — așa cum au susținut in articolul anterior spe
cialiști din Centrala industrială de utilaj energetic — de neasigurarea 
unor însemnate cantități de țevi. Motiv pentru care ne-am adresat to
varășului Gligor Urs, director general al Centralei industriale de pre
lucrări metalurgice, care ne-a spus

— Potențialul tehnic și uman de 
care dispune în prezent centrala 
asigură satisfacerea cu produse me
talurgice a necesarului economiei na
ționale. Totuși, analizînd activitatea 
și rezultatele obținute in perioada 
care a trecut din acest an. nu ns 
putem declara mulțumiți de gradul 
de îndeplinire a planului de produc
ție, de modul in care am respectat 
disciplina contractuală, de felul cum 
ne-am onorat sarcinile ce ne revin 
din programele prioritare ale econo
miei. In primul rind, din cauza de
ficientelor și lipsurilor proprii în fo
losirea capacităților de producție și 
a forței de muncă.

— In anchetele publicate la această 
rubrică s-au semnalat o serie de 
restante in livrarea unor sortotipo- 
dimensiuni de țevi destinate realiză
rii reparațiilor din centralele elec
trice. Cum se acționează pentru 
recuperarea acestor restanțe ?

— Potrivit programului energetic 
național, trebuie să realizăm o gamă 
diversă de țevi pentru 18 obiective, 
întreprinderile din cadrul centralei 
și-au onorat integral sarcinile pen
tru 11 reparații capitale, iar pentru 
restul,- livrările se situează la circa 
70 la sută din totalul obligațiilor 
asumate. Restanțele se localizează la 
întreprinderile de țevi Roman și 
„Republica" din București, unde în 
luna iulie s-au depus eforturi sus
ținute pentru livrarea țevilor solici
tate. O a.tehție;(ide2^!bjtăișef.Ju,OWi4ă-'i) 
in această perioada fabricării țevilor 
djn oțel inox de tip W 4 922, necesare 
pentru' modernizarea cazatrelor hr. 2 
d|p la Turcpni șjLnr. 3 de la Rovinari.

i;— Cazanul nr. 3 de la Rovinari nu 
a fost oprii pentru reparație nici

Punctul de vedere 
al Centralei industriale 

de prelucrări metalurgice
pină ta această dată datorită reasi
gurării echipamentelor necesare, care 
se realizează in mare parte cu țeava. 
Cum se explică numeroasele repro- 
gramări de termene pentru livrarea 
furniturii solicitate ?

—în activitatea colectivelor noastre 
de muncă au existat o serie de 
deficiențe proprii, cum ar fi : nefolo- 
sirea la întreaga capacitate a mași
nilor și utilajelor din dotare, .slaba 
organizare a activității de producție, 
nerespectarea tehnologiilor stabilite, 
punerea în funcțiune cu întârziere a 
unor obiective de investiții, nereali- 
zarea măsurilor de modernizare sca
dente la sfîrșitul semestrului I a.c. 
Dar, totodată, rămînerile în urmă 
înregistrate în înfăptuirea unor 
sarcini din .programele prioritare, 
inclusiv și din cel energetic, sint in 
cea mai mare parte determinate de 
neasigurarea ritmică a materiilor 
prime 'necesare, atît cantitativ, cit și 
calitativ.

Realizarea sarcinilor de plan pe 
semestrul al Il-lea șt recuperarea 
restanțelor din prima parte a anului 
pun în fața consiliilor oamenilor 
muncii din centrală și întreprinderi 
sarcini .deosebite. Consiliile oameni
lor muncii din întreprinderi și birou
rile executive ale acestora își vor

concentra activitatea asupra cîtorva 
probleme principale, printre care : 
asigurarea bazei tehnico-materiale, 
întreținerea utilajelor în stare bună 
de funcționare, respectarea tehnolo
giilor de fabricație și îmbunătățirea 
acestora, reducerea normelor de con
sum de materii prime și energie, 
creșterea eficienței eoonomice. Este 
absolut necesar ca la abordarea fie
cărei probleme să selecționăm prio
ritățile și să concentrăm toate forțele 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin.

— Ce se are în vedere pentru îm
bunătățirea radicală a activității la 
întreprinderea de țevi „Republica'' 
din Capitală, unde se înregistrează 
cele mai multe restanțe ?

— Pe baza unor analize minuțioa
se au fost definitivate o serie de 
acțiuni, prin înfăptuirea cărora avem 
convingerea că se va asigura îmbu
nătățirea activității acestei mari uni
tăți metalurgice. Se au in vedere 
dezvoltarea producției de țevi inox, 
îmbunătățirea programelor de orga
nizare și modernizare a proceselor 
de producție, perfecționarea tehnolo
giilor de fabricație. Totodată, vom 
acționa în așa fel îneît, în strînsă 
corelație cu aceste măsuri tehnice, 
să determinăm creșterea nivelului de 
conștiință și competentă profesională 
al oamenilor, întărirea ordinii și 
disciplinei la fiecare loc de muncă. 
Organele de conducere colectivă, atît 
din centrală, cit și din întreprindere, 
se vor implica cu mai multă fermi
tate în soluționarea problemelor pro
ducției, eliminînd hotărit caracterul 
formal al unor acțiuni, astfel îneît 
întreaga activitate să se situeze la 
nivelul cerințelor și exigențelor ac
tuale.

— Cum contribuie centrala indus
trială la rezolvarea problemelor cu 
care se confruntă o serie de unități 
pe care le coordonează 1

— în conformitate cu atribuțiile pe 
pe care le are, centrala urmărește 
permanent să sprijine întreprinde
rile pentru perfecționarea activității 
productive și îndeplinirea in cit mai 
bune condiții a sarcinilor de plan pe 
care le au. Este adevărat, nu întot
deauna am reușit să găsim metodele 
de îndrumare și control cele mai efi
ciente. Pornind de la această reali- 
tațe, sintem hotăriți să ne perfecțio
năm în continuare activitatea, să 
luăm toate măsurile necesare pentru 
realizarea în cit mai bune condiții a 
planului , pe acest an și, pe baza pro
punerilor dfn adunările generale ale 
oainenilor niuncii oare âu loc în 
această perioadă, să fundamentăm 
temeinic producția anului viitor. ■

Ion LAZAR

PETROȘANI : Indici superiori de folosire
a mașinilor și utilajelor

Dimineața, la ora cînd începe pro
gramul de lucru, sintem prezenți la 
ferma de creștere a taurinelor de la 
C.A.P. Sintandrei — Bihor. Rigorile 
de igienă la care sintem supuși con
stituie o primă dovadă a disciplinei 
stricte instaurate în activitatea oa
menilor. îngrijitorii — prezenți cu 
toții — schimbau așternutul anima
lelor, aruncau resturile de prin iesle, 
măturau, în timp ce la punctul de 
preparare a furajelor se pregătea cu 
griiă tainul de dimineață. La ora 
5,30, cînd încep mulsul și furaja
rea. in grajduri totul este curat.

Chiar si numai aceasta secvență 
este suficientă pentru a argumenta 
saltul înregistrat de sectorul zooteh
nic de aici intr-un timp relativ 
scurt. Cu numai 5 ani in urmă, creș
terea taurinelor ajunsese la Sintan
drei intr-un asemenea declin incit a 
obligat la măsuri speciale de asana
re a fermelor. Comitetul județean de 
partid a inițiat o temeinică analiză 
la fața locului, împreună cu organe
le agricole de resort. Cooperativa s-a 
despărțit de unele cadre de condu
cere, de unii specialiști, care ajunse
seră doar să constate, să justifice și 
mai puțin să gîndească și să pună 
umărul la înlăturarea neajunsurilor. 
Ce a urmat ? Adăposturile vechi de 
tip gospodăresc au devenit în scurt 
timp de nerecunoscut. S-a introdus 
apă cu nivel constant, s-au amenajat 
instalații pentru mulsul mecanic, 
padocuri, umbrare, tabere de vară 
etc. Următorul pas : restructurarea 
de fond a programului de producere 
a furajelor. S-a început CU pășunea. 
Vacile făceau dus-întors de la pășune 
zilnic cale de cel puțin 10 kilometri. 
Acum pășunea a fost adusă sub 
streașină grajdurilor, ajungînd să în
sumeze in prezent 75 hectare. „Pe 
această pășune cultivată cu amestec 
de graminee, în care o treime revine 
trifoiului alb, am ajuns să realizăm 
în medie, în regim neirigat. 70—80 
tone masă-verde la hectar", ne spune 
ing. Ioan Pop. președintele coopera

PRODUCȚII
tivei. Și mai e ceva : în mai, dată 
fiind masa vegetativă bogată, doar 
10—15 la sută din suprafață e sufi
cientă pentru pășunat. in rest iarba 
conservindu-se sub formă de fin. 
Lucru ce se întimplă și în iunie la 
coasa a doua, cu mențiunea că. de 
astă dată 35 hectare din cele 75 sint 
repartizate pentru pășunat. Numai 
pe această cale s-au asigurat și in 
acest an 480 tone fîn. Pe ansamblu, 
însă, in structura culturilor furajere 
ponderea leguminoaselor se ridică la

SI MAI MARI
permanente a consiliului de condu
cere pentru mărirea producției la 
hectar la toate plantele de nutreț’1, 

îmbunătățirea calitativă a efecti
vului de taurine s-a constituit într-o 
prioritate care a antrenat în egală 
măsură și efortul specialiștilor de la 
organele agricole județene. S-a efec
tuat un control riguros al stării fizio
logice a fiecărui animal. înlocuin- 
du-se vacile cu potențial scăzut cu 
vitele din prăsilă proprie. Așa s-a 
ajuns ca unitatea să aibă in prezent

Calea de redresare a activității într-o 

cooperativă agricolă din județul Bihor

două treimi de pe suprafața cultiva
tă cu lucerna și trifoi, realizîndu-se 
în medie 9 tone fîn la hectar. Nu
mai cu asemenea preocupări coope
ratorii de aici pot raporta si în acest 
an realizarea integrală a necesarului 
de fibroase, jumătate din acestea 
fiind fîn vitaminos. încă un lucru 
demn de reținut : o echipă perma
nentă de cooperatori și mecaniza
tori se ocupă de producerea, recol
tarea, transportul și depozitarea nu
trețurilor, acOrdîndu-se maximă a- 
tenție aplicării corecte si la timp a 
tehnologiilor.

„Tinind seama de potențialul pro
ductiv ridicat. — completa președin
tele cooperativei — asigurăm în me
die cite 15 unități nutritive și 1 600 
grame de proteină pentru fiecare 
vacă zilnic. Desigur, rațiile sint di
ferențiate în raport cu producția de 
lapte a fiecărei vaci, greutatea cor
porală, starea fiziologică. Faptul că 
reușim să asigurăm vacilor cantită
țile necesare de substanțe energetice 
și proteice se datorează preocupării

un efectiv-matcă valoros. Mai bine 
de jumătate din acesta are o aseme
nea valoare amelioratoare incit Ofi
ciul județean de reproducție și selec
ție a animalelor l-a desemnat pen
tru obținerea de tăurași de prăsilă. 
Lucru ce aduce unității anual un 
venit de peste 600 000 lei.

După un program clar stabilit și 
respectat, animalele sint scoase la 
aer liber și soare, la mișcare, nu nu
mai vara, ci și iarna, asigurindu-li-se, 
cum menționam, rații furajere cu 
conținut complet. Rezultatul ? Reali
zarea în acest an a unei natalități de 
95 la sută, fapt ce a permis depăși
rea efectivelor planificate, atît la 
total, cit șl la matcă. Nu simți nevoia 
prea multor explicații pentru a te 
convinge pe deplin că pentru a creș
te vitei sănătoși și viguroși se aplică 
cea mai simplă metodă : ținerea lor 
lingă vaca mamă, pentru a suge co- 
lostrul bogat în substanțe nutritive și 
în factori imunizanți. Interesul con
stant manifestat față de creșterea vi- 
țelelor de reproducție este dovedit de

faptul că junincile ajung la greutatea 
de circa 400 kilograme la virsta de 
18—19 luni, cînd sint date la montă. 
Că întreaga activitate de ameliorare 
se desfășoară pe criterii științifice 
precise arată și faptul că fiecare 
nouă generație de vițele este superi
oară celor precedente. Totodată, în 
procesul de selecție se elimină vacile 
care dau mai puțin de 3 000 litri de 
lapte. Dar vacile sint selecționate și 
in raport cu conținutul in grăsime al 
laptelui, care a ajuns. în medie, pe 
fermă, la 4 la sută.

Fără îndoială, schimbarea „la față" 
a zootehniei din Sintandrei se dato
rează modului de organizare a pro
ducției și a muncii, renunțării 
la unele mentalități, creșterii răs
punderii fată de muncă. întăririi dis
ciplinei. Știe oricine, nu e lesne să 
urci in doar 3 ani producția de lapte 
de la 2 500 litri la 3 500 litri pe vacă 
furajată. Iar dacă acest salt s-a reali
zat. aceasta se datorează și perma
nentizării îngrijitorilor, ridicării ca
lificării lor. ..De munca noastră de
pind cîștigurile noastre, aprecia în
grijitorul Schmidt Ioan. Lucrăm în 
acord global. Practic, fiecare dintre 
noi este retribuit in raport cu canti
tatea de lapte obținută, numărul de 
vitei și sporul în greutate al aces
tora. în ce mă privește, anul trecut 
am cîștigat 70 000 lei". Nivel pe care 
este hotărîtă să-l bată acum Veta 
Butcă. O adevărată competiție a hăr
niciei pe care o întrețin prin faptele 
lor și Iacob Gherlac. și Anton Pol- 
man, și alții. Concluzia se impune de 
la sine : revitalizarea rapidă a acti
vității din zootehnia cooperativei 
agricole Sintandrei este. în primul 
rind. rezultatul unui mod superior de 
înțelegere a răspunderii fată de mun
ca din această ramură de bază a 
agriculturii.

SE ÎNDEPUNISC

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii"

PE FOSTELE DEALURI STERPE
Bogate livezi de pomi și plantații de vii

La întreprinderea 
de utilaj minier din 
Petroșani, care in ul
timii ani a cunoscut o 
pufernică dezvoltare 
și modernizare, se a- 
cordă o deosebită a- 
tentie folosirii depli
ne a capacităților de 
producție. ..Avem sta
bilit de către consiliul 
oamenilor muncii un 
program concret, cu 
răspunderi si respon
sabilități precise pen
tru fiecare cadru teh- 
nico-ingineresc in ve
derea folosirii la în
treaga capacitate a tu
turor mașinilor și in
stalațiilor. program 
care este aplicat cu 
rigurozitate in practi
că — ne spunea to
varășul Nicușor Vulpe,

inginerul-șef al. uni
tății. în secțiile și 
atelierele întreprinde
rii obținem indici 
superiori de utilizare 
a capacităților de nro- 
ducție. Față de 86 la 
sută cit este planifi
cat. în secțiile
neri miniere, de 
xemplu. am ajuns 
un indice de 96 
sută, la hidraulică
91 la sută, la mașinile 
de frezat roți dințate 
de 98 la sută".

Aceste rezultate 
datoresc extinderii 
stabilizării metodei
polideservire a mași
nilor automate, efec
tuării lucrărilor de 
întreținere numai în
tre schimburi, execu
tării la timpul prevă

reparațiilor. 
asistenței 

în toate 
Întăririi

CRAIOVA : Mașini-unelte 
de mare precizie

Hotărit să lntîmpine ziua de 
23 August cu rezultate cit mai 
bune, colectivul modernei între
prinderi de utilaj greu din Craiova 

importante 
Astfel, s-a

susți-
e-
la 
la 
de

se 
si 

de

zut și de cea mai 
bună calitate a revi
ziilor și 
asigurării 
tehnice
schimburile, 
ordinii și disciplinei. 
Drept urmare. între
prinderea a realizat 
în acest an o produc
ție suplimentară in 
valoare de peste 11 
milioane lei, livrîn- 
du-se beneficiarilor, 
peste prevederi. în
semnate cantitătl de 
echipamente hidrauli
ce. piese de schimb și 
subansamble. în ace
lași 
export a 
cu 6,6 la 
neficiile 
depășesc 
lei. (Sabin Cerbu).

timp, planul la 
fost depășjt 
sută, iar be- 

înregistrate 
15 milioane

raportează noi și 
succese in producție, 
lansat în fabricație o nouă mașină 
de frezat longitudinal, proiectată și 
realizată prin forțe proprii, ce 
poate prelucra cu înaltă precizie 
piese cu dimensiuni de 250X3 200X 
10 000 milimetri. Noua mașină- 
unealtă, așa cum ne spunea Ion 
Rogoveanu, inginer-șef al între
prinderii, este echipată cu afișaje 
de cotă, iar la cererea beneficiari
lor poate fi dotată cu comandă nu
merică, ocupă un spațiu de ampla
sare redus la jumătate comparativ 
cu cea dinții mașină de frezat lon
gitudinal realizată in întreprindere. 
In aceste zile s-a asimilat in fa
bricație și un nou strung normal 
greu, tip SNG 1 800X8 000 mm. De 
menționat că la Întreprinderea 
craioveană ponderea produselor noi 
și modernizate a ajuns in acest an 
la 86,3 la sură, față de 43 la sută 
cit s-a planificat. (Nlcolae Băbălău).

Cine privește harta județului Tul- 
cea poate foarte ușor remarca mul
titudinea formelor de relief. Excep- 
tînd lunca Dunării cu Delta sa și 
luncile cîtorva rîuri, restul terenuri
lor sint situate în pantă, multe din 
ele fiind afectate puternic de ero
ziune. Denumirile înscrise pe hartă 
oglindesc ele insele configurația lo
cului: dealurile Tuicei, culmile Nicu- 
lițeiului și Pricopanului, podișurile 
Babadagului și Casimcei. la care se 
adaugă Munții Măcinului — cei mai 
vechi din țară. Să mai adăugăm și 
citeva date de ordin climatologie: re
gim de precipitații destul de redus, 
cu valori anuale de 400 litri pe me
tru pătrat, dar repartizate neuni
form în perioada de vegetație a cul
turilor, iar intensitatea radiației so
lare prezintă una din cele mai ridi
cate valori din tară. Ținind seama 
de aceste caracteristici, la indicația 
conducerii partidului, in ultimii ani 
în județul Tulcea s-au desfășurat și 
continuă să se desfășoare ample lu
crări de hidroameliorații ; amenaja
rea pentru Irigații in acest cincinal 
a 65 000 hectare, astfel incit în 1990 
agricultura județului va dispune de 
o suprafață de 217 200 hectare iriga
te ; valorificarea integrală a resurse
lor naturale din Delta Dunării prin 
care se introduc în circuitul agricol 
zeci de mii hectare: combaterea ero-

ziunii solului prin terasare în vederea 
extinderii viticulturii și poraiculturii. 
în rîndurile de față ne propunem să 
înfățișăm modul cum se acționează 
in vederea punerii în valoare a tere
nurilor în pantă.

Să începem cu ceea ce poate ve
dea fiecare călător care poposește pe

pe rod ajungînd acum la 359 hec
tare, iar a celei tinere — la 72 hec
tare. Iată și cîteva date ce ilustrează 
eficiența ridicată a activității aces
tei asociații. Anul trecut, producția 
de fructe a însumat 2 034 tone, față 
de 1 903 tone cit prevedea planul. 
Beneficiile realizate au însumat 2,8

IN JUDEȚUL TULCEA, VASTE LUCRĂRI ĂNTIEROZIONALE
meleagurile tulcene. La Isaccea, fie 
că privești de pe Dunăre sau de 
pe dealurile din apropierea orașului, 
ți se înfățișează o mare livadă de 
pomi fructiferi despre care aflăm că 
a fost Înființată pe terenuri slab pro
ductive și chiar neproductive. Este 
livada Asociației economice Intercoo- 
peratiste pomicole Isaccea. Pe tere
nurile în pantă rodesc caiși, vișini, 
cireși, pruni și gutui, adică speciile 
pomicole indicate pentru această 
zonă. In livada tinără cresc, de ase
menea, migdali și nuci. Amenajarea 
terenului și plantarea au început cu 
zece ani în urmă, suprafața livezii

milioane lei. din care o bună parte 
au fost repartizate cooperativelor 
asociate: Niculițel, Isaccea. Luncavi- 
ța și Văcăreni. De cind ființează, uni
tatea a realizat 11 milioane lei be
neficii, din care 6 milioane au fost 
repartizate unităților asociate. Se 
poate spune, așadar, că aici s-au 
realizat venituri cșre au avut o con
tribuție deosebită 
m i co-f inanciară 
ciate.

Mari suprafețe 
pantă au fost și

la 
a

întărirea econo- 
unităților aso-

teren situate în

PE TOATE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII-RITMURI MAI ÎNALTE DE LUCRU!
(Urmare din pag. I)
tatea pe bază de grafice precise de 
lucru, astfel că, ta capitolul total 
investiții, planul pe 7 luni este rea
lizat. Există insă o serie de rămi- 
neri în urmă la activitatea de con- 
strucții-montaj. Astfel, deși s-a exe- 
cutat partea mecanică a circuitului 
transportor Roșia-Timișeni, acesta 
nu a fost Încă finalizat și pus in 
funcțiune deoarece nu S-au asigurat 
o serie de cabluri electrice. Se în
registrează, de asemenea, intîrzieri 
în executarea viaductului din Valea 
Roșia, a transportorului de steril 
Pinoasa-Girla; a gospodăriei proprii 
de cărbune.

Fiecare obiectiv își are rolul Iui 
bine precizat in crearea condițiilor 
necesare pentru montarea și pune
rea in funcțiune a noi și noi utilaje, ,

a magistralelor de cărbune și steril. 
Pentru că. in final, aici vor trebui 
să funcționeze nu mai puțin de 22 
excavatoare cu rotor, cu circuitele 
transportoare aferente. In aceste 
condiții, se impune un efort mai 
susținut din partea conducerii în
treprinderii și a combinatului, a 
ministerelor care coordonează orga
nizațiile de construcții, astfel îneît 
să se asigure forța de muncă și 
mijloacele necesare pentru realiza
rea la termenele stabilite a tuturor 
obiectivelor cuprinse în plan. Tot
odată, proiectantul general al Mi
nisterului Minelor trebuie să asigure 
din timp, pe baza cunoașterii amă
nunțite a situației din teren, docu
mentația lucrărilor, astfel ca toate 
lucrările și obiectivele prevăzute in 
plănui pe acest an să fie realizate la 
timp șl tn condiții de înaltă calitate.

In locul discuțiilor „aprinse*1 - organizare
și muncă mai bune

Pe platforma industrială a COM
BINATULUI PETROCHIMIC TE- 
LEAJEN se află în diferite stadii 
de execuție citeva obiective de in
vestiții de mare importanță eco
nomică, Practic, la instalațiile de 
azot, de reducere a viscozității și de 
paragel se efectuează recepția preli
minară și urmează ca, in curind, 
să înceapă probele tehnologice.

— Sint condiții — ne spune secre
tarul comitetului de partid pe com
binat Ion Prună — ca pînă Ia 23 Au
gust să se încheie probele la aceste 
instalații și in curind să intre în 
producție. Avem totuși o serie de 
probleme Ia secția a 7-a, piroliză. 
unde investiția este mult rămasă în 
urmă, planul la lucrările de con-

realizat doar 
sută. Deșigur, 

. deosebit de 
s rezolvarea 

multor probleme. Totuși, principala 
cauză a rămînerilor in urmă se re
feră la întirzierlle înregistrate in li
vrarea unor echipamente și utilaje. 
Bunăoară, deși s-au ținut numeroa
se ședințe de comandament la care 
au participat șl furnizori, prilejuri 
cu care termenele de livrare s-au 
discutat și rediscutat. întreprinderile 
de utilaj tehnologic Buzău, de utilaj 
chimic Făgăraș, „Grivlța roșie" 
București și altele nu își respectă 
nici obligațiile contractuale, nici pro
priile angajamente.

De bună seamă, finalizarea aees-

structii-monta.1 fiind 
în proporție de 60 la i 
lucrările efectuate sint 
complexe și au impus

tei importante investiții ridică nume
roase probleme, iar cele afirmate de 
beneficiar sint adevărate. Totuși, 
cauzele la care s-au făcut referiri 
explică numai in parte marile res
tante acumulate in ■ timp și care 
acum, cind se apropie termenul fi
nal de punere în funcțiune, ies și 
mal mult în evidență. Astfel, la o 
recentă ședință de comandament ți
nută pe șantier, constructorii, in Ioc 
să se refere la măsurile luate pentru 
impulsionarea ritmului de lucru, nu 
au găsit altceva mai bun de făcut 
decit să acuze proiectantul și bene
ficiarul pentru lipsurile acestora. 
S-a ajuns pină acolo incit directorul 
Antreprizei Ploiești a Trustului de 
antrepriză generală montaj utilaj 
chimic București, Ion Dobre, să afir
me că „dacă așa stau lucrurile, noi 
nu mai lucrăm11. Cu totul surprinză
toare au fost și discuțiile inutile, 
sterile purtate în legătură cu ter
menele ce urmau să fie stabilite, 
mergindu-se chiar pînă Ia refuzul de 
a se accepta execuția unor lucrări.

Acesta este, așadar, climatul in 
care s-a discutat — și nu pentru 
prima oară — desfășurarea lucrări
lor pe șantier. Ni s-a explicat, după 
ședința de comandament, că „se mai 
discută și aprins11, dar că „pină la 
urmă totul se rezolvă". Nu aveam 
nici un motiv să nu dăm crezare a- 
cestor „argumente" dacă stadiul lu
crărilor de pe șantier ar confirma 
respectarea graficelor și programelor 
întocmite. Lucrurile stau însă altfel 
și. după cum s-a arătat în mai mul
te rinduri și in analizele efectuate 
de comitetul județean de partid, 
trebuie să se asigure o mai bună co
ordonare a activității tuturor facto
rilor care contribuie la realizarea 
acestei investiții.

Iată un prim aspect. Sint puncte 
și sectoare de lucru 
nu sint finalizate sau 
ceput. Spre exemplu, 
mai sint de executat 
erărl atît de către

unde lucrările 
nici nu au in
ia parcul 16/14 
o serie de lu» 
Antrepriza de

construcții industriale Ploiești, cit și 
de cea de montaj utilaj chimic. To
tuși, in prezent, la aceste puncte de 
lucru nu lucrează nici un om. Lu
crările respective sint prinse in gra
fic. dar... fără termen. Aceeași si
tuație și la montajul utilajelor aga- 
baritice — coloane montate din tron
soane pe șantier — unde nu s-a 
creat front de lucru pentru montajul 
conductelor, precum și in zona cup
toarelor. Cauza principală ? Marea 
fluctuație a forței de muncă, ceea 
ce a determinat depășirea nejustifi
cată a termenelor stabilite inițial. 
Ca să nu mai spunem că, pînă in 
momentul de față, nu a fost probată 
nici o conductă din cele 2 000 cite 
sint montate sau în curs de montaj.

Un alt aspect. Deși nu are nici un 
om pe șantier sau poate tocmai de 
aceea, șeful de brigadă Gabriel Du
mitru, din cadrul Antreprizei de in
stalații și montaje hidrotehnice Plo
iești, refuză de mal bine de un an 
documentația pentru execuția aduc- 
țiunii de apă potabilă pe platformă, 
pentru motivul că „lucrările nu se 
încadrează în normativele de pro
ductivitate a muncii". S-ar putea, 
desigur, ca lucrările să nu fie așa 
cum vrea șeful de brigadă. Ele tre
buie totuși efectuate. Nu ne erijăm 
în arbitri, dar poate că mai curind 
tehnologiile preconizate nu asigură o 
productivitate a muncii prea înaltă. 
Oricum, este anormal ca de atît 
timp să se discute în ședințele de 
comandament problema 
apei potabile, dar să nu 
o hotărire.

O altă situație. Pentru 
fișelor de măsurători în vederea sta
bilirii amplasamentelor și poziționă
rilor în teren este nevoie pe șantier 
de un topometrist. Ei bine, de doi 
ani, „cu tot sprijinul primit" nu s-a 
reușit aducerea unui om care să fina
lizeze această lucrare. Să fie aceasta 
o problemă care să nu poată fi re
zolvată timp de 24 de luni ? Un alt 
exemplu. Exact cu doi ani în urmă,

aducțiunii 
se la nici

întocmirea

I

cu comanda nr. 25079 s-a apelat la 
întreprinderea forestieră de exploa
tare și transport Ploiești, prin uni
tatea din Mineciu, pentru execuția 
unor calupuri din lemn și cochilii 
necesare susținerii unor părți ale 
instalației ce lucrează la temperaturi 
scăzute. Acum, venind vremea mon
tajului, 
insă in 
mătate 
pentru 
rialului 
zentantul beneficiarului la întreprin
derea forestieră de exploatare și 
transport, unde am stat de vorbă cu 
directorul adjunct al unității. Gheor- 
ghe Moise. „Sint greutăți la prelu
crare — ne-a spus interlocutorul. 
Lipsește, intr-adevăr, materialul lem
nos și încercăm să-l procurăm. 
Dar, oricum, mai devreme de 
5—6 luni nu se poate rezolva pro- 
blema“. Deci, după doi ani se in
vocă tot felul de motive, se caută 
chiar „alți producători11, dar nimeni 
nu se simte răspunzător de nimic.

Dacă la toate acestea mai adăugăm 
și faptul că proiectantul (Institutul 
de inginerie tehnologică și proiec
tare pentru industria chimică Bucu
rești) mai dă și astăzi soluții tehni
ce, după ce unele utilaje au fost 
deja montate, că echipa de asistență 
tehnică este mai mereu... incompletă, 
că aproape fără excepție construc
torii și montorii nu se încadrează in 
normele de disciplină a muncii (se 
lucrează în salturi, se întirzie la 
program, se pleacă mult mai devre
me de Ia program), avem imaginea 
unei situații cu totul nedorite pe 
acest șantier. Cu siguranță, pe șan
tier lucrurile se pot schimba mult 
în bine. Este nevoie însă de mai 
multă răspundere din partea tuturor 
factorilor care contribuie la realiza
rea acestei investiții, de măsuri care 
să asigure întărirea ordinii și disci
plinei.

unitatea din Mineciu este 
situația de a livra doar ju- 
din cantitatea contractată, 
restul motivind „lipsa mate- 
lemnos". Am însoțit repre-

Ioan MARINESCU 
corespondentul „Scinteii"

de
,___________ sint puse superior
în valoare prin plantarea lor cu viță 
de vie. Notam la început cit de 
intensă este radiația solară în aceas
tă zonă a țării, ceea ce face ca boa
bele strugurilor să acumuleze Tnult 
zahăr și arome din cele mai plăcu
te. Așa se explică acțiunile ample 
desfășurate în județul Tulcea in ve
derea amenajării in terase a terenu
rilor în pantă și plantarea lor cu 
viță de vie. Semnificative sint re
zultatele obținute in această direc
ție în ce privește amenajarea com
plexă efectuată pe pantele dealuri
lor situate nu departe de Tulcea, te
renuri aparținind întreprinderii agri
cole de stat „9 Mai" din localitate. 
Unitatea are acum 1165 hectare cu 
vii pe rod, din care cea mai mare 
parte sint ocupate cu soiuri de 
struguri roșii.

Povirnișurile de pe Dealul Redi, 
cum sint, de altfel, destule în județul 
Tulcea, considerate inutilizabile, s-au 
transformat în pămînturi roditoare. 
Cum ? Specialiștii în domeniul lu
crărilor de îmbunătățiri funciare 
ne-au relatat că pantele dealului, 
după ce au fost identificate, măsu
rate cu atenție de topometri și ana
lizate de către pedologi, au fost su
puse unor ample lucrări de amena
jare în terase. S-a pornit de la ideea 
proiectării lucrărilor în complex, pe 
întregul bazin, dealul fiind luat în 
întregime in studiu pentru transfor
marea versanților săi în terase. Tot 
ce era mai nou în tehnica de spe
cialitate avea să fie materializat 
pe teren; terase largi, taluze 
înierbate, construcții hidrotehnice.

Sint necesare cîteva precizări re
feritoare la măsurile de ordin teh
nic care au asigurat ca acest teren 
arid, in care unealta agricolă nu s-a 
înfipt niciodată, să devină o adevă
rată oază de verdeață. Din discuții
le cu specialiștii de la Institutul de 
studii și proiectări pentru îmbunătă
țiri funciare București — proiectan
tul lucrărilor — și de la I.E.E.L.I.F. 
Tulcea — executantul lor — a re
zultat că, pentru a nu se repeta gre
șelile săvirșite cu ani in urmă la 
amenajarea terenurilor, cînd au fost 
realizate' terase înguste, care nu per
miteau mecanizarea lucrărilor, a fost 
adoptată o concepție nouă: amena
jarea de terase largi, trasate pe li
nia curbelor de nivel. în cazul de

față au fost realizate terase largi de 
7—15 metri, cu taluze care să nu 
depășească 2—2,50 metri. Pe aseme
nea terase au putut fi plantate 3—8 
rinduri de viță-de-vie. Pentru iri
gare s-a adoptat metoda prin picu
rare, apa fiind pompată intr-un ba
zin situat la o înălțime de 220 me
tri, de unde curge gravitațional prin 
conducte, ale căror prelungiri sint 
suspendate în sistemul de susține
re a viței de vie. Prin duzele con
ductelor. apa picură la rădăcina vi
tei de vie, în cantități calculate știin
țific.

Campania de valorificare a tere
nurilor aride din județul Tulcea se 
desfășoară pe un front mult 
mai larg. „Experimentul făcut pe 
dealurile din apropierea muni
cipiului Tulcea — ne spunea in
ginerul Constantin Avram, directorul 
I.E.E.L.I.F. Tulcea — ne-a determi
nat să extindem lucrările de com
batere a eroziunii solului și în alte 
zone ale județului. Am desprins Con
cluziile necesare, iar acum efectuăm 
lucrările respective diferențiat, în 
funcție de gradul de erodare a so
lului". în acest an, I.E.E.L.I.F. Tul
cea execută lucrări de combatere a 
eroziunii solului in sistemul Dăeni 
— Ostrov-Peceneaga, unde din cele 
1 153 hectare s-au dat in exploatare 
654 hectare, urmind ca pină in luna 
noiembrie să fie efectuate lucrări po 
alte 505 hectare. în sistemul 23 Au
gust — Isaccea, pe dealurile din co
munele Luncavița și Garvăn în su- 

, prafață de 2 050 hectare s-au execu
tat și predat lucrări de combaterea 
eroziunii de suprafață și adincime pe 
897 hectare, urmind a se finaliza in 
cursul acestui an și diferența de 
1 153 hectare.

La amenajarea complexă a Dealu
lui Somova, unde s-au prevăzut ame
najări în terase pe o suprafață de 
410 hectare și plantații silvice pe 5 
hectare, s-au executat terase pe care 
se practică irigarea prin picurare pe 
o suprafață de 78 hectare și 51 hec
tare irigații prin aspersiune. Prin lu
crările ce se execută in acest an 
se va mări suprafața de combatere 
a eroziunii solului cu încă 143 hec
tare. pe care se vor aplica irigații 
prin picurare.

La Somova, pe terenurile Între
prinderii agricole de stat Niculițel, 
aveam să vedem in plină desfășu
rare lucrările de terasare. Tractoa
re grele prevăzute cu lame conturau 
terasele ce șerpuiesc pe curbele de 
nivel. „Aici avem un trup de 415 
hectare care se amenajează antie- 
rozional — ne spune inginerul 
Gheorghe Saridache. directorul între
prinderii. Pe 180 hectare se va cul
tiva viță de vie, pe 50 hectare pomi 
fructiferi, iar restul suprafeței este 
destinat culturilor agricole de cimp. 
Sint terenuri situate în pante de 
10—25 la șută, care pot fi puse su
perior îh valoare numai prin ame
najarea lor antierozională".

Pe zone geografice vaste ale ju
dețului Tulcea configurația, terenu
rilor se schimbă radical. în locul 
dealurilor golașe apar terase pe care 
își înfig puternic rădăcinile vița de 
vie și pomii fructiferi. Apare un 
peisaj nou în variate forme de re
lief și de nuanțe cromatice. Imagi
nea dealurilor tulcene aproape fără 
vegetație va rămîne cu timpul ca o 
amintire dintre cele neplăcute, lu
crările de combatere a eroziunii so
lului dindu-le sevă hrănitoare pen
tru rodul îmbelșugat de astăzi: re
coltele de fructe și struguri obținu
te constituie și aici o dovadă a bi
ruinței omului asupra naturii, spre 
folosul și binele său.

Ioan HERTEG
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TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la adunarea festivă 
consacrată „Zilei presei române"
Mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Cu cele mai alese sentimente de prețuire, cu profund devotament și 

deosebit respect, participanții la adunarea festivă dedicată „Zilei presei ro
mâne" și a 57 de ani de Ia apariția ziarului „Scînteia" vă aduc, in numele 
ziariștilor comuniști din România, al tuturor lucrătorilor din presa scrisă, 
de la Radio și Televiziune, un vibrant și călduros omagiu, expresia celei 
mai inalte stime pe care — asemenea întregii națiuni — v-o purtănț, pen
tru îndelungata și exemplara activitate revoluționară pusă, de peste 55 de 
ani, cu dăruire și abnegație, în slujba cauzei libertății și independentei 
patriei, edificării socialismului, ridicării României pe noi culmi de pro
gres și civilizație, făuririi Unei lumi a păcii, înțelegerii și colaborării in
tre popoare. ,

în acest moment deosebit pentru munca și activitatea noastră, vă ex
primăm profunda gratitudine pentru incredcrca și prețuirea de care se 
bucură presa, slujitorii ei in societatea noastră.

Cu deosebit respect aducem un vibrant omagiu mult stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere inter
națională, pentru vasta și prestigioasa activitate dedicată progresului mul
tilateral al patriei, dezvoltării științei, invățâmintului și culturii românești, 
pentru atenția și sprijinul pe care le acordă presei române.

Pentru participanții la adunarea festivă, pentru toți lucrătorii din pre
să, „Ziua presei române" reprezintă un prilej de a-și reafirma deosebita 
mindrie și satisfacție față de mărețele realizări ale poporului român ob
ținute in cei 23 de ani ce au trecut de la Congresul al IX-lea al parti
dului, cea mai luminoasă perioadă din istoria țării, pe care întreaga na
țiune o numește, după numele ilustrului ei ctitor, „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Ziariștii comuniști, toți lucrătorii din presă și de Ia Radioteleviziune 
dau o înaltă și unanimă apreciere monumentalei dumneavoastră opere teo
retice și practice ce și-a găsit o nouă și strălucită confirmare în Tezele 
din aprilie, program de acțiune și de muncă pentru întregul popor.

Vă asigurăm că sîntem pe deplin angajați, cu întreaga dăruire și pasiune 
revoluționară. în dezbaterea și aprofundarea importantelor orientări 
programatice cuprinse in Tezele din aprilie, pentru perfecționarea pro
priei noastre activități, pentru sporirea aportului presei la formarea omu
lui nou, constructor conștient al socialismului și comunismului, la înfăp
tuirea programelor de dezvoltare multilaterală a tării, de afirmare în lume 
* patriei noastre scumpe. Republica Socialistă România.

Asemenea întregului nostru popor, acum, in preajma marii noastre săr
bători naționale — ziua de 23 August —, ziariștii din România își re
afirmă, mult stimate și iubite tovarășe secretar general al partidului, voința 
de a urma neabătut indicațiile și orientările de o excepțională însemnătate 
teoretică și practică pe care le-ați formulat pentru perfecționarea întregii 
activități politice, ideologice și educative, angajamentul ferm de a face ca 
paginile publicațiilor, emisiunilor de radio și televiziune să-și aducă o și 
mai mare contribuție Ia unirea eforturilor întregului 
zarea exemplară a obiectivelor istorice 
ferinței Naționale ale partidului.

★
Luni a avut loc, în Capitală, a- 

dunarea festivă consacrată „Zilei 
presei române", organizată de Con
siliul ziariștilor.

Au participat ziariști din presa 
centrală, de la Agenția română de 
presă „Agerpres" și Radioteleviziu
ne. muncitori tipografi, activiști de 
partid și de stat, reprezentanți ai 
unor organizații de masă și obștești, 

în cadrul adunării, s-a desfășurat 
un simpozion, comunicările prezen
tate cu acest prilej subliniind sem
nificația evenimentului aniversat, 
precum și sarcinile de deosebită răs-' 
pundere ce revin presei în unirea 
eforturilor creatoare ale tuturor oa
menilor muncii, ale întregului po-

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
în numele poporului polonez și al conducerii de partid ți de stat a 

Republicii Populare Polone, vă adresăm mulțumiri cordiale pentru Urările 
și felicitările transmise cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare 
Polone — cea de-a 44-a aniversare a Renașterii Poloniei.

Exprimăm recunoștință și respect față de aprecierile dumneavoastră 
deosebite cu privire la realizările Republicii Populare Polone, obținute in 
cei 44 de ani de existență.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de colaborare multilaterală ce 
leagă statele, partidele și popoarele noastre prietene, care evoluează in spi
ritul și pe baza celor convenite cu prilejul întîlnirilor noastre, se vor dez
volta în continuare. în interesul Poloniei și României, spre binele comuni
tății statelor socialiste, al cauzei păcii și socialismului în lume.

Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră, dragi to
varăși, și, prin intermediul dumneavoastră, întregului popor frate român, 
salutări cordiale și urări de noi succese in realizarea sarcinilor construc
ției socialismului in România.

WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

ZBIGNIEW MESSNER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

TELEGRAME
Cu prilejul împlinirii a 20 de ani 

de la semnarea noului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistentă 
mutuală dintre Republica Socia
listă România și Republica Socialistă

Cehoslovacă, între ministrul afaceri
lor externe al României, loan Totu, 
ți omologul său cehoslovac, Bohus- 
lav Chnoupek, a avut loc un schimb 
de telegrame de felicitare.

Cronica zilei

ale Congresului
popor pentru reali- 
al XlII-lea și Con-

★ 
por în vederea 
te a politicii partidului, a obiecti
velor de dezvoltare economico-so- 
cială a țării stabilite de Congresul 
al XlII-lea și Conferința Națională 
ale partidului, în promovarea spi
ritului militant, revoluționar, in for
marea omului nou. constructor con
știent și devotat al socialismului și 
comunismului în România.

In încheiere, într-o atmosferă vi
brantă, de puternică însuflețire, 
participanții au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

înfăptuirii neabătu-'

Prin Decret prezidențial, tovarășul 
Constantin Dumitrescu a fost numit 
in calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Republica Fe
derativă a Braziliei, in locul to
varășului Gheorghe Apostol, care a 
fost rechemat.

★Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Populare Congo, ambasado
rul acestei țări la București, Albert 
Servais Obiaka, a oferit, luni, o re
cepție.

Au participat Gheorghe David, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul agriculturii, membri ai Birou
lui Marii Adunări Naționale, ai con
ducerii unor ministere și ai altor in
stituții centrale, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Gaboneze, luni după-amia- 
ză a avut loc în Capitală o ma

nifestare culturală organizată de In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, în cadrul că
reia au fost prezentate impresii de 
călătorie din această țară.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Ligii Române de 
Prietenie Cu Popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic.

A fost prezent Raphael Nkassa- 
Nzogho, ambasadorul Republicii Ga
boneze la București.

♦
Cu prilejul aniversării Zilei inde

pendenței Republicii India, ambasa
dorul acestei țări la București, 
Nathu Ram Verma, a oferit luni o 
recepție.

Au participat Ludovic Fazekas, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
niștri, membri ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, oa
meni de cultură și artă.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră.

(Agerpres)

20 DE ANI DE LA SEMNAREA NOULUI TRATAT DE PRIETENIE, COLABORARE
SI ASISTENTA MUTUALA ROMÂNO-CEHOSLOVAC

Tovarășului MILOS JAKES
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului

Republicii Socialiste Cehoslovace
PRAGA

Stimați tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru per
sonal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, guvernului și po
porului cehoslovac prieten un cald salut tovărășesc și cele 
mai sincere felicitări cu prilejul aniversării a 20 de ani 
de la semnarea noului Tratat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Cehoslovacă.

Tratatul de prietenie semnat la 18 august 1968, ca și 
primul tratat încheiat în urmă cu 40 de ani, se înscrie ca 
o contribuție de seamă la adjncirea și amplificarea, în 
condițiile noi ale construcției socialiste, a relațiilor tradi
ționale de prietenie și strtnsă colaborare dintre țările, 
partidele și popoarele noastre.

Poporul român, animat de sincere sentimente de stimă 
șl prietenie, urmărește cu interes și se bucură din toată 
inima de succesele remarcabile obținute de poporul ceho
slovac în dezvoltarea economiei, științei, culturii. în ridi
carea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor 
muncii, în edificarea societății socialiste dezvoltate in pa
tria dumneavoastră.

. Exprimăm convingerea că, acționînd împreună pentru 
traducerea in viață a prevederilor Tratatului de prietenie, 
s celorlalte documente și înțelegeri Încheiate la nivel 
înalt, relațiile româno-cehoslovace se vor extinde și 
aprofunda continuu, în interesul popoarelor noastre, al 
cauzei socialismului, destinderii, păcii și colaborării in
ternaționale.

La aniversarea acestui însemnat jubileu, vă adresăm 
dumneavoastră, stimați tovarăși, întregului popor ceho
slovac urări de noi și tot mai mari succese în realizarea 
hotărârilor Congresului al XVII-lea al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, în înflorirea continuă a patriei 
dumneavoastră socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului 
CONSTANTIN DÂSCÂLESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de Ia semnarea Tra

tatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre 
Cehoslovacia și România și al celei de-a 20-a aniversări 
a noului Tratat, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Guvernului 
Republicii Socialiste România și întregului popor român, 
in numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, Guvernului Republicii Socialiste Ce
hoslovace, al poporului cehoslovac și al nostru personal, 
sincere felicitări și salutări frățești.

Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală, 
semnat in anul 1948, ocupă un loc important in istoria 
relațiilor cehoslovaco-române. Realizarea sa consecventă 
a dus Ia adîncirea conlucrării dintre partidele noastre 
frățești, la dezvoltarea legăturilor în sferele vieții poli
tice. economice și sociale, la perfecționarea lor pe baza 
principiilor marxism-leninismului și a prieteniei socialiste, 
care unesc statele și popoarele noastre.

Noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Repu
blica Socialistă România, care reflectă nivelul înalt al 
raporturilor noastre bilaterale, a creat noi premise pentru 
lărgirea lor pe o bază calitativ superioară și îmbogă
țirea acestora cu noi forme. Constatăm cu satisfacție că 
Tratatul se îndeplinește consecvent, în spiritul și litera 
lui. An de an se întărește prietenia dintre popoarele ce
hoslovac și român, se dezvoltă colaborarea multilaterală 
dintre ele pe plan politic, economic și în alte domenii.

Vă asigurăm că Partidul. Comunist din Cehoslovacia, 
guvernul și oamenii muncii din Cehoslovacia vor acorda 
și în viitor o atenție permanentă realizării Tratatului de 
prietenie, care corespunde intereselor vitale ale popoare
lor ambelor țări.

Legăturile de alianță ferme dintre Republica Socialistă 
Cehoslovacă și Republica Socialistă România constituie o 
contribuție la întărirea comunității țărilor socialiste, la' 
lupta lor permanentă pe care o duc, împreună cu forțele 
progresiste din. întreaga lume, pentru menținerea păcii și 
înlăturarea pericolului nuclear, pentru întărirea încrede
rii dintre popoare, crearea sistemului complex de secu
ritate internațională. Sîntem convinși că. in scopul în
făptuirii acestor țeluri, țările' noastre vor contribui activ 
la întărirea unității și adîncirea conlucrării în cadrul Tra
tatului de la Varșovia și Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Vă dorim dumneavoastră, stimați tovarăși, tuturor co
muniștilor, întregului popor român, noi și multe succese, 
în înflorirea patriei dumneavoastră, socialiste, in reali
zarea hotăririlor Congresului al XlII-lea și Conferinței 
Naționale ale Partidului Comunist Român.

MILOS JAKES
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

GUSTAV HUSAK
Președintele

Republicii Socialiste Cehoslovace
LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Relații trainice, multilaterale

(Urmare din pag. I)
Din perspectiva conducerii și orien
tării proceselor sociale ar fi totuși 
cel puțin unilateral ca cercetarea 
să abordeze preferențial, în func
ție de un interes de moment sau 
nitul, problemele care se pun 
astăzi în fața practicii sociale. 
Dimpotrivă, ritmul care se accele
rează, mereu mai evident, al schim
bărilor impune o imagine de ansam
blu, o imagine reprezentativă asupra 
realității, singura in măsură să ne 
ofere indicii sigure privind impor
tanța unui aspect parțial, a unui 
element constitutiv al acestei reali

EROICA, ISTORICA ZI
(Urmare din pag. I)
voluționară exemplară. Spiritul re
voluționar, de nepieritoare exem
plaritate al celui ce este simbolul 
neînfricării și cutezanței comu
niste, al forței credinței în ideal, 
s-a exprimat in cei mai înalt grad în 
marea demonstrație antifascistă de 
la 1 Mai 1939, in a cărei organizare 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le-a re
venit un rol determinant. Atunci, 
în mai 1939, omenirea întreagă lua 
act, prin cea mai mare împotrivire 
antifascistă de după Miinchen, de 
voința de luptă a comuniștilor, a 
poporului român, de consecvența 
atitudinii sale, clădită trainic pe 
tradiția secolelor.

Pe stindardele Augustului de foc 
toate aceste adevăruri ale istoriei 
sint adine gravate. Marea ridicare 
la luptă din August n-a fost rodul 
clipei, ci al veacurilor de expe
riență istorică, ca și al anilor de 
amplă și unanim recunoscută luptă 
antifascistă.

în numele acestor idealuri, ale 
dragostei față de patrie, ’ căreia in
dependența și integritatea i-au fost 
grav rănite prin aberanta evoluție 
a fascismului, materializată in 
cumplitul măcel mondial, în numele 
solidarității de esență cu cauzele 
drepte ale umanității s-a născut 
măreața zi de August. Atunci, ceasul 
istoriei a măsurat primele secunde 
ale unui ev ce avea să dimensio
neze fundamental destinul româ
nesc, orientînd energiile națiunii 
spre împlinirea lor intru idealuri 
socialiste.

Atunci, în August, încă din pri
mele ceasuri ale insurecției, apoi 
In zilele și săptămînile ce au ur
mat. la București, ne Valea Praho
vei, la Brașov șl Turnu Severin, la 
Constanța și Alba Iulia, la Slobo
zia și Timișoara, pină în cea mai 
nordică localitate, la Cărei, în 
marmura de neînvins a vremii 
s-au înscris faptele eroice ale fi
ilor patriei în lupta pentru alun

teatre
ț Teatrul de operetă (13 63 48) : Melodii, melodii — 18
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu): București, 
oraș al poeziei (spectacol de sunet și lumină) — 21
• Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, la ,,Ex- 
poflora“ din parcul Herăstrău) : Anotimpul florilor (spectacol de muzică și poezie) — 14; 18
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : iarna cînd au murit cangurii — 19 

tăți. Prin urmare, efortul de Sinteză,1 
de reunire intr-o viziune unitară ai 
prefacerilor din fiecare domeniu, 
este fundamental astăzi peîltru creș
terea eficienței sociale a cercetării, 
pentru sporirea utilității rezultatelor 
sale în procesul conducerii societății 
noastre socialiste.

Sînt date, fenomene, realități care 
impun și din partea presei, a pu
blicațiilor de specialitate o mai 
atentă preocupare, o implicare mai 
susținută în buna înțelegere a a- 
cestor probleme, in dezbaterea lor 
publică, în stimularea angajării for
țelor de cercetare pe direcții, de real 
progres al dezvoltării noastre actua

garea hitleriștilor și horthyștilor de 
pe teritoriul sacru al patriei, vi
tejia ce i-a făcut legendari pe îna
intași cunoscînd o nouă și de ne
uitat consacrare.

Țara întreagă s-a mobilizat în 
acele zile de august, in lunile ce 
au urmat, pină Ia victoria finală 
asupra hitleriștilor, dăruind totui, 
cu grele sacrificii, pentru neanti- 
zarea visului urît pe care ome
nirea a fost obligată să-l trăiască, 
plătind un tragic tribut apocalip
ticului coșmar dezlănțuit de către 
hidoasa hidră hitleristă. Pretutin
deni pe cuprinsul țării, dar și în 
pusta ungară șl lîngă timpla mun
ților Cehoslovaciei, s-au semănat, 
în pămintul colorat cu singe, tru
purile fragede ale fiilor României 
care luptau pentru libertate, pen
tru victorie, alături de ostașii. so
vietici, de toți cei ce s-au angajat 
în luptă pentru nimicirea fascis
mului, pentru a Înlătura definitiv 
de pe obrazul îndoliat al umani
tății această pată sumbră, irațio
nală.

Lor, eroilor cunoscuți și necu- 
noscuțl, simbolic îngemănați in 
monumentele zidite pe locurile cele 
mai fierbinți ale luptelor, le-a a- 
dus țara, le-a adus poporul, prin 
fapte mărețe de muncă, de înăl
țare in zările socialiste, omagiile 
recunoștinței, ctitorind, amplu și 
solemn, monumentul muncii ; un 
monument cu mii de înfățișări, 
care sint inseși înfățișările patriei.

Un monument amplu, cit țara 
Însăși, in semeția căruia, privin- 
du-1, acum in August, deslușim, cu 
claritate și mindrie, impunătoarele 
simboluri concrete, palpabile, defi
nitorii, ale Canalului Dunăre—Ma
rea Neagră, ale Hidrocentralelor de 
la Porțile de Fier, ale Canalului 
Poarta Albă — Midia-Năvodari, 
ale atitor mărturii ale muncii crea
toare ce înnobilează peisajul veș
nic romanesc.

Un monument al muncii de di
mensiunile țării' însăși, căruia i se 
adaugă in chiar aceste zile pre
mergătoare celei de-a 44-a aniver

• Teatrul ,,Țăndărică" (11 12 04, sala 
Cosmonauților) : Hai, copii, Ia Joc ! 
— 10,30

cinema
• Agentul straniu : MELODIA
(11 13 49) — 9; 11; 13; 15,30; 17,30;
19.30, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 10; 20
• Noile povești ale Șeherezadei : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 12; 
15; 17,45; 20 

le, în implementarea rezultatelor 
sale in activitatea economico-socială. 

Toate acestea proiectează noi lu
mini asupra unei realități fundamen
tale — unitatea politico-organizato- 
rică și ideologică a partidului ca 
trăsătură caracteristică a societății 
noastre. Această unitate implică o 
activitate bogată și vie de elaborare 
teoretică, față de principalele pro
cese și fenomene ale contemporanei
tății, față de prioritățile etapei ac
tuale. Această unitate nu exclude, ci, 

, dimpotrivă, presupune dialogul, 
schimbul de idei și opinii. Mal mult, 
ea trebuie clădită pe baza sigură a 
ideilor, rezultatelor și datelor cer- 

sări, noi fapte de eroism muncito
resc pe fronturile vaste ale con
strucției : noi grupuri energetice 
puse in funcțiune, noi utilaje de 
mare complexitate, cu performanțe 
de nivel mondial, acțiuni de auten
tici gospodari pentru a spori rod
nicia agriculturii socialiste, încor
darea bărbătească pentru a smulge 
pămintului mai mult țiței, mai 
mult cărbune, angajarea mai hotă- 
rîtă a științei în procesul de per
fecționare și modernizare a activi
tății economice.

Un monument al muncii care 
cuprinde firesc, in amplitudinile 
sale, eroica angajare pentru a 
grăbi lucrările de amenajare a 
cursului rîului Argeș, apropiind 
tot mai mult de prezent ceasul 
cînd capitala țării va deveni port 
la Dunăre ; ori pentru a adăuga 
noi tronsoane Metroului, remarca
bilă operă de înaltă creație teh
nică ; sau pentru a Înnobila, în 
continuare, cu noi construcții edi
litare, chipul orașelor, al localită
ților patriei, aflate într-un vast 
și înnoitor proces de sistematizare 
și modernizare, de înscriere la co
tele și exigențele anilor de miine.

Un monument în a cărui măreție 
— datorată anilor ce au urmat 
Congresului al IX-lea al partidului, 
exprimată prin înfăptuirile fără 
egal din epoca cea mai rodnică 
din istoria țării — deslușim cu 
mindrie și respect numele ctitoru
lui inspirat și cutezător PARTIDUL 
COMUNIST ROMAN, numele 
marelui său conducător, al marelui 
Erou al Poporului și al Păcii, to
varășul NICOLAE CEAUSESCU, 
sub a cărui strălucită conducere și 
clarviziune, țara pășește înainte 
spre împlinirea obiectivelor stabi
lite de Congresul al XlII-lea și 
Conferința Națională ale partidului, 
a ideilor și orientărilor cuprinse in 
Tezele din aprilie, in expunerile 
secretarului general al partidului, 
spre împlinirea unor noi și mobi
lizatoare programe de deveniri so
cialiste, spre viitorul comunist.

7
• Prieteni fără grai — 0; 11; 13,
Pistruiatul — 15; 17; 19 : DOINA(16 35 38)
• Rezervă la start ’ TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15.30: 17,45: 20
• In fiecare zi mi-e dor de tine : 
DACIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Păstrează-mă doar pentru tine t
CIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, AURORA (35 04 68) — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18,30, la grădină — 20,45. 
CULTURAL (83 50 13) — 8; 11,15; 12,30; 15,45; 18; 20
• Actorul șl sătbatlcii : COTROCENI (49 48 48) — 15; 18
• Flăcări pe comori — 13; 17; 1», 
Program de vacanță. Misiune spa

cetării social-politice, a realităților 
vieții. Unitatea ideologică a parti
dului se sprijină pe o susținută ac
tivitate de elaborare teoretică în mă
sură să ofere in fiecare moment 
imagini proaspete, veridice asupra 
fenomenelor și proceselor esențiale, 
asupra priorităților fiecărei etape, să 
asigure un consens real de vederi 
și astfel să stimuleze activismul so
cial, angajarea civică în înfăptuirea 
priorităților respective.

Desfășurarea unei bogate și sub
stanțiale activități teoretico-ideologi- 
ce înseamnă a înscrie o contribuție 
sporită la perfecționarea conducerii 
și organizării sociale, la întărirea 
unității politico-organizatOrice și 
ideologice a partidului, cu alte cu
vinte a angaja mai mult forțele nu
meroase din acest domeniu la acce
lerarea dezvoltării de tip calitativ, a 
progresului multilateral al patriei.

De la Ministerul Educației 
șl învâțâmîntulul

în perioada 29—31 august 1988 se 
va organiza un nou concurs de ad
mitere în clasa a Xl-a de liceu 
(treapta a II-a), cursuri de zi și 
serale, pentru’ locurile rămase ne
ocupate la unele profiluri. Numărul 
de locuri se află afișat la unitățile 
de învățămînt unde se va susține 
examen. înscrierea candidaților se 
va face in perioada 25—23 august a c.

Probele scrise se vor susține in 
zilele de 29, 30 și 31 august a.c.

Afișarea rezultatelor se va face in 
perioada 3—4 septembrie 1988.

Acțiunea de înscriere a absolven
ților clasei a X-a în învățămintul 
profesional — cursuri de zi și sera
le — va continua pină in 10 sep
tembrie 1988. Numărul de locuri pe 
care se face înscrierea este afișat 
la unitățile de învățămint de pro
fil.

Informații suplimentare se pot ob
ține de la unitățile de Învățămint 
care organizează Concursul de admi
tere în licee, la unitățile de învă- 
țămint profesional, precum și la in
spectoratele școlare județene (al 
municipiului București).

t V
80,00 Telejurnal • în tntlmplnarea zilei de 23 August
20,20 Marii sărbători naționale — fapte exemplare de muncă !
20,35 Teatru TV (color). „Varianta tinereții", de Virgil Stoenescu. Premieră pe țară. Cu : Vasile Coama, 

Ion Pavlescu, Iurte Darie, Gheor- gbe Cozorici, Elena Bog, Manuela 
Ciucur, Adela Mărculescu, Anca Pandrea, Petre Moraru, RSzvan 
Popa, Gelu Nițu, Mircea Dasca- lluc. Nicolae Călugărița. Regia ar
tistică : Constantin Dinisehiotu

21,30 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

țială „Delta” — 9; 11; 13 : PACEA 
(71 30 85)
• Duminică in familie S VIITORUL 
(10 67 40) — 13: 17; 19
• Zimbet de soare ; POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Să-ți vorbesc despre mine : COSMOS (27 54 05) — 9; 11; 13: 15; 17; 18
• Niște băieți grozavi : ARTA 
(213186) — 9: 11; 13; 15; 17,18; 19,30
• Tema: LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,43; 20• tntîmplări pe vasul „Speranța” : 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Călărețul cu eșarfă albă : FERENTARI (80 49 85) — 15; 17: 19
• Omul de pe bulevardul Capuci
nilor : GLORIA (49 46 73) — 9; 11; 13; 13; 17; 19

Se împlițiese, astăzi, două decenii 
de la încheierea . noului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România ți -Ceho
slovacia — document de deosebită 
însemnătate pentru dezvoltarea mul
tilaterală a relațiilor dintre cele 
două țâri și popoare. Pornind de la 
realizările obținute de popoarele 
noastre in construcția socialistă, de 
la schimbările intervenite în Euro
pa și în lume, noul tratat a 
consfințit voința celor două partide, 
a celor două țări de a ridica pe o 
treaptă superioară conlucrarea din
tre ele, pe baza experienței bogate 
dobindite în dezvoltarea relațiilor 
reciproce prin traducerea în viață a 
primului Tratat de. prietenie, colabo
rare și asistență mutuală, de la a 
cărui semnare, în iulie 1948, s-au 
împlinit de curînd 40 de ani.

Raporturile româno-cehoslovace au 
bogate tradiții in trecutul popoarelor 
noastre, în lupta forțelor lor demo
cratice, progresiste, revoluționare 
pentru dobîndirea independenței, 
împotriva fascismului, în vederea 
eliberării naționale și sociale. Nu
meroase fapte atestă că popoarele 
celor două țări au fost adesea ală
turi in momente hotărîtoare ale 
istoriei lor. Astfel, in timpul dramei 
pe care a trăit-o Cehoslovacia ca 
urmare a complotului imperialist de 
la Miinchen, România, cu toată si
tuația dificilă in care se găsea, ea 
înșăși fiind amenințată de Germania 
hitleristă, și-a manifestat cu putere 
simpatia și solidaritatea cu poporul 
cehoslovac, a condamnat agresiunea 
hitleristă. Consecințele nefaste ale 
Dictatului de la Miinchen au fost 
demascate cu deosebită vigoare de 
Partidul Comunist Român, ale cărui 
luări de poziție în sprijinul po
porului cehoslovac au avut un pu
ternic ecou în rîndurile celor mai 
largi pături ale populației.

Prietenia și alianța româno-ceho- 
slovacă au fost pecetluite pentru 
totdeauna prin jertfele de singe ale 
armatei române și ale detașamen
telor de partizani cehi și slovaci, 
care, Împreună cu armata sovietică, 
au luptat eroic pentru izgonirea 
cotropitorilor hitierlști, pentru in- 
frîngerea fascismului, pentru eli
berarea Cehoslovaciei. în Ceho
slovacia este evocată cu recunoștință 
contribuția fiilor poporului nostru 
care s-au jertfit pentru libertatea 
țării prietene, mărturie vie în acest 
sens fiind monumentele ridicata. în 
numeroase localități cehoslovace in 
semn de cinstire a eroilor români.

Relațiile româno-cehoslovace au 
cunoscut o puternică dezvoltare după 
instaurarea puterii oamenilor mun
cii în cele două țări, pe baza comu
nității de orînduire și de ideologie,

vremea
Institutul d« meteorologi» și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 16 august, ora 20 — 1» au
gust, ora 20. In țară : Vremea va că
păta o notă de instabilitate in regiunile nordice, centrale șl estice, unde cerul va prezenta înnorări mai accen
tuate. și va fi predominant frumoasă, 
eu cerul variabil, în restul teritoriului. 
Sa vor semnala ploi, care vor avea 
șl caracter de aversă, insotlte de descărcări electrice șt izolat de grindină In regiunile nordice, centrale și 
estice. In restul teritoriului, aversele 
de ploaie și descărcările electrice vor 
fi izolate. Vintul va sufla slab pină la moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse, în general, jntre 10 și 20 de grade; tăr'maximele vor marca o 'scă
dere treptată mal ales ,ln regiunile nordice și se vor situa între 24 și 28 
de grade în • nordul țării și intre 26 și 
34 de grade în celelalte regiuni, Izolat 
mai ridicate în sudul țării, la începutul 
intervalului.

a telurilor mărețe ale socialismului 
și comunismului.

La aniversarea de astăzi, cu satis
facție se poate constata că preve
derile tratatului au fost și sînt cu 
consecvență traduse în viață. Un rol 
de cea mai mare însemnătate, hotă- 
ritor in asigurarea evoluției continuu 
ascendente a colaborării româno- 
cehoslovace, au avut și au relațiile 
de strînsă prietenie dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Cehoslovacia și, în acest 
cadru, întîlnirile și convorbirile 
purtate, la București și Praga. la 
nivelul cel mai înalt, care, prile
juind examinarea aprofundată a 
stadiului raporturilor dintre țările 
noastre, au evidențiat mereu noi po
sibilități pentru dezvoltarea colabo
rării. au stabilit noi obiective, des- 
chizîndu-i perspective tot mai largi 
de dezvoltare.

înalta prețuire acordată de Româ
nia și Cehoslovacia evoluției pozi
tive a acestei colaborări își găsește 
grăitoare mărturii in aprecierile for
mulate de conducătorii celor două 
partide și state. Astfel, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia : „Noi apreciem stadiul 
înalt al acestor relații — întemeiate 
trainic pe deplină egalitate, stimă și 
respect reciproc, pe principiile și 
idealurile socialismului, și apreciem 
că trebuie să facem totul pentru ca 
ele să se afirme tot mai puternic 
ca un exemplu de relații intre state 
socialiste prietene care iși unesc 
eforturile și conlucrează activ pen
tru edificarea noii orinduiri, pentru 
cauza socialismului și păcii in lume". 
La rîndul său, tovarășul MILOS 
JAKES a declarat : „Apreciem mult 
faptul eă, îndeosebi in ultimii ani, 
relațiile dintre Republica Socialistă 
Cehoslovacă și Republica Socialistă 
România s-au activizat în mod sim
țitor, lărgindu-se colaborarea in 
domeniul politic, economic, tehnico- 
știintific și cultural, precum și in 
alte sfere ale vieții sociale din țările 
noastre". în același sens, tovarășul 
GUSTAV HUSAK a arătat : „îm
preună cu prețuirea deplină a tot 
ce s-a realizat piuă in prezent, 
Împărtășim părerea comună că este 
în interesul ambelor părți să adin- 
eim in continuare, pe multiple pla
nuri, colaborarea noastră in dome
niile politic, economic și cultural".

Temelia de nezdruncinat a rela
țiilor româno-cehoslovace o consti
tuie principiile verificate de viată 
ale socialismului, egalitatea în drep
turi, respectul independentei și 
suveranității naționale, neamestecul 
In treburile interne și întrajutorarea 
tovărășească. în acest spirit, de-a 
lungul anilor, prevederile tratatului 
au fost extinse și concretizate în 
numeroase documente semnate la

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
La Campionatele europene de box 

pentru juniori de la Gdansk (Po
lonia), pugiliștii români au obținut 
șase medalii, dintre care 2 de argint
— Petrică' Paraschiv (categoria semi- 
muScă), Zoltan Lunca (categ. muscă) 
și 4 de bronz — Leonard Doroftei 
(categ. cocoș). Victor Buștean (categ. 
semiușoară), Virgil Văduva (categ, 
mijlocie micâ) și Vasile Adumitroaie 
(categ. grea).

Competiția internaționali feminină 
de baschet „Cupa Mării Negre" s-a 
încheiat îrt Sala sporturilor din Con
stanța eu victoria echipei României 
care (neînvinsă !) a totalizat 8 
puncte.
- La bazinul olimpic din parcul spor
tiv „23 August" din Capitală au luat 
sfîrșit întrecerile Campionatelor bal
canice de natație, la care au parti
cipat sportivi și sportive din Bul
garia, Grecia, Iugoslavia, Turcia și 
România. 

nivel înalt, precum și la alte nive
luri. asigurind colaborării româno- 
cehoslovace dinamism, o tot mai 
mare diversitate și profunzime.

Semnificativ este faptul că Ceho
slovacia s-a situat și se situează 
mereu pe unul din primele locuri 
în relațiile economice externe ale 
țării noastre, volumul schimburilor 
de bunuri materiale crescind de 
peste trei ori in perioada de cînd 
acționează prevederile tratatului 
aniversat astăzi. Expresie a puterni
cei dezvoltări a industriei româ
nești, au avut loc profunde schim
bări calitative în structura relațiilor 
economice, mașinile și instalațiile 
constituind circa 60 la sută din vo
lumul total al schimburilor. Se 
depun, de asemenea, eforturi pentru 
creșterea ponderii producției reali
zate prin cooperare și specializare 
in ramuri de bază ale industriei, 
în același timp, se realizează pro
gramul de colaborare tehnico- 
științ.ifică, numeroase centre de 
cercetări și unități productive din 
cele două țări fiind angajate în 
realizarea a nu mai puțin de 70 de 
teme comune privind dezvoltarea 
unor . noi tehnologii în electronică 
și electrotehnică, instalații pentru 
roboți industriali, soluționarea altor 
importante probleme in scopul pro
gresului mai rapid al economiilor 
noastre naționale. Tot mâi bogată 
devine colaborarea culturală și în 
domeniul artei.

Un important rol în cadrul co
laborării 11 au_ întîlnirile Ia diverse 
niveluri pe linie de partid, intre 
guverne șl parlamente, schimburile 
de experiență între organizațiile de 
masă și obștești In diferite domenii 
ale construcției socialiste.

Tabloul bogat pe care îl prezintă 
relațiile româno-cehoslovace este, 
întregit de colaborarea pe planul 
vieții internaționale. România și 
Cehoslovacia, alături de celelalte 
târî socialiste, de toate forțele pro
gresiste. democratice, aducindu-și 
contribuția la soluționarea con
structivă a problemelor ce confruntă 
omenirea, acționînd pentru înlătu
rarea primejdiei unui dezastru ato
mic și înfăptuirea dezarmării, in 
primul rind a dezarmării nucleare, 
pentru . instaurarea in Europa , și în 
lume a unui climat de pace, secu
ritate, încredere și largă conlucrare.

Salutînd cu satisfacție evoluția 
relațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală româno-cehoslovacă, 
poporul român își reafirmă cu pri
lejul aniversării de astăzi convin
gerea că aceste relații vor cunoaște, 
în continuare, o permanentă ampli
ficare și diversificare, în folosul 
reciproc, al cauzei socialismului, 
păcii și colaborării in Europa și în 
întreaga lume.

AI. CAMPEANU

GIMNASTICA. în concursul special 
pe aparate din cadrul Campionatelor 
republicane de gimnastică desfășura
te la Arad, Daniela Silivaș a obținut 
două victorii : la sol (cu punctajul 
maxim de 20,00) și la birrjă.. La să
rituri a terminat învingătoare Eu
genia Golea, iar la paralele pe pri
mul loc s-a clasat Eugenia Popa. 
Daniela Silivaș și-a adjudecat, de 
asemenea, titlul de campioană repu
blicană absolută situîndu-se pe locul 
întii la individual compus, cu 79,750 
puncte, urmată de Gabrielă Potorac 
— 78,525 puncte. Iată ciștigătorii 
concursului masculin : sol — Valen
tin Pint ea; cal cu minere — Marius 
Gherman și Marian Rizân ; inele — 
Marius Tobă : sărituri —- Marian 
Stoican; paralele — Nicolae Bejenaru; . 
bară fixă : Nicușor Pascu. La indivi- 
dual compus, titlul de campion <re- 
venit lui Marius Gherman.



ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR 
- PRORLEMA CENTRALĂ A OMENIRII

Partidele de opoziție nipone cer guvernului 
sa acționeze în vederea lichidării armelor nucleare

TOKIO 15 (Agerpres). — Cu pri
lejul împlinirii a 43 de ani de la 
capitularea Japoniei în cel de-al 
doilea război mondial, liderii princi
palelor partide de opoziție nipone 
au criticat politica guvernului libe
ral-democrat în domeniul apărării și 
au cerut premierului Noboru Ta- 
keshita să acționeze în direcția de
zarmării, relatează agenția Kyodo.

Partidul Socialist din Japonia a 
atras atenția asupra faptului că gu
vernul sporește anual cheltuielile 
militare și încearcă să impună noi 
impozite indirecte, care ar putea 
duce la o creștere în continuare a 
bugetului apărării.

Partidul Komeito a subliniat că — 
In calitate de unică țară în lume

care a cunoscut ororile bombarda
mentului atomic — Japonia are da
toria de a îndeplini un rol activ in 
eforturile de lichidare a armelor nu
cleare și de promovare a dezar
mării.

Partidul Socialist-Democratic a ce
rut cabinetului să întreprindă iniția
tive diplomatice pentru încheierea 
conflictelor regionale din lume, să 
mențină și să dezvolte legături prie
tenești cu țările vecine, în scopul 
întăririi păcii.

Partidul Comunist Japonez a 
reafirmat intr-o declarație hotărîrea 
partidului de a lupta pentru abolirea 
armelor nucleare și a alianței mili
tare japono-americane, pentru în
făptuirea păcii.

„Sînt necesari noi pași concreți pe calea dezarmării*'
reliefează președintele Indiei

NEW DELHI 15 (Agerpres). — în 
mesajul adresat națiunii cu prilejul 
celei de-a 41-a aniversări a procla
mării independenței, președintele in
diei, Ramaswami Venkataraman, a 
declarat că, 'în prezent, mai mult 
ca oricînd, toate popoarele și gu
vernele lumii trebuie să acționeze cu 
vigoare pentru ca omenirea să fie

eliberată pe deplin de povara ar
melor nucleare. El a subliniat că 
recentul tratat sovieto-american pri
vind eliminarea rachetelor cu rază 
medie și mai scurtă de acțiune tre
buie să fie urmat de noi pași con
creți pe calea dezarmării generale a 
planetei noastre.

Acțiuni în sprijinul reducerii armamentelor
VIENA 15 (Agerpres). — „Pentru 

asigurarea securității generale" este 
titlul documentului dat publicității 
la Viena de Comitetul de coordonare 
a mișcării militanților pentru pace 
din Austria, care grupează organi
zații antirăzboinice din toate zonele 
țării.

Documentul evidențiază că mili- 
tanții pentru pace din Austria își vor

desfășura „campanta de toamnă" 
sub deviza necesității unei reduceri 
cu 50 la sută a armamentelor stra
tegice ofensive, încetării tuturor ex
periențelor nucleare, interzicerii ar
melor chimice și bacteriologice, re
ducerii forțelor armate și armamen
telor convenționale în așa manieră 
incit sâ le fie asigurat un caracter 
exclusiv defensiv.

agențiile de presa
e scurt

r
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DECLARAȚIE. într-un discurs 
radiotelevizat rostit cu prilejul 
împlinirii a 25 de ani de la revo
luția congoleză, președintele Denis 
Sassou Nguesso a arătat că Repu
blica Congo va promova în conti
nuare pe plan extern o politică de 
pace și cooperare. Președintele 
Nguesso a declarat că țara va fi 
solidară și pe viitor cu lupta po
poarelor pentru libertate și pace 
și va extinde relațiile cu alte na
țiuni.

anunțat agenția de știri thailan- 
deză TNA. Se menționează că 
acesta va fi un prilej pentru dis
cutarea unor probleme care pri
vesc relațiile bilaterale, în princi
pal cele legate de schimburile co
merciale.

I
I
I

RETRAGERE. în conformitate 
cu acordurile de la Geneva, la 15 
august ș-a încheiat prima etapă 
de retragere din Afganistan a con
tingentului limitat de trupe sovie
tice, anunță agenția T.A.S.S. Pînă 
la această dată au fost retrase 50 
la sută din unitățile sovietice. A 
doua etapă de retragere va începe 
în noiembrie a.c. și se va încheia 
în februarie 1989.

PROPUNERE. Președintele Re
publicii Nicaragua, Daniel Ortega, 
a propus crearea unef forțe mo
bile de observatori -internaționali 
pentru a se gatanta securitatea'la' 
frontiera comună cu Hondurasul. 
El a reamintit că aceasta este 
esența propunerii făcute chiar de 
reprezentantul Hondurasului, la 
reuniunea din noiembrie 1987 a 
Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.). Președintele Ortega a 
subliniat că inițiativa creării aces
tei forțe mobile este justificată 
de situația explozivă din zona de 
frontieră dintre cele două țări.

I
L

VIZITA. Vicepremierul guver
nului Thailandei, Bhichai Rattakul, 
urmează să facă în curînd o vi
zită la Hanoi, unde va avea con
vorbiri cu Nguyen Co Thach, vice
premier și ministru al afacerilor 
externe al R.S. Vietnam — a

REFERENDUM. în cadrul unei 
conferințe de presă organizate la 
Rabat, regele Hasan al II-Iea al 
Marocului s-a pronunțat 
soluționarea situației din 
occidentală printr-un 
— relatează agenția Efe. Suve
ranul marocan a evidențiat, tot-

pentru 
Sahara 

referendum

Cerința colaborării statelor latino-americane in vederea
B

soluționării problemei datoriilor externe
evidențiată in documentul final al reuniunii de la Ciudad 

de Panama
CIUDAD DE PANAMA 15 (A- 

gerpres). — La Ciudad de Panama 
a fosț dată publicității declarația fi
nală a Congresului pentru unitate 
latino-americană, desfășurat săptă- 
mîna trecută în capitala panameză. 
Documentul reflectă necesitatea de 
a se depune, eforturi susținute pen
tru realizarea și consolidarea unită
ții de acțiune a statelor din regiune, 
în primul rînd in scopul conturării 
unei poziții comune în perspectiva 
unui dialog cu statele occidentale 
puternic industrializate pe tema da
toriei externe. în același timp, do
cumentul subliniază imperativul so
luționării tuturor controverselor re
gionale prin mijloace pașnice, pe ca
lea dialogului politic, fără amestec 
străin, și sugerează abținerea de la 
orice act care ar conduce la agra
varea situației din America Centrală.

în sfîrșit, declarația reafirmă im
portanța consultărilor regionale în 
principalele probleme cu care este 
confruntată America Latină șl, tn 
acest sens, propune convocarea, tn 
1992, a unei conferințe regionale la 
nivel înalt, cu o ordine de zi des
chisă.

QUITO 15 (Agerpres). — în cadrul 
unei conferințe de presă desfășurate 
la Quito, unde a efectuat o vizită

oficială de patru zile, președintele 
Consiliului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Cuba, 
Fidel Castro, a subliniat că dato
ria externă reprezintă principala 
problemă cu care se confruntă în 
prezent țările latino-americane, care 
au plătit 145 000 milioane de dolari 
în contul lor, din 1982 pînă in pre
zent. Referindu-se la situația din 
America Centrală, el a afirmat im
perativul reglementării pe cale paș
nică a acesteia și a relevat eforturile 
depuse în acest sens de „Grupul de, 
la Contadora". Fidel Caștro a men
ționat, totodată, necesitatea coope
rării regionale, ca singura cale posi
bilă de afirmare a aspirațiilor nu
trite de popoarele Americii Latine 
și pentru depășirea problemelor da
toriei externe,, deteriorării .termeni
lor de schimb și traficului de droguri.

în legătură cu ultimele evoluții din 
Africa australă, Fidel Castro ă de
clarat că a mai rămas de stabilit 
calendarul retragerii trupelor cuba
neze, pentru a se ajunge la un acord 
definitiv cu Africa de Sud, dar care 
nu este imposibil de realizat. El a 
menționat că există o limită de timp 
necesară pentru această retragere, 
dar consideră că perspectivele sînt 
favorabile pentru a se ajunge la un 
acord asupra acestui punct, transmi
te agenția Prensa Latina.

O sfidare a voinței 
poporului coreean

Autoritățile de la Seul 
au împiedicat desfășurarea 

„dialogului unificării** 
de la Panmunjon

PHENIAN 15 (Agerpres). — întîl- 
nirea dintre studenții din R.P.D. Co
reeană și Coreea de Sud, care urma 
să se desfășoare la 15 august, la 
Panmunjon, nu a putut avea loc din 
cauza obstrucției autorităților sud- 
coreene. Pentru a bloca marșul stu
denților din Seul, poliția sud-co- 
reeană a folosit gaze lacrimogene și 
bastoane de cauciuc. în cursul cioc
nirilor care au avut loc, poliția sud- 
coreeană a arestat peste 500 de stu- 
denți.

După cum relatează agenția 
A.C.T.C., studenții nord-coreeni au 
sosit la data și ora fixate la Pan
munjon pentru angajarea dialogului 
înScris în cadrul eforturilor de reu- 
nificdre pașnică a patriei.

SEUL 15 (Agerpres). — O nouă 
manifestație de amploare a avut loc 
ieri, la Universitatea „Yonsei" din 
Seul, unde reprezentanți din mai 
multe institute de invățămînt su
perior din Coreea de Sud au or
ganizat un mare miting in sprijinul 
intîlnirii programate la Panmun
jon. .

Agențiile de presă relevă că, nu
mai la Seul, sînt mobilizați spre a 
reprima larga mișcare studențească 
peste 20 000 de polițiști. Numărul 
persoanelor arestate se ridică la 
2 000.

S.U.A.
Convorbiri iordaniano-palestiniene

AMMAN 15 (Agerpres). — Con
vorbirile dintre delegațiile Iordaniei 
și Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, desfășurate la Amman, 
au avut ca temă principală decizia 
iordaniană de a pune capăt legătu
rilor administrative și juridice cu 
Cisiordania ocupată de Israel — a 
declarat un purtător de cuvint ior
danian. Partea palestiniană, a spus 
el, apreciază că această măsură spri-

odată, necesitatea Intensificării 
cooperării regionale și a căutării 
unor căi adecvate de apropiere a 
națiunilor din această parte a 
lumii.

“I
PROFITURILE NETE ale princi

palelor firme din S.U.A. s-au dublat 
în cel de-al doilea trimestru al 
acestui an, informează publicația 
„Wall Street Journal" citată 
agenția D.P.A. în total, .cele 487 
firme analizate au înregistrat 
ultimele trei luni profituri de 
miliarde dolari.

de 
de 
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43

deFORUM. La Centrul italian 
fizică de la Erice a avut Ioc un 
forum științific Internațional pe 

. tema- „Marile \ proiecte ale fizicii 
nucleare". Fizicieni din diferite 
țări, între care și patru laureați ai 
premiului Nobel, au dezbătut pro
bleme referitoare la utilizarea ener
giei nucleare in scopuri pașnice.

CATASTROFALE 
urma inundațiilor 
asupra Sudanului,

INUNDAȚII 
dN SUDAN, tn 
care s-au abătut 
cele mai mari din întreaga istorie
a acestei țări, 58 persoane și-au 
pierdut viața și 211 au fost rănite. 
Totodată, 1,5 milioane de oameni 
au rămas fără adăpost. Rețelele de 
comunicații și de aprovizionare cu 
energie electrică au fost sever afec
tate. Străzile unor orașe, ca și alte 
căi de comunicații au fost trans
formate in riuri, ceea ce îngreu
nează măsurile de! salvare.

I

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII POPULARE CONGO

Tovarășului colonel DENIS SASSOU NGUESSO
Președintele Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii Populare Congo,
Șef al guvernului

BRAZZAVILLE
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Populare Congo, iml 

este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate poporului 
congolez prieten.

Exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor convex 
nite împreună cu ocazia vizitelor la nivel înalt, raporturile de prietenie și 
colaborare dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică, 
în interesul celor două popoare, al cauzei păcii, cooperării și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

jină revolta din teritoriile ocupate 
și va facilita eforturile O.E.P. vi- 
zînd crearea unui stat propriu. 
O.E.P. și-a exprimat dorința de a 
se consulta cu Iordania asupra ini
țiativelor și măsurilor pe care orga
nizația le va adopta în legătură cu 
viitorul poporului palestinian. La 
rîndul său, partea iordaniană a spri
jinit ideea de a avea consultări și 
contacte cu O.E.P. și a subliniat că 
iși va juca rolul național în cadrul 
conflictului arabo-israelian și va 
sprijini lupta palestinienilor din teri
toriile ocupate, transmite agenția 
Kuna.

Autoritățile lsraeliene de ocupație 
au instituit în întreaga zonă Gaza 
interdicții de circulație, in încerca
rea de a împiedica demonstrațiile și 
manifestațiile populației palestinie-
ne.

Situația rămîne Încordată și 
Cisiordania.

în

Deschiderea Convenției 
Naționale a Partidului 

Republican
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

La New Orleans s-au deschis luni 
lucrările Convenției Naționale a 
Partidului Republican din Statele 
Unite, care îl va desemna pe candi
datul republican la alegerile prezi
dențiale din noiembrie a.c.

Participant» urmează să adopte, de 
asemenea. platforma electorală a 
partidului și să aleagă personalitatea 
care va candida la funcția de vice
președinte.

La alegerile preliminare, actualul 
Vicepreședinte, George Bush, a obți
nut sprijinul a 1 682 delegați din cei 
2 277 prezenți la actuala convenție, 
în timp ce baremul minim necesar 
pentru a fi desemnat este de 1 139 
delegați.

în fiecare an, la 15 
august, poporul con
golez . sărbătorește 
dăuă evenimente de 
seamă ale istoriei sale 
naționale : proclama
rea independenței in 
1960 și victoria revo
luției din 1963, care a 
înlăturat regimul re
acționar, tributar in
tereselor străine, des- 
chizind calea unor 
adinei prefaceri eco- 
nomico-sociale cu ca
racter înnoitor.

Stat situat în zona 
Africii ecuatoriale, 
Republica Populară 
Congo dispune de a- 
preciabile bogății ale 
solului și subsolului. 
Circa o jumătate din 
teritoriul său, în su
prafață de 342 000 
kmp, este acoperit cu 
păduri tropicale, iar 
în diferite zone ale 
țării se găsesc zăcă
minte de cupru, zinc.

aur, minereu de fier, 
bauxită și petrol.

După victoria revo
luției de acum un 
sfert de veac, și mai 
ales incepind din 1969, 
cind a luat ființă 
Partidul Congolez al 
Muncii, au fort adop
tate un șir de măsuri 
care au schimbat ba
zele economiei congo
leze și au dat un real 
impuls eforturilor de 
lichidare a înapoierii 
moștenite din trecut. 
Pămintul și bogățiile 
subsolului au fost na
ționalizate; statul și-a 
instaurat controlul a- 
supra întreprinderi
lor din industria tex
tilă, a zahărului, a ci
mentului ; a început 
realizarea unor obiec
tive de seamă pentru 
accelerarea mersului 
înainte al țării.

în spiritul politicii 
sale de solidaritate

militantă cu tinerele 
state africane, Româ
nia . socialistă urmă
rește cu interes și sim
patie lupta poporului 
congolez pentru con
solidarea independen
ței țării și realizarea 
de transformări cu ca
racter progresist. în
tre cele două țări, 
partide și popoare 
s-au statornicit relații 
de prietenie și cola
borare. care cunosc o 
evoluție ascendentă. 
Un rol determinant în 
realizarea acestei evo
luții l-au avut întîl- 
nirile la nivel inalt 
de la București și, 
respectiv, Brazzaville, 
acordurile și înțelege
rile convenite cu a- 
ceste prilejuri deschi- 
zînd rodnice perspec
tive colaborării ro- 
mâno-congoleze, în 
interesul reciproc, al 
cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

ZIUA INDEPENDENȚEI REPUBLICII INDIA

70 milioane de analfabeți 
in țările occidentale

PARIS 15 (Agerpres). — într-un 
document .dat publicității la Paris, 
Organizația Națiunilor Unite _pentru 
Educație,' 
(UNESCO)

Știință. și 
!_r„._ ,.__r informează
prezent, in statele occidentale exis
tă 70 milioane de analfabeți, dintre 
care 50 milioane sînt Înregistrați in 
Statele Unite, iar restul in țările vest- 
europene. Documentul UNESCO 
evidențiază că, alături de șomaj și 
îmbolnăviri, neștiința de carte con
stituie cea de-a treia problemă so
cială gravă cu care se confruntă Oc
cidentul. Cifrele aduse în sprijinul 
acestei afirmații sînt elocvente : nu
mărul analfabeților crește, de exem
plu, în S.U.A. cu aproape un milion 
de persoane pe an.

UNESCO avertizează asupra im
plicațiilor sociale și economice și re
comandă țărilor occidentale să adop
te măsuri de combatere a acestui 
grav fenomen.

Cultură 
că, in

R.S.A. persistă în refuzul 
de a adera la Tratatul 

de neproliferare 
a armelor nucleare

VIENA 15 (Agerpres). — încă o 
dată. Africa de Sud a refuzat să 
devină, parte la Tratatul de nepro
liferare a armelor nucleare — re
latează agenția Prensa Latina. Con
vorbirile purtate timp de două zile 
la Viena de ministrul sud-african de 
externe, Roelof Botha, cu repre
zentanții statelor garante ale Trata
tului — U.R.S.S., S.U.A. și Marea 
Britanie — s-au incheiat cu un eșec.

în declarații făcute presei. Botha 
s-a limitat la. a spune că sînt ne
cesare noi negocieri asupra acestui 
subiect și că guvernul de la Preto
ria nu va ceda în fața „presiunilor 
externe".

în afara refuzului de a adera la 
tratat, R.S.A. respinge, de asemenea, 
cererea Agenției Internaționale pen
tru Energia Atomică (A.I.E.A.) de a 
inspecta uzinele nucleare sud-afri
can e.

în istoria milenară a poporului 
indian, ziua de 15 august marchea
ză o dată memorabilă : în această 
zi, cu 41 de ani în urmă, marea 
țară din Asia, cu o populație de 
800 milioane locuitori, și-a pro
clamat independența, rod al unei 
grele și îndelungate lupte împotri
va dominației britanice.

Actul independenței avea să, des
chidă poporului indian perspectiva 
lichidării consecințelor grave ale 
colonialismului — înapoierea eco
nomică, ravagiile foametei și epi
demiilor, analfabetismul. Pornind 
pe calea dezvoltării libere, de sine 
stătătoare, poporul indian a tre
cut, chiar de la început, la adop
tarea unui șir de măsuri pentru ca 
economia tării, pînă atunci orien
tată unilateral, corespunzător inte
reselor monopolurilor străine, să 
satisfacă cerințele proprii de dez
voltare și progres. în acest sens 
s-a înscris naționalizarea unor sec
toare de bază ale economiei, pu- 
nîndu-se bazele unei industrii na- 
țidnale, prin crearea unor sectoare 
noi — siderurgia, metalurgia, con
strucțiile de mașini, electronica și 
electrotehnica, construcția de nave 
etc. Rezultate deosebite au fost ob
ținute și în dezvoltarea și moder
nizarea agriculturii, care concen
trează trei cincimi din populația 
activă.

Dar, așa cum releva recent pri- 
mul-ministru, Rajiv Gandhi. în ciu
da succeselor însemnate obținute, 
mai persistă numeroase greutăți ca 
urmare a subdezvoltării cronice în 
care fusese menținută țara. în ve
derea unei dezvoltări mai eficiente 
a economiei naționale, arăta pri- 
mul-ministru, guvernul adoptă

măsuri pentru perfecționarea con
ducerii economice, pentru înfăp
tuirea grabnică a unor programe 
de eradicare a sărăciei și neștiin- 
ței, de carte, pentru crearea de noi 
locuri de muncă.

Pe arena internațională. India 
se bucură de prestigiu și respect 
pentru politica sa activă îndreptată 
spre promovarea păcii, eliminarea 
pericolului unei conflagrații nu
cleare, pentru întărirea conlucrării 
cu toate statele.

Deși depărtate geografic, Româ
nia și India se simt apropiate prin 
raporturile de prietenie și coope
rare fructuoasă ce le-au stabilit și 
Ie dezvoltă în diferite domenii de 
interes comun, ca și prin eforturile 
pe care le depun în vederea asi
gurării unui climat internațional 
de pace, de respect al independen
ței și suveranității naționale, de 
înțelegere și colaborare. Rolul ho- 
tăritor în evoluția ascendentă a ra
porturilor româno-indiene pe mul
tiple planuri l-au avut întîlnirile 
și convorbirile la nivel înalt, vizi
ta oficială de prietenie efectuată 
în martie anul trecut de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Re
publica India, înscriindu-se ca o 
contribuție din cele mai însemnate 
în această direcție. Noi domenii de 
colaborare au. fost evidențiate și cu 
prilejul sesiunii din mai a.c. a Co
misiei mixte guvernamentale ro
mâno-indiene de cooperare eco
nomică, tehnică și științifică, des
fășurată la București, evidențiin- 
du-se că există largi posibilități de 
conlucrare fructuoasă, în interesul 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
generale a păcii, destinderii, inde
pendenței și progresului în lume.

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA EI ÎNFĂȚIȘARE
••

Nowswoolc
THE INTERNATIONAL NEWSMAGAZINE

Cei din „lumea a treia“ a Statelor Unite
• „Condiția săracilor din zone

le rurale ale Americii se înrăută
țește într-un ritm alarmant” 
® „Numărul persoanelor sărace 
din regiunile rurale se ridică la

9,7 milioane, reprezentînd 18,1 la 
sută din populația acestor re
giuni” • „Sărăcia transmisă de la 
o generație la alta - singura 
moștenire”.

Despre oamenii săraci din America, cei care iși duc viața in condiții 
deosebit de grele, confruntați fiind cu numeroase lipsuri și nevoi, au 
relatat in repetate rinduri ziare și reviste de mare tiraj din Occident. 
Desigur, pentru mulți a fost o surpriză să afle că într-o țară atît de 
dezvoltată ca S.U.A. există și ia amploare fenomenul sărăciei. De obicei, 
se crede că ar fi vorba doar de cazuri izolate. In realitate insă, sînt 
multe milioane de săraci. Pină acum, in mod deosebit, atenția opiniei 
publice a fost atrasă asupra tragediei dezmoșteniților soartei din marile 
metropole americane, care pot fi zăriți zilnic pe străzi, prin parcuri, pre
tutindeni. Ce se întîmplă însă în zonele rurale, unde numărul săracilor 
este mult mai mare, iar știrile despre soarta lor au răzbătut doar arareori 
în paginile presei ? Despre acest lucru se ocupă intr-un amplu articol, 
intitulat „Lumea o treio a Americii* și semnat de John McCormick, cu
noscuta revistă „NEWSWEEK", intr-un număr recent.

I The plight of the rural poor is worsening at 
‘ an alarming rate. Poverty in the countryside 

now exceeds that in the nation’s big cities.
I By McCormick;.;

Din Florida 
pînă în Wisconsin — 
trasee ale dezolării

„Cind americanii se gîndesc la fe
nomenul sărăciei, cei mai mulți au 
în vedere scenele care au devenit 
de acum familiare : mame în locu
ințe mizere, șomeri stînd pe sub 
lampadarele de pe stradă, copii

zvîrliți în infernul drogurilor. Aces
te imagini contrazic afirmațiile că 
în zonele orășenești ale țării rata 
sărăciei ar fi in scădere — scrie 
revista. Rămîn însă într-un con de 
umbră cei 9,7 milioane de săraci ai 
Americii, care trăiesc în zonele ru
rale. Ei reprezintă 18,1 la sută din cei 
ce locuiesc in afara regiunilor metro
politane. Această mare subclasă, răs- 
pîndită peste tot, numită, pe drept 
cuvint, lumea a treia a Americii, se

intersectează arareori cu restul socie
tății. Este o lume prinsă în ghearele 
recesiunii cronice, in care violența și 
alcoolismul reprezintă lucruri comu
ne. O lume marginalizată, de oameni 
simpli care își cară tot avutul cu ei, 
pentru care îngrijirea medicală este 
ceva întimplător, și a cărei hrană 
este neadecvată. O lume in care, in
tr-un cuvint, condițiile generale de 
trai se deteriorează într-un ritm 
alarmant.

O respectabilă instituție demogra
fică — -Population Reference 
Bureau- — raportează că un sfert 
din toți copiii din mediul rural tră
iesc in sărăcie. O altă instituție cu 
sediul la Washington — -Public 
Voice for Food and Health Policy- 
— a întocmit un studiu din care re
zultă că mortalitatea infantilă in 
320 din cele mai sărace comitate ru
rale din America depășește nivelul 
național cu demoralizatoarea cifră 
de 45 la sută. Dar statistica cea mai 
neașteptată dip toate este aceea că 
rata sărăciei la sate în America 
depășește cu mult pe cea din aglo
merările marilor orașe".

In continuare, revista arată că 
„săracii din zonele rurale sînt con
fruntați cu probleme mai grave de- 
cît săracii de la oraș. De obicei, ei 
trăiesc în regiuni unde sînt greu de 
intîlnit organizații de caritate sau 
care sînt dispuse să le acorde ajutor 
pentru calificare. Localitățile mici 
nu-și pot permite programe de asis
tență socială pentru săraci, cum se 
întimplă în marile orașe. Deși repre
zintă 30 la sută din americanii ce 
trăiesc sub limita sărăciei, cei din 
zonele rurale primesc numai 20 la

sută din sumele pe care autoritățile 
federale, de stat și locale le alocă 
pentru săraci. Trei pătrimi dintre 
săracii zonelor rurale sînt albi ; cit 
privește pe negri, rata sărăciei este 
în rîndurile lor de, 42 la sută, cu 11 
la sută mai ridicată decît rata sără
ciei în rîndul negrilor de la oraș.

Pentru săracii din zonele rurale 
sînt foarte puține căi de scăpare. 
Șapte din fiecare opt noi locuri de 
muncă ce se creează in Statele 
Unite sînt pentru zonele metropoli
tane. Iar slujbele create in zonele 
rurale sint plătite cu salarii mini
me. Cînd, intr-adevăr, un sărac de 
la sat „scapă", atunci el nu poate fi 
decit din rîndul celor cu o educație 
mai solidă, răminînd pentru zonele 
rurale doar cei cu calificare infe
rioară.

In trecut, multi asociau sărăcia din 
zonele rurale cu regiunea Appalachia 
și sudul țârii. Astăzi, sărăcia nu mai 
are frontiere. Un tur in rîndul 
lumii a treia a Americii poate urma 
trasee din Kansas și pină in Dela
ware, din inflorțtoarea Floridă și 
pînă in aparent idilicul Wisconsin. 
Există mii de mici localități a căror 
economie' muribundă oferă săracilor 
puține speranțe intr-o viață mai 
bună. Adesea, nevoiașii sînt priviți cu 
îngrijorare chiar in comunitățile din 
care fac parte. -Acești oameni sint 
pierduți- — spune Vivian Norton, 
care lucrează în cadrul oficiului ce 
se ocupă cu problemele celor săraci 
din zona Ottawa" (populație 11 000 
locuitori : a nu se confunda cu ora
șul cu același nume din Canada 
n. red.).

„Sărăcia — continuă „Newsweek" 
— se transmite de la o generație la 
alta : este singura moștenire a să
racilor".

îngrijirea sănătății — 
un vis iluzoriu

„Familia Swalley — se menționea
ză in continuare — are rădăcini in 
zona respectivă. Dar mulți săraci din

mediul rural sînt ca frunzele uscate 
duse de vînt pe cîmpie". In căutare 
de lucru, Ben și Tammie Hughes 
s-au mutat de 15 ori, poate chiar de 
mai multe ori. S-au căsătorit de opt 
ani și au patru copii. Tammie 
spune : „Oamenii zic : duceți copiii 
la doctor, fără să știe că aceasta 
este, probabil, ultima chestiune pe 
lista preocupărilor. Și nu pentru că 
o afecțiune a urechii, de pildă, nu 
este importantă. Dar hrana și un 
loc unde să te adăpostești vin întot
deauna pe primul loc."

„Newsweek" se referă. In conti
nuare, la muncitorii care migrează 
In căutare de lucru, menționînd :

„Cînd se termină lunga lor săptă- 
mînă de lucru, muncitorii migranți 
vin la mica clinică din Dover, sta
tul Delaware. Acolo, o doctoriță de 
29 de ani, pe nume Lari Talbot, 
trece în viteză de la pacient la pa
cient. Mama copilului Noe Tavias 
se plînge că fiul său are „o mică 
răceală". Doctorița presupune că 
este pneumonie. Interesîndu-se de 
antecedentele sale, află cu surprin
dere că Noe nu a fost imunizat îm
potriva difteriei, rujeolei, poliomie
litei și altor boli periculoase. Iar 
consultîndu-I mai descoperă ceva : 
că, deși are aproape patru ani, co
pilul încă n-a ajuns să vorbească. în 
prezent se încearcă să se facă ceva 
pentru copil. Dar vine septembrie, 
recoltatul se termină, iar familia 
Tavias va trebui să plece din Dela
ware pentru a găsi de lucru în altă 
parte.

Muncitorii migranți de obicei 
ajung la doctor numai cînd sînt în 
situații grave. Mulți suferă de ane
mie, tuberculoză, tulburări somatice. 
Referindu-se la un bolnav suferind 
de' paralizie cerebrală, doctorița 
Talbot declară : «Dacă Harold ar fi 
trăit la oraș, ar fi găsit medici de 
specialitate. Dar așa...»".

„Cine va angaja 
un inginer să spele 

podelele ?"
„Turismul a îmbogățit pe mulți in 

unele părți din centrul Floridei, dar 
muncitorii din fermele de pe acest 
pămînt luxuriant sînt confruntați cu 
condiții care șochează. De multe ori 
apar resentimente cînd imigranților

din Haiti și Mexic 11 se încredințea
ză munci sezoniere care înainte 
erau rezervate localnicilor.

In acest climat social al disperării 
activează și traficanții de droguri. 
«Problemele acestor oameni sînt 
copleșitoare- — spune Armando 
Fuentes, un obstetrician de la cli
nica din Apopka, statul Florida. *E1 
arată : «încă nu-mi vine să cred cp 
venind să muncesc aici mă aflu în 
Statele Unite-".

Există și unii care au venit de la 
oraș căutindu-și salvarea la țară. 
Este cazul lui George Richard Beck, 
inginer mecanic în vîrstă de 45 de 
ani. El și-a pierdut locul de muncă 
de la Chicago și a plecat Ia țară în 
urmă cu doi ani. „Am venit aici ca

un învins — spune Beck. Și sînt în 
continuare un învins". A făcut 300 
de cereri pentru a găsi un loc 'de 
muncă. Acum candidează pentru 
postul de portar la o creșă. Se în
doiește că-1 va obține. „Cine va an
gaja un inginer ca să spele pode
lele ?" — întreabă el.

„Este vreo speranță pentru săra
cii Americii din zonele rurale" ? 
— se întreabă în încheiere 
„Newsweek". Răspunsul este : pla
nurile formulate in direcția imbună- 
tățirii vieții acestor disperați ai 
șoartei nu vor avea șansă de reușită 
„■pină cind situația celor 9,7 milioane 
de oameni săraci din regiunile rurale 
nu va figura ferm pe agenda preo
cupărilor de importantă națională".

Și „U.S. NEWS AND WORLD REPORT" acordă atenție problemelor 
care confruntă milioanele de săraci din zonele rurale ale Americii. Sub 
titlul „în regiunile rurale din Oregon, din nou Fructele mîniei", revista 
Inserează un articol în care se referă în mod deosebit la muncitorii imi
granți din statui respectiv. Revista scrie : „Mii de cetățeni orginari din 
Mexic sau Guatemala, fără nici un ban in buzunar, așteaptă să găsească 
de lucru. Sînt scene care amintesc de romanul lui John Steinbeck — 
«Fructele mîniei». In comitatul Washington numărul lqr este de vreo 
5 000. Se învîrt în jurul barăcilor din tabăra de muncă — înfometați și 
fără o lescaie. în căutarea unui loc de muncă. In cuprinsul statului 
Oregon mai sînt încă 14 000 ca ei".

„U.S. News and World Report" publică și fotografia de mai sus, 
cu explicația ; „In așteptarea unui loc de muncă : nici bani, nici 
mincare".
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