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Oameni ai muncii de pe ogoare raportează 
încheierea recoltării orzului si obținerea 

unor prooociii mari ia hectarENERGIA - problemă de maximă îasemaătete, 
preocupare de maximă răspundere

SECTORUL AGRICOL ILFOV - M KG LA HECTAR

în aceste zile. în industrie, agricultură, construcții, in toate dome
niile de activitate, oamenii muncii acționează cu răspundere pentru reali
zarea ritmică, exemplară a sarcinilor de plan. In acest context, exigențe 
cu totul deosebite se pun și in fața unităților energetice. Asigurarea rit
mică, la nivelul planificat a energiei electrice constituie o problemă de 
bază pentru desfășurarea normală a activității economico-sociale, care 
trebuie să se afle permanent, zi de zi, in centrul preocupărilor colecti
velor de oameni ai muncii din centralele electrice. Este nevoie de cit 
mai multă energie 1 Dar, în același timp, fiecare kilowatt-oră trebuie 
realizat cu consumuri minime. Ce acțiuni concrete se întreprind în ter
mocentrale pentru înfăptuirea acestei sarcini de maximă importanță 7 
Iată tema anchetei de azi a „Scînteii" în actualitatea economică.

La început, un punct de vedere 
prezentat de ing. Vladimir Constan- 
tinescu, director general al Centralei 
Industriale de Producere a Energiei 
Electrice și Termice :

— Sarcinile complexe pe care le 
incumbă funcționarea la întreaga ca
pacitate a grupurilor energetice, in 
condiții de maximă eficiență, impun 
acțiuni ferme, menite să asigure im- 
bunătățirea radicală a activității in 
acest sector vital al economiei. In 
perioada care a trecut din acest an, 
o serie de termocentrale au obținut 
constant rezultate bune, care s-au 
concretizat deopotrivă in producții 
sporite și importante economii de e- 
nergie electrică și combustibil. Al
tele, cum ar fi centralele de la Tur- 
ceni, Rovinari, Drobeta-Turnu Seve
rin, Giurgiu și Doicești, au depășit 
cu mult prevederile normelor de 
consum, ceea ce face ca pe ansam
blul unităților de producere a ener
giei electrice să nu se respecte co
tele alocate. Este o situație care dăi
nuie mai de mult, anul trecut, de 
pildă, cbnsumindu-se suplimentar 
peste 350 milioane kWh energie e- 
lectrică și 1,5 milioane tone combus
tibil convențional.

— Care sînt cauzele acestor con
sumuri tehnologice mari 7

— Aș pune pe primul plan pro
priile noastre deficiențe în muncă, 
exploatarea necorespunzătoare a a- 
gregatelor energetice și echipamen
telor auxiliare. De pildă, funcționa
rea grupurilor energetice cu neetan-

ÎNALTEI GRIJI PENTRU AFIRMAREA TINERILOR, 
RECUNOȘTINȚA Șl LEGĂM1NTUL LOR SOLEMN 

de a se forma ca demni constructori ai măre|ei 
opere de Înflorire a patriei

Aniversarea a 40 de ani de Ia în
ființarea Organizației Pionierilor, 
sărbătorirea, devenită tradițională, a 
„Zilei Pionierilor" și încheierea 
anului școlar 1988—1989 au avut loc 
în atmosfera de profundă angajare 
cu care întregul nostru popor se 
pregătește să intîmpine marile eve
nimente din acest an, cea de-a 45-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 1944 
și cel de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. Minunat 
prilej de evocare a luptei poporului 
român pentru făurirea unei vieți 
libere, independente și demne, eve
nimentele deosebit de Importante din 
acest an constituie în același timp 
un prilej de a evidenția marile 
succese obținute de poporul nostru 
în construcția socialistă. Aceste 
succese, obținute în anii construcției 
socialiste și îndeosebi în perioada 
deschisă de Congresul al IX-lea al 
partidului, reprezintă o imagine 
elocventă a politicii profund uma
niste a partidului, a ideilor clarvă
zătoare ale secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care 
pornesc de Ia asigurarea drepturi’or 
fundamentale ale omului — dreptul 
la muncă, la sănătate și locuință, 
dreptul la învățămînt, la educație și 
cultură, accesul la cuceririle științei, 
dreptul la o viață demnă și fericită.

Referindu-se la luminoasele per
spective ce se deschid în fața 
copiilor și tineretului țării, ca de 
altfel în fața întregii națiuni, în 
MESAJUL adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, pionierilor și șoimilor 
patriei, tuturor copiilor țării, între
gului tineret cu prilejul împlinirii a 
40 de ani de la înființarea Organi
zației Pionierilor din Republica So
cialistă România, al „Zilei Pionieri
lor" și al încheierii anului școlar se 
arată : „Aveți astăzi, dragi pionieri 
și șoimi ai patriei, condiții pe care 
nu le-au avut și nu le puteau avea 
niciodată copiii țării in trecut, în 
vechea orinduire, bazată pe asuprire 
și exploatare ! Folosiți din plin mi
nunatele condiții ce vă sînt puse Ia 
dispoziție spre a învăța, a învăța și 
Iar a învăța ! însușiți-vă cele mai 
noi cnceriri ale științei și cunoaște
rii, din toate domeniile de activitate, 
pregătiți-vă spre a fi cit mai folosi
tori societății, avînd permanent în 
față exemplul clasei noastre munci
toare, al țărănimii și intelectualității, 
care — Intr-o strînsă unitate, sub 
conducerea partidului nostru comu
nist — înfăptuiesc neabătut progra
mele de ridicare a patriei noastre pe 
noi trepte de progres și civilizație !“

Intr-adevăr, cu deosebire în Epoca 
Inaugurată de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., In contextul strălucitelor rea
lizări ale poporului nostru, o pu
ternică dezvoltare au cunoscut ști
ința, tnvățămîntul și cultura. In con
dițiile in care în alte părți ale lumii 
accesul la învățătură este încă în
grădit, cînd se menține Încă analfa

șeități la cazane și cu parametri 
scăzuți ai aburului duce la un con
sum suplimentar de combustibil. 
Dacă turbopompa de alimentare de 
la un bloc energetic este defectă, 
atunci trebuie să se utilizeze electro- 
pompele ,de alimentare, ceea ce a- 
trage după sine un consum mare de 
energie electrică. Prin aceste exem
ple doresc să evidențiez importanța 
asigurării unui regim optim de ex
ploatare a instalațiilor din termo
centrale. Totodată, din cauza unor 
lucrări de reparații și revizii de sla
bă calitate, la unele grupuri energe
tice se înregistrează o încărcare re
dusă a instalațiilor energetice. Dato
rită fiabilității scăzute a unor echi
pamente principale și auxiliare, se 
înregistrează frecvente opriri acci
dentale ale agregatelor — în special 
la termocentralele Rovinari și Tur- 
ceni. O ultimă cauză a depășirii 
consumurilor, dar nu de cea mai 
mică importanță, o reprezintă cali
tatea cărbunelui, care este sub va
loarea de proiect.

— Desigur, este bine că se cunosc 
în amănunt cauzele depășirii consu
murilor. Ce se întreprinde insă pen
tru eliminarea acestor neajunsuri și 
încadrarea strictă în normele de con
sum 7

— Consumurile proprii tehnologice 
(de energie electrică) se urmăresc 
zilnic, se localizează pierderile, se 
stabilesc exact cauzele și se'iau mă
suri operative pentru încadrarea în 
cotele alocate. Practic, in vederea 
reducerii consumului de energie e- 

betismul sau cînd a ajunge într-o sală 
de curs ori amfiteatru presupune 
un substanțial efort material, in 
România, grație politicii umaniste a 
partidului, democratizării reale a 
tuturor structurilor vieții sociale, a 
fost generalizat învățămîntul de 10 
ani, urmind ca peste puțin timp să 
se generalizeze și învățămîntul li
ceal, de 12 ani. Școala românească 
dispune de o excelentă bază mate
rială, de laboratoare, cabinete și 
ateliere dotate la nivelul tehnicii de 
vîrf ; de programe de învățămînt 
moderne, folosind cele mai noi achi
ziții din științele învățării, de un 
cadru organizatoric și metodic care 
asigură tuturor copiilor și tinerilor 
patriei posibilități egale de âfirmare, 
de împlinire a personalității.

Acestor condiții minunate create 
prin grija statornică a partidului și 
poporului, tinerii patriei le răspund 
printr-o angajare plenară, respon
sabilă în efortul de însușire temei
nică a cunoștințelor, de pregătire 
multilaterală pentru muncă și viață. 
Realizările, bilanțul rodnic cu care 
pionierii și școlarii se prezintă și la 
acest nou sfîrșit de an școlar con
stituie, în acest sens, elocvente ar
gumente.

Adresînd calde felicitări Organi
zației Pionierilor, întregului tineret 
pentru rezultatele obținute, in. Me
sajul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
se arată că organizației revoluționare 
a purtătorilor cravatelor roșii cu 
tricolor, membră a Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, ii revine 
un rol important in instruirea, edu
carea și mobilizarea tinerei generații (Continuare in pag. a IV-a)

lectrică și a consumului specific de 
combustibil, in fiecare termocentrală 
se acționează pentru creșterea pu
terii medii produse, prin asigurarea 
funcționării în schemă completă ; e- 
tanșarea cazanelor de abur și a cir
cuitelor de praf de cărbune și gaze 
arse ; executarea în flux continuu a 
lucrărilor de reparații la morile de 
cărbune ; creșterea duratei de func
ționare a ciocanelor ; optimizarea re
gimului de exploatare la mori in 
vederea creșterii debitelor de măci
nare ; organizarea intervențiilor pen
tru remedieri operative la agrega
tele auxiliare — ventilatoare de gaze 
și aer, pompe de alimentare, pompe 
de circulație, de condens, electrofil- 
tre, pompe de evacuare a cenușii 
etc. ; repunerea și menținerea in 
funcțiune continuă a turbopompelor 
de alimentare. O atenție deosebită 
acordăm reducerii numărului de 
porniri-opriri, prin îmbunătățirea 
lucrărilor de reparații, controlul ri
guros al calității acestora și efectua
rea reviziilor profilactice. O îmbună
tățire a consumurilor se va realiza 
și prin finalizarea lucrărilor de mo
dernizare la grupurile de 330 MW și 
la cazanele de abur de 420 tone abur 
pe oră. Solicităm însă mai multă 
preocupare din partea minerilor 
pentru îmbunătățirea calității cărbu
nilor livrați. în ceea ce ne privește, 
vom efectua o recepție riguroasă a 
combustibilului, in conformitate cu 
normele stabilite și contractele în
cheiate cu întreprinderile miniere. 
Printr-o acțiune susținută, printr-un 
efort de zi cu zi din partea fiecărui 
colectiv, îndeosebi a celor de la ter
mocentralele pe bază de cărbune, 
vom putea reduce substanțial consu
murile energetice astfel incit fie
care kilowatt-oră pulsat in sistemul 
energetic național să fie obținut in 
condiții de maximă economicitate.

Avînd în vedere opinia exprimată, 
direcțiile de acțiune formulate de 
interlocutor, am continuat sondajul 
efectuat, solicitînd specialiștilor din 
două termocentrale, care funcțio

la înfăptuirea Programului partidu
lui de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de asigu
rare a condițiilor trecerii, în per
spectivă, la făurirea comunismului, 
„în anii 2000 — ani în care vă veți 
afla în deplinătatea capacității voas
tre creatoare — se spune în Mesaj 
— România va deveni o puternică 
forță a științei, invățămintului și 
culturii, o țară cu un inalt nivel de 
cultură și civilizație al întregului 
popor." A învăța temeinic, a pătrun
de în tainele cunoașterii, a asimila 
cele mai noi cunoștințe din toate 
domeniile, a-și forma deprinderi 
practice pentru a se putea integra 
imediat și rodnic, eficient, în pro
cesul de producție, reprezintă prin
cipala îndatorire patriotică, revolu
ționară, a pionierilor, a întregului 
tineret. Organizația Pionierilor este 
chemată ca, sub conducerea partidu
lui și în strînsă colaborare cu școala 
și familia, cu organizația tineretului 
comunist, șă cultive in rîhdul tuturor 
copiilor, pionieri, școlari și șoimi ai 
patriei, dragostea de patrie. de 
partid și popor, spiritul de abnegație 
și dăruire, hotărîrea de a înfăptui 
în cele mai bune condiții programele 
de dezvoltare a țării noastre, afir- 
mindu-se în toate împrejurările ca 
adevărați patrioți și revoluționari, 
contribuind astfel la înălțarea Româ
niei pe noi culmi de civilizație și 
progres.

Complexitatea și diversitatea ac
țiunilor pionierești, înalta lor va
loare educativă contribuie la for
marea unui tineret instruit, educat 

nează pe bază de cărbune, dar care 
obțin rezultate cu totul diferite, să 
răspundă la următoarele două între
bări :

1. CU CE CONSUMURI REALI
ZAȚI ENERGIA ELECTRICA 7

2. CE ÎNTREPRINDEȚI PENTRU 
ECONOMISIREA ENERGIEI 7

ORADEA ;

La nivelul parametrilor 
maximi

1. Bătălia pentru sporirea pro
ducției de energie, cu consumuri 
cit mai reduse — ne spune ing. 
Sorin Ungur, director al întreprin
derii Electrocentrale Oradea — an
gajează răspunderea muncitoreas
că a întregului colectiv. Ana
liza activității desfășurate, in 
spiritul exigentelor exprimate de 
conducerea, partidului, a fost punc
tul de plecare in acțiunile în
treprinse. În acest sens, țin să re
marc faptul că la nivelul fiecărei 
formații de lucru s-a întronat un 
climat ferm de ordine și disciplină. 
Sintem un colectiv fruntaș și tocmai 
acest /lucru ne obligă să muncim 
mai bine, să valorificăm superior 
orice resursă de sporire a produc
ției, de reducere a consumurilor e- 
nergetice. După cinci luni din acest 
an ne-am încadrat atît in consumul 
propriu tehnologic de energie elec
trică, cit și in cel specific de com
bustibil, în condițiile in care am rea
lizat un indice de utilizare ridicat 
(de peste 80 la sută) al capacităților 
de producție, la cele două termocen
trale care fac parte din întreprinde
rea noastră. Prin funcționarea la pu
terea nominală a grupurilor energe
tice am reușit să pulsăm in sistemul 
energetic național importante canti
tăți de energie electrică. Totodată, 
preocupările manifestate perseve
rent, in timp, ne-au permis să redu
cem consumurile energetice tehno
logice. Este știut că, prin tehnologie, 
termocentralele pe cărbune consumă 
și anumite cantități de păcură ca a,- 
daos. la praftfr de cărbune, care la 
nivefui economiei reprezintă valori 
importante. Cărbunele inferior pe 
care îl utilizăm noi are, de regulă, 
umiditate ridicată și un conținut 
mare de cenușă, ceea ce impune 'un 
adaos de păcură mai mare pentru 
menținerea parametrilor la cazan. Se 
pune deci problema elaborării unor 
soluții de reducere și chiar de eli
minare a consumului de păcură, care 
pot diferi de la o unitate la alta, dar 
care au o mare importanță pentru 
creșterea eficienței economice în do
meniul nostru de activitate. In ce ne 
privește, ținind seama de condițiile 
concrete de lucru, am conceput și 
realizat un concentrator de praf de
cărbune pentru cazanul nr, 5. Cal
culul teoretic și rezultatele practice 
arată o reducere cu circa 20 la sută
(Continuare în pag. a IlI-a)
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în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Comitetul 
Municipal București al P.C.R. raportează 
încheierea recoltării orzului în sectorul 
agricol Ilfov, de pe întreaga suprafață de 
15 397 hectare, realizînd o producție me
die la hectar de 7 650 kg. Un număr de 
7 unități agricole de stat și cooperatiste, 
precum și Consiliul Unic Agroindustrial de 
Stat și Cooperatist Mogoșoaia au obținut 
producții de peste 8 000 kg la hectar.

însuflețiți de cele mal alese 
sentimente de fierbinte dragoste si 
adincă recunoștință față de dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. comu
niștii, țăranii cooperatori, TOȚI 
LUCRATORII OGOARELOR DIN 
SECTORUL AGRICOL ILFOV VA 
RAPORTEAZĂ CA AU ÎNCHEIAT 
RECOLTATUL ORZULUI DE PE

JUDEȚUL DOU - 7B05 KE îfl HECTAR
în telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Comitetul 
Județean Dolj al P.C.R. raportează înche
ierea recoltării orzului de pe întreaga su
prafață cultivată de 28 300 hectare, reali
zînd o producție medie de 7 605 kg Ea 
hectar. Această producție, superioară sar
cinilor de plan, este cea mai mare obți
nută vreodată în județ.

Dînd expresie celor mai alese 
sentimente de dragoste, stimă și 
admirație față de neobosita dum
neavoastră activitate revoluționară, 
însuflețiți de indicațiile și îndem
nurile pe care ni le-ați adresat cu 
prilejul vizitelor de lucru efec
tuate în județul nostru. OAME
NII MUNCII DE PE OGOARELE 
DOLJULUI VA RAPORTEAZĂ CA 
AU ÎNCHEIAT RECOLTATUL 
ORZULUI DE PE ÎNTREAGA SU
PRAFAȚA DE 28 300 HECTARE,

IUDETUL CONSTANT» - 7500 KG 1H HECTAR
în telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Comitetul 
Județean Constanța al P.C.R. raportează 
încheierea recoltării orzului de pe întreaga 
suprafață de 45 934 hectare, cu o produc
ție medie de 7 500 kg la hectar. în 14 
unități agricole de stat și cooperatiste s-au 
obținut producții medii de peste 8 500 kg 
orz la hectar.

Cu cele mal alese sentimente de 
recunoștință și deosebit respect. 
COMUNIȘTII, OAMENII MUNCII 
DIN AGRICULTURA JUDEȚULUI 
CONSTANTA VA RAPORTEA
ZĂ ÎNCHEIEREA RECOLTATULUI 
ORZULUI PE ÎNTREAGA SU
PRAFAȚA DE 45 934 HECTARE, 

UNITĂȚI AGRICOLE DE STAT ȘI COOPERATISTE 
CD PRODUCȚII MARI LA HECTAR

IN PAGINA A III-A 
k___________________________________________________________

ÎNTREAGA SUPRAFAȚA DE 15 397 
HECTARE, REALIZÎND O PRO
DUCȚIE MEpiE DE 7 650 KG LA 
HECTAR — CEA MAI MARE 
PRODUCȚIE OBȚINUTĂ DIN IS
TORIA ACESTOR LOCURI. UN 
NUMĂR DE 7 UNITĂȚI AGRI
COLE — ÎNTREPRINDEREA DE 
SERE „30 DECEMBRIE", COOPE
RATIVELE AGRICOLE DE PRO

CU O PRODUCȚIE MEDIE DE 
7 605 KG LA HECTAR, DEPĂȘIND 
ASTFEL SARCINILE DE PLAN. 
PRODUCȚIA OBȚINUTĂ ÎN 
ACEST AN LA ORZ ESTE CEA 
MAI MARE REALIZATA VREO
DATĂ ÎN JUDEȚ. VA RAPOR
TAM, TOTODATĂ, CA ÎNTREA
GA RECOLTA DE ORZ A FOST 
TRANSPORTATA ȘI DEPOZITA
TA ÎN BAZELE DE RECEPȚIE.

Dezvoltînd experiența acumulată 
la secerișul orzului, întreaga noas

CU O PRODUCȚIE MEDIE DE 
7 500 KG LA HECTAR, DEPAȘIN- 
DU-SE ASTFEL SARCINILE DE 
PLAN PE JUDEȚ. UN NUMĂR DE 
14 UNITĂȚI AGRICOLE AU OB
TINUT PRODUCȚII MEDII DE 
PESTE 8 500 KG ORZ LA HEC
TAR.

DUCȚIE BUFTEA, OTOPENI, CHI- 
TILA, MOGOȘOAIA, NUCI SI IN
STITUTUL DE CERCETARE ȘI 
PRODUCȚIE PENTRU CREȘTE
REA BOVINELOR BALOTEȘTI —, 
PRECUM ȘI CONSILIUL UNIC 
AGROINDUSTRIAL DE STAT ȘI 
COOPERATIST MOGOȘOAIA AU 
OBTINUT O PRODUCȚIE DE 
PESTE 8 000 KG LA HECTAR.

în spiritul indicațiilor și orien
tărilor date de dumneavoastră cu 
prilejul recentei vizite de lucru in 
sectorul agricol Ilfov, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid, acționăm cu toate forțele 
la eliberarea terenurilor, efectua
rea arăturilor și însămințarea cul
turilor duble și succesive.

Vă raportăm, mult» stimate to
varășe secretar general, că am tre
cut la recoltatul griului, luind mă
surile necesare pentru ca această 
importantă lucrare să se finalizeze 
în maximum 7—8 zile bune de lu
cru. Și la această cultură estimăm 
realizarea unor producții superioa
re prevederilor de plan. Concomi
tent cu secerișul, în toate unită
țile agricole se acordă o atenție 
deosebită întreținerii culturilor 
prăsitoare, recoltării legumelor și 
fructelor de sezon, respectării în
tocmai a programelor de activitate 
din zootehnie, astfel incit, printr-o 
muncă bine organizată, prin întă
rirea ordinii și disciplinei, a spi
ritului de răspundere în fiecare 
unitate agricqlă, să creăm condiți
ile obținerii în acest an a unor 
prpducții-record. potrivit cerințe
lor noii revoluții agrare.

tră atenție este îndreptată acum 
spre declanșarea recoltării griului 
și realizarea acestei lucrări in cel 
mult 8 zile, punînd la adăpost în
treaga producție, astfel îneît să nu 
se piardă nimic din recolta bogată 
a acestui an.

în prezent, acționăm cu toate 
forțele la întreținerea culturilor 
prășitoare. După stadiul de dezvol
tare a vegetației, în condiții de 
precipitații normale, estimăm că 
vom realiza cele mai mari produc
ții de pînă acum. De asemenea, o 
deosebită atenție acordăm lucrări
lor de eliberare a terenurilor, exe
cutării arăturilor și însămînțării 
culturilor duble și succesive.

în spiritul indicațiilor dumnea
voastră, în toate unitățile agricole 
acționăm cu răspundere sporită 
pentru îmbunătățirea activității din 
zootehnie, asigurînd o îngrijire și 
furajare corespunzătoare a anima
lelor în vederea obținerii unor pro
ducții superioare.

Profund recunoscători pentru 
grija deosebită pe care o purtați 
dezvoltării agriculturii, ca ramură 
de bază a economiei naționale, 
pentru sprijinul permanent pe care 
l-ați acordat județului nostru in 
toate domeniile, ne angajăm să ac
ționăm cu exigență și răspundere, 
cu pasiune și abnegație. revoluțio
nară pentru a face ca anul 1989 
să fie anul celor mai mari pro
ducții din istoria agriculturii dol- 
jene, aducindu-ne astfel contribu
ția . la înfăptuirea obiectivelor noii 
revoluții agrare, la dezvoltarea ge
nerală a țării.

în toate unitățile agricole acțio
năm acum pe un front larg la eli
berarea terenului de paie și înche
ierea însămînțării culturilor duble 
pe întreaga suprafață, la recolta
tul mazării și rapiței pentru ulei, 
al legumelor și fructelor, la între
ținerea culturilor prășitoare, strîn- 
gerea și depozitarea furajelor.

în toate unitățile, pe toate solele 
de griu urmărim stadiul coacerii 
lanurilor, fiind pregătiți pentru a 
strînge recolta în timpul optim.

în spiritul indicațiilor și orien
tărilor pe care ni le-ați dat. acor
dăm o atențje deosebită activității 
în sectorul creșterii animalelor, 
întăririi ordinii și disciplinei, răs
punderii în organizarea și desfășu
rarea producției la toate speciile, 
a programelor de întreținere și fu
rajare in scopul realizării efecti
velor și producțiilor planificate.

în numele comuniștilor, al tutu
ror lucrătorilor de pe ogoarele ju
dețului Constanța, vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, că vom urma 
neabătut strălucitul dumneavoas
tră exemplu de slujire cu pasiune 
și devotament a intereselor funda
mentale ale patriei și poporului, că 
vom face totul pentru a obține la 
toate culturile cerealiere producții- 
record.

1
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ARGUMENTE PENTRU O NOUĂ
DEFINIȚIE A BĂRĂGANULUI

V tafea Weptei politici 
lai le înflorirea ■SI

mnltilaterslă a îaîmr zonelor
patriei

Cu 21 de ani în urmă se făurea, pe temeiul orientări
lor strategice ale celui de-al IX-lea Congres al parti
dului,' noua arhitectonică administrativ-teritorială a 

țării. Prefacerile fundamentale, de ordin social, petrecute pină 
la acel moment istoric, construcția unitară a complexului 

ț ■ economiei noastre socialiste solicitau, in mod obiectiv, pe 
baza unor noi principii și măsuri, formă administrativ-teritoria
lă potrivită, stimulativă, capabilă să joace un rol mult mai 
dinamic în mobilizarea maselor la realizarea marilor obiec
tive constructive concepute de partid. Sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Raportul său la Conferința Naționa- 
'ă a partidului din 1967, forum la care s-au trasat liniile 
directoare ale acestei fundamentale acțiuni : „Aceste prin
cipii și măsuri izvorăsc din necesitatea punerii de acord a 
organizării administrativ-teritoriale cu schimbările calitative 
intervenite in dezvoltarea forțelor de producție și in re
partizarea lor geografică, in dezvoltarea societății, cu mo
dificările ce s-au produs in structura populației, in profi
lul, dimensiunile și condițiile de viață ale orașelor, comu
nelor și satelor de pe intreg cuprinsul țării".

Un îndelungat proces de studiu, de analiză, de aprecie
re profund științifică a acumulărilor obținute in edificarea 
socialismului pe pămintul românesc pînă la cel de-al IX-lea 
Congres al partidului s-a concretizat în judicioase propu
neri făcute cu prilejul amplelor dezbateri democratice des
fășurate într-un intens spirit participativ, întrunind ade
ziunea întregului popor, căpătînd, prin 
concret în prima parte a anului 1968. Ideea 
consta în apropierea conducerii centrale de 
bază — orașul și comuna, principiu esențial al 
rii administrativ-teritoriale a țării, eliminîndu-se 
verigile intermediare inutile, existente pină atunci, copiate 
după modele organizatorice care nu aveau nimic de-a face 
cu particularitățile noastre de dezvoltare istorică, social-eco- 
nomică. Noua formă se constituia ca uri veritabil sistem 
de energii materiale și umane - cele umane profund con
știente de capacitatea lor de creație — echilibrate intr-un 
spațiu geografic unitar și ca posibilități economice, și ca 
viață umană cu rădăcini adinei într-un trecut comun. In așa 
fel a fost gîndită și creată această unitate social-economi- 
că nouă - județul - incit, prin ea însăși, să reprezinte o 
forță capabilă de continuă automodelare, permanent des
chisă noului, nou alcătuit dintr-un ansamblu de creații in 
perpetuă îmbogățire. Dovadă că aceste virtuți i-au fost pro
prii de la început — strălucitele realizări ale Epocii 
Nicolae Ceaușescu, epocă ,de aur inaugurată de vastele des
chideri democratice ale celui de-al IX-lea Mare Forum al 
Comuniștilor. Să ne reamintim faptul că, in momentul tre
cerii la noua împărțire administrativ-teritorială, 40 la sută 
din producția industrială era concentrată in numai 16 din 
cele 183 de orașe atunci existente. Si că încă influența pu
ternic contrastul existent între nivelul de dezvoltare al pe
rioadei antebelice, c nd 52 la sută din puțina industrie fu
sese concentrată în Capitală și în cîteva zone în care locuia 
numai 28 la sută din populație. Prin noua acțiune Inițiată 
de partid, do secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, constituirea județelor, se deschideau 
larg orizonturi de vertiginoasă dezvoltare fiecărui colț de 
țară, repartizarea investițiilor favorizind în special zonele 
rămase in urmă, tinzind sa realizeze, prin ritmuri voriate 
de înaintare, acel echilibru al șanselor egale — un echili
bru generos al eticii și echității socialiste — de înflorire mul
tilaterală pentru toate județele, pentru fiecare personalitate 
umană.

In 21 de ani a fost construită o realitate insuflețitoare, 
un complex arhitectonic administrațiv-teritorlal în continuă 
perfecționare, de o factură cu totul deosebită, care i-a în- 
vățati pe oameni să viseze cu îndrăzneală, să acționeze 
energic, raportîndu-se, prin manifestările lor existențiale, nu 
numai la prezentul de acum, ci, întotdeauna și în același 
timp, la viitor. Sînt astăzi 40 de județe, cu 265 de municipii 
și oi 'Șe, din care 28 de orașe agroindustriale noi și 2 359 
de comune. Rezultatul dezvoltărilor acumulate în perioada 
petrecută de la cel de-al IX-iea Congres ? Prezentăm cîteva 
dote esențiale, semnificative :
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moderne platforme în
de alte capacități din 
ceea ce a făcut ca în

© s-au construit 180 
dustriale și circa 8 mii 
industrie și agricultură, 
prezent fiecare județ să dispună de 4—5 centre 
industriale puternice, fondurile fixe totalizîndw 
circa 2 700 miliarde lei, iar volumul total al 
activităților economice să crească de aproxima
tiv 4 ori față de anul 1968 ;

© volumul producției industriale pe locuitor a 
crescut de 7 ori ;

® in perioada de la Congresul al IX-lea s-au 
construit peste 3,3 milioane locuințe noi,, nu*  
meroase unități de invâțămint, cultură, sănătate ;

O crearea in fiecare județ a cel puțin 4-5 
centre industriale a însemnat o creștere expo
nențială a locurilor de muncă, venituri mai multe 
in fiecare familie, ridicarea calificării profesio
nale, împlinire umană pentru toți fiii țării.

Sînt numai cileva date, caracterizând uriașa lucrare de 
înnoire, ae înflorire a întregii societâți. O alta țarâ, o altă 
Românie - puternică, libera, demnă - privește în viitor cu 
nețărmurit optimism, minară de marile ei victorii în cea mai 
dinamica perioada din întreaga sa existență milenară. Vic
torii datorită muncii fiilor ei, inteligenței lor, voinței lor de 
stăpini ai prop'iuiui destin, strins uniți in jurul partidului 
conducător, centrul vital al întregii noastre națiuni, in jurul 
secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vic
torii ale oamenilor care nu se mulțumesc numai să cu
noască viața, să o sprijine cu munca lor, ci acționează per
manent, creind viață nouă, lume nouă, mai frumoasă, mai 
bună. Este un proces ale cărui note proprii, generale, în- 
suflețitoare încercăm să le surprindem, la scară redusă, in
tr-unui din județele intrate in marea competiție pentru pro
gres accelerat după cei de-al IX-lea Congres, județul Ia
lomița, județ asemenea altor cîtorva de aceeași factură, în 
care industria de-abia acum, în anii aceștia, a căpătat statut 
dominant. Investigăm opiniile celor care nu și-au precupe
țit forțele pentru a da chip nou și acestui colț de țară, cău
tăm să descoperim in stropul de rouă de dimineață între
gul univers boltit deasupra noastră.
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Oamenii pămîntului
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și noua revoluție agrară

Cimpie rotundă, largă, ori
zonturi tăiate parcă jn 
cleștarul cerului. Pămînt 

întins, pămînt bun. puternic. 
„Numai să-l zgirii și să-i dărui 
săminta și-ți pune, in vară, pii- 
nea pe masă I — ne spunea 
Cornel Elefterescu. președinte
le Consiliului Unic Agroindus
trial Grivița. Iar dacă-1 lucrezi 
cu dragoste și pricepere îți răs
plătește înzecit efortul".

în cîmpia aceasta a Bărăga
nului parcă de cind lumea nu
mai griu și orz și floarea-soa- 
relul au crescut. Aceasta-i este 
bogăția, oamenii i-o știu, i-o 
prețuiesc, pentru că din sudoa
rea lor unduie lanurile : rodni
cia țarinii le-a stăpinit lor gin- 
dul și fapta de-a lungul timpu
lui. „Pămintul și oamenii — ne 
explica, la rindu-i. alt bărăgă- 
nean, Gheorghe Grigore. om al 
cifrelor, director al Direcției Ju
dețene de Statistică — a- 
cestea au fost resursele esen
țiale cu care a pășit, in 1968. 
nou constituitul județ Ialomița 
in epoca de mari înfăptuiri so
cialiste inaugurată de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, 
în privința industriei insă, to
tul a pornit de la zero, ca să 
mă exprim așa, n-a avut aici 
temelie, n-a avut tradiție, 
ca in alte părți. Asa au stat 
lucrurile și aici. Ia Slobozia — 

' tîrg de 11 000 de locuitori prin 
1968, și la Urziceni. Țăndărei 
sau Fetești. Aceste patru orașe, 
înfloritoare astăzi, erau, cu 21 
de ani in urmă, ca patru sate 
mai răsărite. Nu exagerez, asa 
au fost, cu toate că li se spu
nea tîrguri !“

Ascultam spusele interlocuto
rului nostru și ne gindeam că, 
de. fapt, la acel inceput de 
drum nou Ialomița nu era sin
gurul județ care pornea de la 
aceste două resurse — pămin
tul și oamenii. La fel s-au pe
trecut lucrurile in Teleorman 
sau Gorj, in Harghita sau Vas
lui, în Vilcea sau Olt. in Co- 
vasna sau Bistrița-Năsăud. in 
Botoșani sau Sălaj. Iar din a- 
cestea două — oamenii au con
stituit resursa de frunte, pe te
meiul căreia partidul a con
ceput înțeleaota politică de re
partizare judicioasă, echilibra
tă a forțelor de producție pe 
întregul teritoriu al țării, pe in
teligența lor vie. izvor nesecat 
de creație materială și spiritua
lă, s-a construit totul. Dovadă 
sînt strălucitele rezultate obți
nute in aceste ultime două de
cenii si ceva de toate județele 
țării. în acest cadru insă, vrem 
să subliniem mai accentuat 
faptul că și județul Ialomița 
și-a construit. în focul acestor 
energice transformări, o nouă 
identitate, un specific, rămi- 
nînd, totodată, principala vatră 
de pline a țării, loc în care, ca 
peste tot in țară, exigențele noii

revoluții agrare capătă, prin 
faptele oamenilor, exempla
re răspunsuri. Industrializa
rea, in acest colț de țară, iși 
are. îmbelșugat izvor de m’ate- 
rii prime in însăși rodnicia pă- 
mintului său. în cele patru 
orașe ale județului — după cum 
spunea avizatul nostru interlo
cutor intr-ale statisticii — s-au 
aprins, în decurs de două de
cenii. luminile a patru platfor
me industriale moderne, prin
cipalele mari întreprinderi am
plasate pe ele prelucrînd, la 
înalt nivel, produsele Cimpiei 
Soarelui : porumbul. griul,
sfecla de zahăr, floarea-soa- 
relui, bumbacul și inul, le
gumele de tot felul. Ape- 
lind la datele statistice, aflăm 
că județul are. în producția na
țională, o pondere de 20 la sută 
la ulei comestibil, 9 Ia sută la 
îngrășăminte chimice, 8 la sută 
în producția de zahăr. 5 la sută 
în cea de conserve de legume 
etc. Statisticianul solicitat de 
noi sublinia, totodată, că. în 
acest răstimp, in Ialomița, prin 
intrarea în exploatare a sonde
lor petroliere din zona Ur
ziceni, Grindu. Albești, a sporit 
producția de țiței de 654 de ori. 
iar cea de gaze naturale de 22 
de ori. în același timp, în acest 
județ, fost eminamente agri
col. a prins rădăcină viguroasă 
o ramură industrială de virf, 
caracteristică acestui timp — 
electronica. Valoarea producției 
de tip electronic va fi măsu
rată- de acum încolo cu miliar
dul de lei. „Ca să vă dați sea
ma de ritmul în care s-a des
fășurat procesul de industriali
zare ar trebui sa vedeț'i cît de 
rapid a evoluat procesul de ur
banizare în Ialomița — ne în
demna tovarășul Gheorghe 
GrigOre. Acest proces este în 
strinsă legătură cu alt proces, 
cel al eliberării forței de mun
că din agricultură datorită me
canizării masive . din acest do
meniu. 'Socptesc eu fă este aici 
o realitate semnificativă, ale 
cărei date. într-un fel sau al
tul, le regăsim la scara întregii 
țări. în 20 de ani, de pildă, 
populația municipiului Slobozia 
a crescut de aproape patru ori. 
iar a orașelor Fetești. Urziceni 
și Țăndăret s-a dublat,. Ca ur
mare a acestui fant, în industrie 
populația c curată a crescut de 
la 11 500 Ia 26 800. iar personalul 
muncitor temi de la 51 200 la 
peste 125 000. Valoarea produc
ție! globale a crescut de 15 ori, 
iar cea a producțlei-marfă dd 
16 ori. Sînt cifre care vorbesc 
prin ele insele. Despre.ce a fost 
șl despre ce este acum județul 
sau despre cum se prezintă 
orașele și satele Iui mărturia 
oamenilor mi se pare chiar mai 
interesant de aflat decît ci
frele".

Peisaj industrial 
în Cimpia Soarelui

Oamenii povestesc cu plă
cere. Doar despre viața 
lor povestesc! Au trecut de 

atunci peste douăzeci de ani. 
Așa că se pot distanța cu ușu
rință de tot ce s-a întimplat, 
de cum s-a fntimplat. „Poves
tesc și parcă nu despre mine 
este vorba — mărturisește 
maistrul Nicolae Toma. Chiar 
mă văd așa cum eram, cu oa
menii formației mele in jur, pe 
platoul acesta gol. Era cîmp, 
ca in palmă, erau mărăcini. 
Băteam țăruș de nouă construc
ție — combinatul de ingrășă-

minte chimice. Dincolo de pla
tou, la apa Ialomiței, in lunca 
rîului — pe atunci, așa-zisul 
oraș Slobozia. Nici nu se vedea 
de aici, atit de scunde erau clă
dirile lui".

Cam tot așa se exprimă, in 
legătură cu vechea Slobozie, și 
inginerul Ion Dima, acum di
rector tehnic al combinatului. 
Atunci, cu două decenii în ur
mă, la sfîrșit de iulie, după se
cerișul griului, se afla si dinsul, 
ca șl maistrul Nicolae Toma, pe 
același platou din Bărăgan. Era 
proaspăt absolvent al Institutu

lui de Chimie Industrială din 
lași, „La repartiție — poves
tește — a apărut, ca loc posibil 
de muncă, viitorul Combinat. 
Chimic de la Slobozia. Jumă
tate din grupa noastră — 23 de 
tineri ingineri — s-a hotărit pe 
loc să meargă în Bărăgan. 
Era o șansă nesperată, în- 
chipuiți-vâ, nu oricui i se ofe
ră posibilitatea să-și înceapă 
visata carieră profesională in
tr-o întreprindere în întregime 
nouă, utilată, cum se spune, 
după ultimul strigăt al tehnicii 
mondiale. Nu, nu știam pe unde 
vine Slobozia — o căutam fe
bril pe hartă, îmi amintesc 
foarte bine. Urma să aprindem 
lumini de nouă industrie, mo
dernă, într-o zonă în care, pină 
atunci, crescuseră numai porum
bul și griul. Pînă la construirea 
combinatului am fost trimiși, 
ca stagiari, Ia Combinatul Chi
mic de la Turnu Măgurele, 
pentru pregătire, pentru adap
tare. în drum spre Turnu Mă
gurele m-am abătut pe la Slo
bozia. Se lucra la fundații. Am 
bătut și eu țăruș de inceput. 
Orașul ? Orașul era un tîrg po
nosit, mai rău decît un tîrg, 
dacă pot să spun așa, De-abia 
se vedea dintre salcîmii pră
fuiți". „Locuiam la Amara,' în 
barăci, că în Slobozia nu a- 
veam unde, erau casele vai de 
capul lor — își continuă mais
trul Nicolae Toma istorisirea. 
Și nici apă nu era, se aducea 
cu sacaua, o limpezeam cu pia
tră acră. Conctruind combina- 
tui, visam un nou oraș, modern, 
cu bulevarde largi, flancate de 
blocuri din beton și sticlă. Era 
un vis aerian, așa ni se părea 
pe atunci, în jurul nostru era 
numai paianta caselor ce dă
deau in hrinci"...

Sigur, orașul de azi era, 
, atunci, doar un vis. Pentru că 

Slobozia, cu două decenii in 
urmă, încă avea o singură stra
dă pavată — care, de altfel, se 
întimpla să fie segment de șo
sea națională — avea potcova
rii și ateliere de reparat căruțe, 
circiumi coșcovite mai avea, 
moșteniri ale altui timp și pră
vălii cu marchitănărie, de ha
muri, de fierărie, de dogărie, 
o moară, cu uleiniță și darac 
și... cam atit.

E spre seară șl ne lăsăm pur
tat! de șuvoiul de trecători pe 
marele bulevard Matei Basarab, 
bulevard spre care își deschid 
intrările impunătoare blocuri 
de locuințe ale căror volume 
arhitectonice sint inspirat juca
te pe verticală. încercăm Să re
aducem din amintire imaginea 
vechii străzi principale, să o 
comparăm cu imaginea de azi. 
Ne dăm repede seama că este 
imposibilă comparația. Și a- 
ceastă convingere ni se întă
rește în clipa în care intrăm pe 
celelalte bulevarde — al Unirii, 
al Chimiei, al Cosminului. 
Structura actualului oraș este 
cu totul și cu totul nouă. Din 
ce a fost construcție veche nu 
s-a putut păstra ceva ca mar
tor. Totul este nou. Intrăm In 
magazinele moderne, somp
tuoase chiar, ne oprim in fața

frumosului cinematograf din 
centru fără să-i putem găsi, cit 
de cit, un corespondent in anii 
din urmă ; admirăm arhitectura 
originală, după părerea noas
tră. a clădirii Muzeului Jude
țean de Etnografie. Intilnim. cu 
emoție, un semn al timpului 
revolut, aici, in Slobozia rein- 
tinerită, simbolic semn despre 
Slobozia altei lumi — un plug 
cu un singur brăzdar. expus in 
curtea muzeului, „De la acest 
plug cu un singur brăzdar am 
pornit-o toți cei care, îndată 
după cel de-al IX-lea Congres, 
au pus umărul să se ridice pu
ternica platformă industrială a 
Sloboziei — ne spunea ingine
rul Gheorghe Bălan, directorul 
marii întreprinderi de ulei de 
aici, căruia ii mărturisisem im
presiile noastre despre chipul 
de azi al orașului. Iată, de pil
dă, și unitatea noastră. Ia în
ceputurile ei, a avut doar un 
nucleu de muncitori speciali
zați și de tehnicieni. In jurul 
acestui nucleu s-au concentrat 
țăranii din, împrejurimi, au în
vățat, s-au contopit cu fabrica, 
au devenit mecanici, electri
cieni, automatiști. Sigur, toate 
acestea par acum extrem de 
simple, dar ce efort au depus 
oamenii aceștia să se reconstru
iască, să devină din țărani mun
citori industriali 1 Așa s-a în- 
tîmplat și la combinatul chi
mic — și acolo tot de la coar
nele plugului au venit majori
tatea și s-au calificat operatori 
chimiști, tehnicieni, ingineri ; 
sau la Tăndărei, sau la Urzi
ceni, sau la Fetești, ca să mă 
refer numai la platformele in
dustriale ale județului nostru 
— fiecare dintre aceste orașe 
și-au făurit platforme indus
triale moderne, prelucrînd ma
teriile prime oferite de agricul
tură. Și nu numai că au învă
țat meserie, dar inovează în 
spațiul ei ca și cum ar fi la a 
zecea generație de muncitori. 
Acesta este un fapt de necon
testat".

Sigur, e un fapt de necontes
tat că țăranii de ieri stăpinesc 
astăzi complexe procese Indus
triale cu competență, cu dă
ruire. Alt orizont li s-a deschis 
in față, alte cerințe — de viață, 
de pregătire — i-au îndemnat 
să-și reconstruiască orașele și 
satele. Iată Slobozia, sau Urzi
ceni. sau Fetești. Ne. spunea 
Miron Petru, șef de brigadă de 
constructori de la Antrepriza 
de Construcțli-Montaj Ialomița : 
„Ce a fost greu noi am făcut, 
constructorii, ajutați însă de 
muncitorii de Ia combinatul 
chimic sau de Ia celelalte în
treprinderi de pe platformă. Și 
nu numai aici —-și la Fetești, și 
la Urziceni, unde am lucrat. Dar 
aici, la Slobozia, mal mult ca 
oriunde. Orașul 8-a ridicat pe 
temelia celui vechi, e nou in 
întregime, este oraș de munci
tori, aici, în mijlocul Bărăga
nului". „Orașul ne-a fost în 
gind tot așa cum ne-a fost și 
ne este combinatul — ne spu
nea și inginerul Ion Dima. Au 
crescut în același timp. Ne-am 
îngrijit de el ca să crească fru
mos, modern, i-am furnizat 
pină și căldura necesară și apa

caldă — termoficarea de la noi, 
de la combinat pornește". „Lo-- 
cuiesc acum in oraș, în centru 
— ne preciza maistrul Nicolae 
Toma. Uitate sint casele de 
țară, cu pămînt pe jos, de 
la Amara. Am lucrat în 
ultimii ani, cu brigada mea. 
să mai dăm orașului 10 giga- 
calorii — se captează în con
tinuare alte surse de căldură, 
orașul crește, se dezvoltă, sint 
acum peste 15 000 de aparta
mente in blocuri construite cu 
fantezie de arhitecți. nu ca în 
alte părți, unde, din păcate, te 
izbește neplăcut uniformitatea 
edificiilor. Nu vreau să par om 
care iși laudă peste măsură lo
cul de baștină — pentru că 
acum socotesc Slobozia locul 
meu de baștină, aici mi-am 
trăit cei mai frumoși ani de 
muncă, aici am sub ochi reali
zări care poartă și semnătura 
mea — dar. să știți, tot ce s-a 
făcut s-a făcut cu inimă, cu 
dragoste. Chiar și atunci, cind 
din cauza greutăților — și au 
fost destule, vă puteți închipui, 
dacă v-am spus că, la început.

am stat In case cu pămînt pe 
jos — iți venea să te tot duci și 
să nu te mai uiți înapoi, te des- 
meticeai, iți blestemat clipa de 
slăbiciune și o luai de la capăt, 
îndîrjit, și terminai cu bine ceea 
ce incepuseși. Pentru că. ascul- 
tați-mă pe mine, a construi este 
ca o febră binefăcătoare pentru 
oameni de ispravă, a construi 
înseamnă a dăinui — așa să 
știți, și aceasta este deviza ce
lor care vor să facă ceva in 
viață. Și eu cred că noi am 
făcut". „Oamenii sînt cheia 
succesului ! — trăgea concluzia 
și inginerul Ion Dima. Ei au 
fost cheia succesului și în con
struirea combinatului chimic, și 
în construirea orașului, asa 
cum arată el acum, frumos, în
floritor. Trebuia să fi văzut 
dumneavoastră Slobozia veche 
ca să știți cum să vă po
triviți pașii pe bulevardele Slo
boziei de azi, cum ni-i potri
vim noi, pași apăsați, de oa
meni mîndri de tot ce se rea
lizează pentru prezent și viitor 
în țara asta !“.

Voința de înnoire,
* ............................. ■ ■ .......

voința de autodepășire

Mergeam, alături de Cornel 
Elefterescu, președintele
Consiliului Unic Agroin

dustrial Grivița, de-a lungul 
unuia dintre marile canale de 
irigade care străbat întregul ju
de,. Riuri in Bărăgan, făurite 
de mina omului in ultimele 
două decenii — aproape un sfert 
de milion de hectare se bucură 
de binefacerile apei furnizate la 
timp lâ rădăcina lanurilor. Riuri 
In Bărăgan făurite de mina 
omului, scoțînd din memoria 
Cimpiei Soarelui amintirea as
prelor secete ciclice. Ne bucu
ram împreună de bogata recoltă 
de orz pe care o strlngeau com
binele electronizate ; președin
tele se bucura îndeosebi de 
culturile de sfeclă de zahăr, 
parcă mai frumoase anul aces
ta decit orlcind, după cum 
afirma dinsul. în jur. un uni
vers agrar de toată frumusețea, 
despre care acest om ne vor
bea cu pasiunea și competența 
celcr cuceriți total de înalte și 
complicate tehnologii, capabile 
— dacă sint aplicate cu price
pere, întocmai — să smulgă pă
mîntului recolte mari, sigure șt 
stabile. „Socotind după felul 
cum o practicăm acum — ne 
spunea gazda noastră — agri
cultura este și ea o industrie, 
în felul ei. Metodele folosite 
poartă pecete industrială, gîn- 
dim șl acționăm inginerește. 
După mine, linia despărțitoare 
Intre aceste două mari st prin
cipale domenii economice este 
pe cale să se estompeze, să 
dispară. S-ar putea ca această 
părere să fie greșită, să fie 
combătută de cel care se țin

s:

< ■ ■■

strict de definiții, dar eu așa 
cred și văd ; mai ales intr-un 
județ ca al nostru. în care sec
torul industrial a fost creat, in 
principal, chiar pe sursele de 
materii prime agricole. Privesc, 
de exemplu, tarlaua asta uria
șă — nu-i așa că este frumoasă 
cultura de sfeclă de anul aces
ta ? — ei bine, o privesc și 
gindul meu este Ia fabricile de 
zahăr ale județului, care vor 
avea din pltn de lucru in sezo
nul de fabricație. La fel se in- 
timplă cu culturile de floarea- 
soarelui, de in sau cu cele de 
legume și așa mal departe. în- , 
tr-un fel sau altul, totul gravi
tează intr-un spațiu, industrial. 
Întreaga noastră muncă șl exis
tență".

Discuția noastră a continuat 
pe această temă. Au intervenit 
și cifre, s-au emis idei din 
a căror împletire oameni cu în
clinări mal pronunțate către 
generalizări ar fi putut extrage 
substanța necesară unor noi de
finiții. Ne rămîn aproape de 
suflet și marea cimpie plină dc. 
freamătul muncii, și platformele 
industriale aflate tot sub sem
nul spicului care se pirgula la 
soarele de iunie. Ne spuneam că 
trebuie meditat îndelung asupra 
acestei stări de fapt, trebuie 
să-i fie bine pătrunse cu gin
dul și inima semnificațiile. Pen
tru că acestea au, in fibra lor 
intimă, o grandoare cu totul a- 
parte, de dimensiuni epopeice, 
conferită de faptul că față de 
momentul în care cu peste pa
tru decenii in urmă țăranii au 
înfipt plugul cu' un singur brăz
dar în pămînturile moșierești, 
producția agricolă a crescut. în 
anii de aur ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", de cîteva 
ori — la grlu și la orz, de e- 
xemplu, de patru-cinci ori. la 
porumb de 7—8 ori și așa 
mai departe ; in domeniul 
industrial însă comparația 
este semnificativă pentru carac
terizarea epocii deschise de cel 
de-al IX-lea Congres al parti
dului — a crescut față de anul 
1965 de circa 13 ori ! Grăitor 
este, pentru istorie. în acest 
sens, faptul că, pentru voința 
sa de înnoire, pentru izbînzile 
sale. Ialomița este primul județ 
al țării distins, în 1976, cu înal
tul titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste". Se depășise pe sine 
Însuși, remodelîndu-se. căpă
tînd, cum am menționat, nou 
profil, industrial-agrar. Sigur, 
nu este singurul județ cu ca
racter industrial-agrar din 
România. Dincolo însă de ca
racterul sintetic al formulei 
trebuie căutate notele specifice 
ale Cimpiei Soarelui în nobilul 
anotimp al devenirii sale socia
liste si comuniste. Si acestea 
pot fi deslușite- cu limpezime în 
spațiul de timp cuprins intre 
ultimul plug cu un singur brăz
dar dus la muzeu si combine
le autopropulsate electronizate. 
care populează orizontul Cim
piei Soarelui.

Dionisle ȘINCAN 
Mihai V1ȘOIU

Foto : Eugen Dicbiseann
_______ J

I



SCINTEIA-duminică 25 iunie 1989 PAGINA 3

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

HNlTftTI AGRICOLE OE SÎAÎ $1 COOPERATISTE CARE AO ÎNCHEIAT
RECOLTAREA ORZULUI CO PROOOCTII MARI LA HECTAR

IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI :

• Institutul de Cercetări pentru Cereale și 
Plante Tehnice Fundulea — 9 800 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat Ciulnița — 
8 732 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție Valea 
Argovei — 8 660 kg la hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat Drumul 
Subțire — 8 645 kg la hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat Dragalina
— 8 628 kg la hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat Ivănești — 
8 612 kg la hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat Chimogi — 
8 605 kg la hectar

• Stațiunea Didactică Experimentală Belciu*  
gatele — 8 580 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție Ciocă
nești — 8 570 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție Călărași
— 8 550 kg la hectar

• Cooperativa Agricola de Producție Chir- 
nogi — 8 550 kg la hectar

• Unitatea Agroindustrială Călărași — 8 546 
kg la hectar

• Stațiunea de Cercetare pentru Plante Me
dicinale și Aromatice Fundulea — 8 200 kg 
la hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat Borcea — 
8 100 kg la hectar

IN JUDEȚUL BRĂILA:

• Unitatea Agroindustrială Brăila — 9 005 kg 
la hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat Urleasca — 
8 850 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție Valea 
Cinepii — 8 650 kg ia hectar

IALOMIȚA:

A început secerișul griului
La cîteva zile după încheierea re

coltării orzului, in județul Ialomița 
a intrat in actualitate secerișul 
griului, lucrarea cea mai importantă 
din cadrul campaniei de vară, cînd, 
in 7—8 zile bune de muncă trebuie 
strînsă și depozitată producția de 
pe cele aproape 82 000 hectare culti
vate. Primii care au intrat cu com
binele in lanurile cu spice bogate 
de rod au fost combinerii din uni
tățile aparținind Consiliului Unic 
Agroindustrial Urziceni (ca de obi
cei, startul a fost dat la Coopera
tiva Agricolă Ciocîrlia), la Țăndă- 
rei. Movila, Balaciu, Fetești. Slobo
zia și Cocora. Deși la început, se 
caută corelarea lucrărilor prevăzu
te in cadrul fluxului — recoltarea, 
transportul, depozitarea producției 
la bazele de recepție, eliberarea su
prafețelor de paie, pregătirea tere
nului și insămințarea culturilor 
duble. Acest program, întocmit cu 
rigurozitate, necesită ca la taberele 
de cîmp și arii ordinea și discipli
na, sarcinile ce le au de îndeplinit 
fiecare formație și mecanizator să 
fie urmărite și controlate cu exi
gență și răspundere de factorii res
ponsabili de la nivelul comandamen
tului județean pentru agricultură, di
recției generale a agriculturii, con
siliilor agroindustriale și unităților. 
De altfel, condițiile meteorologice 
solicită și obligă, totodată, ca in orele 
cu vreme bună combinele și cele
lalte mașini agricole, toate forțele

MEHEDINȚI:

Imediat după seceriș, 
a doua cultură!

în unitățile agricole .unde s-au asi
gurat o bună organizare a muncii și 
folosirea cu randament maxim a 
„ferestrelor'*  de timp bun de lucru, 
recoltatul orzului s-a încheiat de 
cîteva zile. încă înainte de a se de
clanșa această importantă lucrare, in 
fiecare unitate s-au precizat supra
fețele ce urmează a fi ocupate cu 
cea de-a doua cultură și s-au stabi
lit producțiile ce urmează a se rea
liza pe aceste sole. Cum se înfăptu
iește acest program ? Cooperativa 
Agricolă din Gruia a avut in plan 
o suprafață de 400 hectare cu orz, 
după care — cum s-a stabilit — 
trebuie să urmeze porumbul pentru 
boabe și legumele.

„La arat — ne spune Călin Pan- 
telie, inginerul-șef al unității — am 
lucrat in două schimburi de zi și de 
noapte, asigurind astfel front de lu
cru la pregătirea terenului și semă
nat. Cu toate că s-a muncit mai 
anevoios din cauza umidității mari 
din sol, ne-am organizat in așa fel 
incit să scurtăm cit mai mult peri
oada de realizare a acestei lucrări. 
Avem însămințate și plantate cu le
gume 316 hectare, ceea ce înseamnă 
că în două zile, adică pină începem 
recoltatul griului, încheiem semăna
tul porumbului pentru boabe**.

în fermele din Salcia, Vrața șl 
Pătulele, ce aparțin întreprinderii 

participante la campanie să fie cu 
eficiență folosite. Pentru strîngerea 
întregii recolte de grîu. înlătu
rarea pierderilor și risipei s-au luat 
măsuri de îndrumare și control per
manent și competent în vederea ve
rificării și reglării fiecărei com
bine, în funcție de starea vremii și 
umiditatea spicelor. Dacă la treie
ratul orzului angrenajele de bate
re de la combine au fost reglate de 
două-trei ori pe zi (dimineața, sea
ra și după precipitații), la recolta
rea griului aceste operațiuni se fac 
de cite ori este nevoie, in funcție 
de lan. De asemenea, se urmărește 
etanșeitatea tuturor punctelor pe 
unde se pot strecura boabe (a 
combine, dar și la mijloacele de 
transport. Se caută ca descărcarea 
producției din buncăre să se facă 
din mers în remorci, pentru a ajun
ge pe drumul cel mai scurt la 
locurile de depozitare. La bazele de 
recepție, fiecare unitate are stabilit 
locul de descărcare, operațiune care 
se realizează cu mijloace mecanice 
și înlătură staționările. Paralel cu 
recoltarea și transportul producției 
se acționează la eliberarea suprafe
țelor de paie, pregătirea terenului 
și insămințarea culturilor duble și 
succesive pe cele 67 900 hectare pla
nificate, din care 40 000 hectare cu 
porumb pentru boabe.

Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scinteii"

Agricole de Stat Girla Mare — unde 
ajungem in cursul zilei — forța de 
muncă a fost astfel repartizată incit 
să efectueze concomitent toate lu
crările : strinsul paielor de pe ulti
mele 160 hectare, aratul și pregătitul 
terenului, semănatul. Cele 800 hec
tare care au fost ocupate cu orz — 
cultură la care producția a fost 
strînsă in patru zile — se află in 
sistem irigat. „O atenție deosebită 
acordăm calității semănatului și asi
gurării unei densități optime de 
plante — precizează inginerul Spîr- 
lea Lucian, directorul întreprinderii. 
Avem o bună experiență in realiza
rea unor producții ridicate și la cea 
de-a doua cultură. Prin aplicarea la 
timp a tuturor lucrărilor de întreți
nere și irigarea — in cazul că va fi 
necesară — a întregii suprafețe, pu
tem obține pină la 5 000—5 500 kg 
porumb la hectar**.

în unitățile din consiliile unice 
agroindustriale Gogoșu și Devesel 
semănatul culturilor duble și succe
sive s-a realizat pe mai bine de 80 
la sută din suprafață. în unitățile 
Consiliului Unic Agroindustrial Re
cea au fost însămințate cu porumb 
pentru boabe 760 hectare șl s-au 
plantat cu legume 49 hectare.

Vlrqiliu TATARU 
corespondentul „Scînteii"

® Cooperativa Agricolă de Producție Roșiori
— 8 567 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție Tudor 
Vladimirescu — 8 560 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție Perișoru
— 8 550 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție Scorțaru 
Nou — 8 540 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție Plopu — 
8 535 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție Cazasu
— 8 533 kg la hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat însurăței — 
8 526 kg la hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat „Dunărea"
— 8 520 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție Bără- 
ganu — 8 520 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție Romanu
— 8 515 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție Batogu
— 8 510 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție Tichi- 
lești - 8 507 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție Bertești
— 8 507 kg la hectar

• Stațiunea Centrală de Cercetări pentru 
Ameliorarea Solurilor Sărăturate Brăila — 
8 210 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție Scor
țaru Vechi — 8 053 kg la hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat Insula Mare 
a Brăilei — 8 026 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL DOLJ:

• Stațiunea Centrală de Cercetare și Pro
ducție pentru Cultura Plantelor pe Ni
sipuri Dâbuleni — 9 000 kg ia hectar

La întreprinderea de Utilaj Tehnologic din Buzău:

Spiritul gospodăresc așa cum trebuie să fie
în ansamblul activităților de re

cuperare și valorificare a materiale
lor refolosibile — care, după cum se 
cunoaște, reprezintă resurse - de bază 
ale producției și sînt luate în con
siderare in fundamentarea sarcinilor 
de plan — o deosebită importanța se 
acordă reintroducerii integrale în 
circuitul economic, după o judicioa
să selectare și pregătire, a metale
lor neferoase și oțelurilor aliate. In 
cadrul articolelor consacrate modu
lui in care unitățile din economie iși 
îndeplinesc obligațiile care le revin 
în această privință, în ziarul „Scîn- 
teia“ din 15 februarie a.c. au fost 
prezentate concluziile unor investi
gații efectuate in două unități con
structoare de mașini buzoiene, rele- 
vîndu-se situații diametral opuse : 
in vreme ce la întreprinderea de 
Utilaj Metalurgic se manifesta o 
preocupare normală, în spiritul și 
litera legii, pentru reutilizarea și va
lorificarea metalelor refolosibile, la 
întreprinderea de Utilaj Tehnologic, 
așa cum demonstrau și instantanee
le fotografice, era evident că activi
tatea de gospodărire a resurselor re
folosibile a fost lăsată la voia in- 
timplării.

Iată-ne, din nou, după patru luni, 
la întreprinderea de Utilaj Tehnolo
gic Buzău. Concluzia ? Lucrurile 
stau acum cu totul altfel, radical 
schimbate in bine. în fiecare secție 
și atelier există conteinere. mai mari 
sau mai mici, după necesități, 
pentru fiecare sortiment de me
tal sau grupă de oțel aliat 
recuperate din producție și, ce-i 
drept, nu s-au mai constatat cazuri 
în care una scrie pe conteiner și al
tul este conținutul său. De altfel, 
lansarea în fabricație a producției se 
face numai însoțită de listele 
de consumuri de materiale, în 
care sînt specificate și grupele de — 
recuperare a metalelor, conform noi
lor reglementări legale. Totodată, s-a 
asigurat o mai bună evidență a a- 
cestor materiale refolosibile, ele 
fiind predate la depozitul central 
numai însoțite de note de bredare, 
comnletate de către responsabilii din 
secții.

Depozitul de fier vechi este de 
nerecunoscut : de unde înainte do
minau „munții**  de șpan năpădiți de 
rugină și bălării, acum există o plat
formă betonată, un loc curat, unde 
sfărimătorul de șpan și chiar presa 
de șpan funcționau, metalele refolo
sibile prelucrate fiind depozitate în 
conteinere pină la încărcarea în va
goane. De altfel, o dată cu organiza
rea circulației materialelor refolosi
bile, s-a schimbat în bine și fața 
locurilor de muncă. în hale și atelie
re s-a instaurat ordinea, spațiile 
sînt mai degajate, oamenii au posi
bilitatea să manevreze nestînjenit 
piesele și materialele, aspecte care, 
așa cum ni s-a precizat, au influen
țat pozitiv productivitatea muncii.

— Pentru organul de conducere 
colectivă, pentru comitetul de partid, 
ca, de altfel, pentru toți oamenii 
muncii din Întreprindere articolul 
prin care se criticau neajunsurile in 
privința gospodăririi materialelor re

ÎN JUDEȚUL BUZĂU:
. .....................      f,

9 Cooperativa Agricolă de Producție Vă
cărească — 8 926 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție Po
goanele - 8 755 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție Glo- 
deanu Siliștea - 8 114 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție Scu- 
telnici — 8 070 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL TIMIȘ:

• întreprinderea Agricolă de Stat Tomnatic
— 8 661 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție Gotlob
— 8 640 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA:

• Unitatea Agroindustrială Constanța — 
8 610 kg la hectar

• Stațiunea de Cercetare și Producție pen
tru Culturi Irigate Valu lui Traian — 8 550 
kg la hectar

*

în telegrame ''adresate tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, țăranii cooperatori, 
mecanizatorii, specialiștii, ceilalți 
oameni ai muncii din aceste uni
tăți agricole raportează că, acțio- 
nind cu hotărire și răspundere co
munistă, au încheiat recoltarea or
zului intr-o perioadă scurtă de 
timp și fără pierderi, realizînd 
producții superioare nivelului pla
nificat. Obținerea unor asemenea 
succese are la bază nu numai e- 
forturile stăruitoare depuse de lu
crătorii ogoarelor, ci și respectarea 
cu strictețe a verigilor tehnologice, 
îndeosebi asigurarea densității op
time de plante la hectar.

Concomitent cu desfășurarea se
cerișului s-a acordat o atenție de

folosibile a fost ca un „duș rece**  — 
ne-a spus tovarășul Valeriu Plîn- 
gearu, secretar al comitetului de 
j artid și președinte al consiliului 
oamenilor muncii. în general, în ul
tima vreme, după numirea noii con
duceri a întreprinderii, multe lucruri 
au fost puse la punct, reușind să ne 
îndeplinim corespunzător principale
le sarcini de plan. Dar iată că pier
dusem din vedere o activitate im
portantă : recuperarea materialelor 
refolosibile. Cit era de importantă 
aveam să ne dăm seama mai tirziu, 
o dată cu aplicarea strategiei elabo
rate in acest scop de consiliul oame
nilor muncii. Practic, putem spune 
că prin tot ce am întreprins am ob
ținut un ciștig și mai mare decît va
lorificarea superioară a materialelor 
refolosibile, și anume am făcut un 
pas important în instaurarea ordinii 
și disciplinei la toate locurile de 
mutică.

— De ce considerați că ați făcut 
numai un pas în această direcție ?

— Pentru că greul abia acum în
cepe. Dacă articolul respectiv a tre
zit un ecou în conștiința personalu
lui muncitor de aici, iar măsurile ce 
au urmat și care au fost aplicate cu 
forțe proprii de muncitorii și spe

RECUPERAREA 
RECONDITION AR EA
REFOLOSIREA

cialiștii din secții și ateliere au de
monstrat că nu se mai putea munci 
ca înainte, fără a acorda grija cuve
nită materialelor, fie că sînt noi, fie 
că sînt refolosibile, de acum înain
te va trebui să permanentizăm o 
asemenea stare de spirit, să veghem 
ca fiecăruia să-i intre în obișnuința 
de zi cu zi atitudinea de bun gospo
dar. Și vom realiza aceasta numai in 
măsura în care vom fi intransigenți, 
vom pretinde permanent tuturor să 
manifeste răspundere, respectarea 
legii in utilizarea resurselor mate
riale.

— N-am mai luat parte de multă 
vreme la o ședință comună a comi
tetului de partid și a consiliului oa
menilor muncii in care problemele 
ordinii și disciplinei să se pună atit 
de ferm, de vehement chiar, cum 
s-au petrecut lucrurile în ședința 
care și-a propus să organizeze co
respunzător activitatea de recupera
re a materialelor refolosibile — a 
intervenit ing. Alexandru Preda, di
rectorul întreprinderii. Cert este că 
acum lucrurile au intrat în ordinea 
firească, deși nu am făcut încă tot 
ce intenționam. Astfel, acum, in 
acest domeniu ne preocupăm de 
montarea unei macarale-portal și de 
aducerea unui cintar-basculă in depo
zitul de metale refolosibile. De ase
menea. pînă spre sfîrșitul acestui an 
vom fabrica cu forțe proprii două 
prese de balotat șpan și tablă subți

• Cooperativa Agricolă de Producție To- 
praisar — 8 528 kg la hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat Poarta 
Albă — 8 520 kg la hectar

•. întreprinderea Agricolă de Stat Nazarcea
— 8 200 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL ARAD: -

• Cooperativa Agricolă de Producție Curtici
— 8 600 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI :

• Cooperativa Agricolă de Producție Salcia
— 8 155 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA :

• întreprinderea Agricolă de Stat Găești — 
8 152 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție Morteni
— 8 150 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție Vișina
— 8 150 kg la hectar

★ *
osebită eliberării terenurilor de 
producția secundară, pregătirii pa
tului germinativ și insămînțării 
culturilor duble, lucrări efectuate 
operativ și de calitate, valorificin- 
du-se astfel intensiv pămîntul, po
tențialul său productiv.

în aceste zile, se arată in tele
grame, în toate unitățile se urmă
rește permanent stadiul de coacere 
a lanurilor de griu, a căror evaluare 
indică realizarea unor producții su
perioare prevederilor, iar măsurile 
luate pentru o cit mai bună orga
nizare a muncii pe fluxul seceri
șului vor asigura desfășurarea 
strîngerii recoltei în ritm susținut, 
fără jțici un fel de pierderi.

Se raportează că importante for
te acționează, de asemenea, la în
treținerea (suiturilor prășitoare,. â 
căror stare de vegetație dă garan

re ca o alternativă la actuala presă 
de brichetat, nu prea fiabilă, fabri
cată la unitatea de profil din Orașul

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT ÎN ECONOMIE

Dr. Petru Groza. Răspunderile pen
tru înfăptuirea integrală a progra
mului stabilit și pentru bunul mers 
al activității de gospodărire a mate
rialelor refolosibile le menținem, în 
continuare, la aceeași tensiune.

Cum se reflectă îmbunătățirile la 
care ne-am referit pe planul reali
zărilor concrete 1 Iată ce arată da
tele puse la dispoziție de noul di
rector comercial, Costel Constanti- 
nescu : comparativ cu primul tri
mestru al anului, cantitatea de me
tal refolosibil nu a sporit în mod sen
sibil. Dar. ca urmare a preocupări
lor pentru sortarea atentă, pe an
samblu, în trimestrul II s-au Pre
dat de șapte ori mai multă fontă, 
de două ori mai mult cupru și alu
miniu, precum și importante canti
tăți dă oțel inox și alamă, din care 
in primele trei luni nu se livrase 
nimic. Totodată, oțelul aliat refolo
sibil s-a expediat acum pe grupe de 
proveniență, așa cum se prevede în 
actualele reglementări. Ca urmare, 
valoarea materialelor refolosibile a 
fost în acest trimestru cu aproape 25 
la sută mai mare, ceea ce demon
strează pasul important înainte fă
cut în privința valorificării acestor 
resurse.

Care este punctul de vedere al 
„beneficiarului**,  respectiv, între
prinderea Județeană pentru Recupe
rarea și Valorificarea Materialelor 
Refolosibile Buzău 7 

ția obținerii unor recolte mari, la 
efectuarea lucrărilor de sezon in 
legumicultura, viticultură și pomi
cultură.

Oamenii muncii din unitățile 
respective — se subliniază în tele
grame — dau glas sentimentelor 
lor de profundă dragoste și pre
țuire. de caldă recunoștință față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru grija statornică și sprijinul 
permanent acordate dezvoltării și 
modernizării agriculturii, creșterii 
nivelului de trai material și spiri
tual al lucrătorilor ogoarelor, an- 
gajîndu-se să acționeze neobosit in 
vederea realizării în acest an a ce
lor mai mari recolte de pînă acum, 
contribuind astfel la înfăptuirea o- 
biectivelor noii revoluții agrare, la 
ridicarea patriei ;pe noi trepte de 
civilizație șl progres.

— Prin tot ce s-a întreprins în 
această perioadă și prin rezultatele 
obținute la întreprinderea de Utilaj 
Tehnologic în domeniul recuperării 
materialelor refolosibile s-a demon
strat limpede că stă în puterea fie
cărui colectiv să îndeplinească sar
cinile ce ii revin în acest domeniu de 
interes major al economiei — ne-a 
precizat tovarășul Romulus Șandra, 
directorul I.J.R.V.M.R. Buzău. Iar 
efectele „semnalului de alarmă**  tras 
la momentul potrivit au fost mai 
mari decît la nivelul acestei între
prinderi, intrucit comitetul județean 
de partid, pornind de la acest caz, a 
întreprins o amplă analiză in toate 
unitățile economice din județul 
Buzău, luînd măsurile necesare pen
tru revitalizarea pretutindeni a ac
tivității de colectare și valorificare 
a materialelor refolosibile, in spiri
tul sarcinilor subliniate de condu
cerea partidului.

în fond, la întreprinderea de Uti
laj Tehnologic Buzău — care, subli
niem, este o unitate economică cu 
rezultate de prestigiu, ce atestă for
ța de creație și buna organizare a 
colectivului de oameni ai muncii de 
aici — nu s-a făcut nimic Extraordi
nar, ci s-au întreprins măsurile teh
nice și organizatorice care trebuie a- 
plicate pretutindeni, s-au introdus 
ordinea și buna gospodărire în utili
zarea resurselor materiale. Ceea ce 
se cuvine însă relevat este faptul că, 
în această situație critică, organul 
de conducere colectivă și-a probat 
eficiența, privind obiectiv neajunsu
rile și luînd măsurile necesare, in
clusiv pe planul conștiinței și răs
punderii oamenilor muncii, pentru 
aducerea la normal a activității de 
gospodărire a materialelor refolosi
bile.

Comeliu CĂRLAN 
Stellan CH1PER

Foto : S. Cristian

ENERGIA
- problemă de maximă 
însemnătate, preocupare 
de maximă răspundere

(Urmare din pag. I)
a consumului de păcură. Eficiența 
acestei soluții se amplifică pe mă
sura generalizării el. De aceea, ne 
propunem să extindem procedeul și 
la alte cazane similare.

2._  în vederea reducerii consu-, 
murilor tehnologice proprii am 
luat unele măsuri pentru optimiza
rea regimului de funcționare a unor 
agregate și echipamente auxiliare. 
De pildă, la trei turbine de 50 MW 
funcționăm cu două pompe de apă 
de răcire. Ne preocupăm stăruitor 
pentru menținerea parametrilor teh
nologici, cum sînt presiunea și tem
peratura la ventilatoarele de gaze, 
precum și pentru asigurarea etan
șeității lagărelor. La gospodăria de 
combustibil oprim programat cite o 
linie de alimentare cu cărbune, timp 
în care la respectivele instalații sînt 
efectuate reviziile necesare. în ca
drul măsurilor tehnice preconizate 
pentru diminuarea consumului teh
nologic propriu de energie electrică 
la cazanele nr. 4 și 5 vom înlocui 
motoarele de 1 400 kW cu altele de 
1 250 kW, pe această cale economi- 
sindu-se anual circa două milioane 
kWh.

' ROVINARI ;

Acțiuni ferme 
pentru creșterea stabilității 
în funcționarea grupurilor 

energetice
1. Din analiza activității noas

tre — ne spune ing. Constantin Vi- 
șan, directorul întreprinderii Elec- 
trocentrale Rovinari — rezultă 
că nu ne-am încadrat in con
sumurile normate datorită, in 
primul rînd, funcționării gru
purilor energetice la o capacitate 
scăzută, sub nivelul planificat. In 
ultimele zile am reușit să realizăm 
pe ansamblul termocentralei o pu
tere medie cuprinsă între 600 și 700 
MW, ceea ce a determinat și o îm
bunătățire a consumurilor energeti
ce. In aceeași ordine de idei aș re
leva faptul că în dinamică, deci în 
comparație cu anii anteriori, s-a ob
ținut o diminuare a consumului pro
priu tehnologic de energie electrică 
și a consumului specific de combus-

* tibil. Totuși rezultatele înregistrate 
nu se situează la nivelul cerințelor 
actuale. Critica exprimată de secre
tarul general ăl partidului la Con
sfătuirea de lucru de la C.C. al 
I’.C.R. pe probleme economice, cînd 
s-a arătat că se mențin consumuri 
exagerate de energie la producătorii 
de energie electrică, ne vizează deci 
și pe noi. Fără îndoială, principala 
noastră obligație este să creștem 
cantitatea de energie pulsată în sis
temul energetic național, în condiții 
de maximă eficiență. Un singur 
gram consumat în plus la produce
rea unui kilowatt-oră înseamnă la 
nivelul unui an mii de tone de com
bustibil irosit.

2. Diminuarea de la un an la 
altul a consumurilor a fost de
terminată în bună parte de lucrările 
de modernizare efectuate la trei 
grupuri energetice de mare putere. 
In cadrul acestei ample acțiuni s-au 
înlocuit importante suprafețe de 
schimb de căldură, s-a modificat sis
temul de susținere a pereților-mem- 
brană ai cazanului, s-au revizuit ac
ționările electrice și s-au reparat u- 
nele agregate auxiliare, în special 
pompe $i motoare electrice. Nu 
mi-am propus să enumăr lungul șir 
de măsuri tehnice aplicate. Un lucru 
trebuie insă subliniat, și anume câ 
soluțiile adoptate s-au dovedit via
bile, iar acțiunea de modernizare 
si-a atins obiectivul propus : creș
terea fiabilității în funcționarea gru
purilor energetice. Acum, principala 
noastră preocupare o reprezintă ri
dicarea nivelului de exploatare la 
toate grupurile energetice. Factorul 
uman se dovedește hotărîtor în spo
rirea producției de energie, cu con
sumuri cit mai reduse. Optimizarea 
regimului de funcționare a agrega
telor poate fi realizată numai prin- 
tr-o bună pregătire profesională a 
personalului, printr-o ordine și dis
ciplină exemplare la fiecare loc de 
muncă. Pornind de la aceste cerințe 
am luat o serie de măsuri organi
zatorice menite să asigure îmbună
tățirea activității colectivului nostru.

Concomitent cu măsurile lua
te pentru funcționarea la capa
citatea prevăzută a centralelor 
electrice, in scopul asigurării in 
întregime a energiei necesare 
economiei naționale, este abso
lut necesar ca fiecare kilowatt- 
oră de energie electrică să fie 
realizat în condiții de maximă 
eficiență. Economisirea energiei 
electrice și a combustibilului 
trebuie să fie privită de către 
producătorii de energie ca o ac
țiune de durată, permanentă, 
fie și numai pentru faptul că 
mereu apar soluții și ini
țiative menite să contribuie la 
diminuarea consumurilor ener
getice. Experiența bună de la 
întreprinderea Electrocentrale 
Oradea dovedește că prin efor
turi susținute, printr-o preocu
pare stăruitoare se pot obține 
importante economii de combus
tibil. în același timp, așa cum a 
rezultat din datele cu privire 
la consumurile energetice înre
gistrate la întreprinderea Elec
trocentrale Rovinari, energia e- 
lectrică obținută aici este prea 
costisitoare, consum îndu-se su
plimentar peste 75 grame com
bustibil convențional pe fieca
re kilowatt-oră, ceea ce la ni
velul • producției realizate ‘ echi
valează cu pierderi de mii de 
tone de cărbune și hidrocarburi.

Discrepanța dintre consumu
rile specifice înregistrate la 
cele două termocentrale nu poa
te fi pusă pe seama grupurilor 
energetice de capacitate diferi
tă; ea este generată de nivelul 
diferit al preocupărilor celor 
două colective pentru economi
sirea severă a fiecărui kilo
watt-oră de energie electrică 
și gram de combustibil. Deci, 
concluzia se impune de la sine: 
in primul rînd trebuie întărită 
disciplina in muncă.

Ion LAZAR
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CM.ECTIHEEE OE MCfi - LOCUL OE MUNCĂ Al flCTIVISTUlUI 
Cunoașterea realităților la baza îmbunătățirii 

activității de îndrumare și control

ÎNALTEI GRIJI PENTRU AFIRMAREA TINERILOR, 
RECUNOȘTINȚA Șl LEGĂMÎNTUL LOR SOLEMN

Partea a doua a prezentei dezba
teri (prima parte a fost publicată în 
„Scînteia" nr. 14’570) aduce fată în 
fată pe cîtiva activiști-instructori, 
care îndeplinesc de mai mulți ani 
această muncă, și pe secretarii unor 
comitete de partid din importante 
unități economico-sociale, care bene
ficiază de calitatea activității de în
drumare și control efectuată de 
această importantă forță obștească — 
alcătuită, reamintim, din peste 130 
de comuniști — ce activează în ca
drul Comitetului Municipal de Partid 
Rîmnicu Vilcea.

O școală la care învață toți
Redacția : întrebarea pe care v-o 

adresăm are două părți. La prima 
am dori să răspundeți statistic — 
pentru a trage pe această bază anu
mite concluzii —, iar la a doua să 
facefi și comentarii. Iată întrebarea • 
Vă puteți. îndeplini în bune condiții 
munca încredințată 1 (de cite organi
zații răspundeți, cit timp vă rezer
vați pentru îndeplinirea acestei sar
cini de îndrumare și control ?). Vă 
produce ea anumite satisfacții ? Dar 
insatisfacții I

Petre Enache, maistru mecanic la 
Combinatul pentru Prelucrarea Lem
nului, secretar adjunct cu probleme 
organizatorice al comitetului de 
partid de aici, răspunde ca activist
instructor de organizația de partid 
de la întreprinderea de Elemente 
Hidraulice : „Ceea ce pot să spun si
gur este că sint prezent de cel puțin
4—5 ori pe lună în această unitate, că 
particip la toate ședințele de birou 
și la 1—2 adunări generale. Particip, 
de asemenea, la unele analize ale 
consiliului oamenilor muncii și 
cursuri ale învățămîntului politico- 
ideologic. După fiecare din acțiunile 
la care particip — adunări generale, 
cursuri ale invățămintului de partid, 
analize ale consiliului oamenilor mun
cii — îmi spun punctul de vedere în 
calitate de activist-instructor atit in 
cadrul organizat, cit și direct cu fac
torii implicați. Evident, un punct de 
vedere constructiv, bazat pe apre
cieri critice sau pozitive și reco
mandări. De aici și satisfacția mea : 
m-am simțit și mă simt asimilat ca 
un adevărat activist de partid".

Florea Marin, membru al comitetu
lui de partid de la întreprinderea de 
Ață, răspunde ca activist-instructor 
de organizația de partid de la între
prinderea Textile Nețesute : „Asi
milarea mea ca activist-instructor nu 
s-a produs ușor, A trebuit să fac 
mai întîi dovada că cunosc proble
mele organizației de partid și ale 
unității. Această cunoaștere s-a ba
zat și se bazează pe realizarea lu
nară a cel puțin 4—5 contacte cu 
comitetul de partid, cu organizațiile 
de bază. Dar ea mi-a fost facilitată 
mult și de comitetul municipal de 
partid, care m-a invitat la toate in
struirile, cit și la ședințele de birou 
sau plenare in care a fost analizată 
și organizația repartizată spre în
drumare. Adevărata mea asimilare 
ca activist-instructor s-a produs 
atunci cînd, cunoscînd în mod real 
problemele, am cerut factorilor de 
răspundere să acționeze pentru so
luționarea lor. De pildă, a 
trebuit să mă ocup — în conlucrare 
directă cu inginerul-șef al întreprin
derii — de a soluționa o problemă 
legată de calitatea mediului de mun
că. Satisfacția mea cea mai mare 
este cînd informez comuniștii că 
problemele ridicate de ei au fost re
zolvate. Aceasta este, cred eu, și ra
țiunea muncii oricărui activist. Insa
tisfacția mea. este că nu reușesc — 
date fiind și sarcinile pe care le am 
de îndeplinit în unitatea în care îmi 
desfășor activitatea profesională — 
să-mi rezerv atit timp cit ar fi ne
voie pentru a asigura îndeplinirea 
tuturor sarcinilor ce-i revin unui 
activist de partid".

Stanca Iliuță. profesor de filozo
fie la liceul „Nicolae Bălcescu", răs-

Să
Au fost odată, intr-un loc anume, 

două fintini ; amindouă cu apă lim
pede și bună, spre care veneau oa
menii însetați. Una dintre ele a secat 
și, firesc, aceasta a fost ocolită. La 
povestea veche și plină de miez a 
acestor două fintini ne-a purtat 
gindul redactînd rindurile de față.

Ion Stan, cetățean al comunei Plos
ca, județul Teleorman, a scris 
„la județ" pentru a primi apro
bare în vederea construcției unei 
locuințe ; i/ s-a atribuit un teren 
in perimetrul construibil — cere
rea a fost, prin urmare, soluționată. 
Gica și Stanca Dulcă, cetățene 
ale aceleiași localități, au solicitat 
printr-o scrisoare adresată C.C. al 
P.C.R., expunind argumentat moti
vele, scutire pentru contribuția in 
muncă (conform Legii 1/1985)cere
rea a fost soluționată. Am dat două 
exemple, din mult mai multe cite 
ne-au stat la îndemină. Două pro
bleme care se puteau soluționa la 
fața locului și pe care organele lo
cale erau obligate să Ie rezolve. 
Două exemple din multele care se 
pot da, care arată că primăria (dar 
observația se referă și la conducerea 
C.A.P.) nu a analizat, nu a 
studiat cu grijă, răspundere și res
pect pentru cetățeni problemele pe 
care ei le ridică. Ca să nu mai bată 
oamenii drumurile, să nu-și mai 
piardă vremea scriind scrisori, 
ocupind timpul altor oameni.

Organele județene de partid, une
le organe centrale au primit, in 
cursul anului care a trecut, din 
partea oamenilor din comuna Plos
ca, un număr de 11 scrisori. în a- 
ceeași perioadă, autoritățile locale 
au înregistrat două scrisori. în pe
rioada care s-a scurs din acest an, 
organele locale au primit o singură 
scrisoare; organele județene de par
tid și de stat, unele foruri centrale 
au primit, din partea cetățenilor din 
Plosca, 18 scrisori. Nemaipunind la 
socoteală numărul celor care au so
licitat audiențe la forurile județene, 
număr care, in intervalul de la 1 
ianuarie 1989 pînă in prezent, este a- 
proape dublu față de întregul an 1988.

Este dreptul fiecăruia — garantat 
de legile țării — să se adreseze, in 
orice problemă, oricui dorește. Se 
naște însă, pe bună drentate. întreba
rea : de ce totuși oamenii din co
muna Plosca au ocolit și ocolesc 
acesta este cuvintul. oric’t l-am 
ocoli 1 —< autoritățile locale ?

S-a creat. în comuna Plosca, în 
decursul timpului, un nedorit cerc 
vicios, căruia organe’e locale de 
partid, consiliul de conducere al coo
perativei agricole de producție nu 
i-au găsit încă soluția : producțiile 

punde ca activist-instructor de orga
nizația Liceului Industrial nr. 8: „Am 
și eu o legătură bună cu organizația 
de care răspund, dar trebuie să re
cunosc — prin comparație cu tovară
șii din industrie — că acest contact 
se rezumă in principal la pârtie- 
parea la adunările generale. Satis
facția pe care o am dună 4 ani de 
colaborare cu această organizație 
este produsă de efortul pe care-1 
simt la comuniști, la cadrele didac
tice de aici pentru a asigura o ca
litate tot mai ridicată pregătirii ele» 
vilor. Spre acest efort orientez și eu 
permanent activitatea biroului orga
nizației de bază.

Activitatea de activist-instructor 
reprezintă, după opinia mea, o mă
sură organizatorică cu conținut 
profund. Pentru că ea devine prac
tica socială pentru toți. Atît pentru 
cei ce beneficiază de munca de în
drumare a instructorului obștesc, 
cit și pentru instructor, care asimi

VIAȚA DE PARTID

lează și transmite mereu, la rîndul 
său, experiențe noi, valoroase".

Argumente 
pentru perfecționarea 

unei experiențe viabile
Redacția : Orice experiență se cere 

evaluată atent după un timp. Dv. ați 
făcut aprecieri pozitive în legătură 
cu instituirea sarcinii de activist-in
structor obștesc. Ce ați propune, pe 
baza experienței acumulate pînă 
acum, pentru perfecționarea,, in con
tinuare, a muncii activiștilor-instruc- 
tori ?

Tiberiu Găinar, membru al comi
tetului de partid de la întreprin
derea Județeană de Gospodărie Co
munală și Locativă, activist obștesc 
fientru organizația de partid de la 
ntreprinderea Electrocentrale : „Co

mitetul Municipal de Partid Rîmnicu 
Vilcea ă făcut și face mult pentru a 
ne instrui, pentru a ne pregăti să 
putem îndeplini cit mai bine această 
sarcină efectiv nouă și grea. Ar fi 
poate bine ca opțiunea organului de 
partid pentru cel ce urmează să în
deplinească această muncă să se 
facă pe baza unei -«probe» de 
control (participarea la elabora
rea unui studiu, la întocmirea 
unor materiale, la efectuarea unui 
control etc.). Așa cum s-a dovedit 
în practică, viața reprezintă adese
ori o probă de examen pe care nu 
toți îl trecem cu bine. Or, sistemul 
de testare pe care-1 propun ar con
stitui o garanție în plus în această 
direcție".

Aurel Bîrsan, tehnician la Corhbi- 
natul Chimic, activist-instructor pen
tru organizația de partid de la în
treprinderea Județeană de Produc
ție și Prestări Servicii : „Această 
largă categorie de activiști obștești 
are nevoie să găsească în presa de 
specialitate mai multe materiale 
care să înfățișeze cea mai bună 
experiență afirmată, cele mai efi

Ce concluzii aduce în atenție dezbaterea de față 7
In primul rind faptul că organele municipale de partid — ca să ne 

referim numai la această categorie care a constituit punctul de referință 
al investigației de față — au în activiștii-instructori o pîrghțe importantă, 
o adevărată forță politico-organizatorică, prin care pot și trebuie să 
acționeze cu mai multă eficiență pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.

în al doilea rind, in instruirea, pregătirea și integrarea cit mai efi
cientă in muncă a instructorilor obștești se cere să se facă mai mult apel 
nu numai la formele clasice — obligatorii și necesare —, ci și la forme 
care să țină seama de faptul că această' categorie de oameni desfă
șoară o muncă obștească, că angajarea ei la cotele unei maxime dis
ponibilități de timp și de competență necesită metode și modalități mai 
operante și active de colaborare — schimburi de experiență, acțiuni 
comune cu activiștii retribuiți, studii și controale efectuate împreună 
pentru valorificarea experienței acestora.

Constantin PR1ESCU, Ion STANC1U

nu lași fîntîna să sece !
mici și veniturile pe măsură au fă
cut și fac ca o parte deloc neglija
bilă a torței de muncă să se depla
seze in alte unități din Împrejurimi, 
care inregistrează rezultate bune și 
unde se pot obține venituri mai 
mari. Acesta este suportul concret al 
cauzei generatoare de prejudicii pe 
care o invocă conducerea■coopera
tivei din Plosca : deficitul însemnat 
de forță de muncă. Dar, pentru a 
readuce forța de muncă in comună, 
cooperativa ar trebui să-și redrese
ze activitatea. Iată cercul vicios, 
aparent insolubil, amintit mai sus.

Starea de lucruri existentă a ridi
cat și ridică numeroase- probleme. 
Una dintre cele mai frecvent abor
date este aceea a loturilor persona
le. Unii cetățeni reclamă dreptul la 
lot in folosință fără a fi prestat 
normele de muncă necesare, nein- 

într-o comuna din Teleorman, despre dialogul 
autorităților locale cu cetățenii

cadrîndu-se, din variate motive, în 
reglementările înscrise in statutul 
cooperativei, in normele legale. Alții 
reclamă dreptul la diferite posturi și 
funcții in C.A.P. fără să aibă, nici 
aceștia, vreun drept legal de a le 
ocupa. Intervine aici o problemă 
deosebit de gravă — aceea a menta
lităților generate de lipsa de con
secvență in principialitate a celor 
puși să vegheze la respectarea nor
melor legale. Pentru că nu legea o 
invocă cei mai mulți dintre solici- 
tanți, ci o serie de precedente in 
care, pentru unii, legea a fost elu
dată.

Nu este bine că pînă acum comi
tetul comunal de partid n-a clarifi
cat problemele legate de acordarea 
loturilor în' folosință — in sensul că 
sint prea multe aprecierile, părerile, 
reclamațiile care afirmă că acorda
rea s-a făcut in mod preferențial, 
fiind favorizați unii (chiar oameni 
care nu-și îndeplinesc normele de 
muncă în C.A.P.). Ce este adevărat 
și ce nu este trebuie lămurit si dat 
un răspuns in fața obștii, cu clarita
te, cu limpezime, așa cum este le
gal, cum este moral.

Iată și o altă solicitare care se 
bazează tot pe precedente neprin
cipiale : o tînără, absolventă a unui 
liceu agroindustrial (în profil zooteh
nic), solicită încadrarea ca econo
mistă la C.A.P. Știe că, in confor
mitate cu pregătirea, cu calificarea 
obținută, nu se încadrează în rigori
le legii. Dar aceasta n-o oprește să 
facă memorii peste tot pentru a ob

ciente metode folosite de organele 
de partid .orășenești, municipale și 
județene cu activiștii obștești".

Petre Enache : „Există tendința 
uneori ca la activiștii-instructori să 
se apeleze numai pentru urmărirea 
și îndeplinirea unor sarcini uzuale — 
ținerea adunărilor generale, desfă
șurarea învățămintului de partid, or
ganizarea discuțiilor individuale — șl 
mai puțin la cele referitoare la mun
ca de perspectivă, la activitatea ca
drelor. Or, activistul-instructor tre
buie să fie „antena" de la care să 
plfece preluarea și prelucrarea tutu
ror informațiilor în acest domeniu. în 
cadrul organizației de care răspund 
s-au aplicat cu cîtva timp in urmă 
sancțiuni unor cadre cu muncă de 
răspundere pentru serioase abateri in 
activitatea de conducere. Cei care 
au examinat situația m-au „ocolit" o 
vreme. Dar cind am aflat despre 
ce-i vorba, am solicitat — și am fost 
cooptat de indată — să particip la 
elucidarea problemei. Mi-am ex
primat părerea că nu destituirea 
unor specialiști, care se formează 
greu în domeniul hidraulicii, va con
tribui la formarea unui climat de 
muncă sănătos, ci întărirea activită
ții organizațiilor de partid. Accep
tarea acestui punct de vedere s-a 
dovedit eficientă. De ce am evocat 
acest episod 7 Pentru a pleda, 
pe bază de argumente, că tre
buie să avem statutul de ac
tiviști și pentru sarcinile uzua
le. și pentru sarcinile importante. 
Pentru că s-a dovedit, nu o dată, 
că noi, cunoscînd bine realitățile, 
putem contribui — atunci cînd se 
apelează la informațiile de care dis- 
punem — la preintimpinarea oricăror 
abateri, la curmarea lor din faza 
incipientă, așa cum s-a cerut și la 
recenta plenară extraordinară a co
mitetului județean de partid, care 
a analizat abaterile săvîrșite de u- 
nele cadre cu muncă de răspunde
re".

Ștefan Voicu, economist la între
prinderea de Antrepriză Construc
ții Montaj Vilcea, activist-instructor 
în cadrul aceleiași unități : „Organi
zația de partid din întreprinderea de 
care răspund este subordonată comi
tetului municipal de partid, iar unita
tea este subordonată, în profil terito
rial, consiliului popular județean. De 
ce am făcut această remarcă ? Pentru 
că activitatea biroului executiv și a 
consiliului oamenilor muncii este 
coordonată și controlată direct de or
ganele competente ale consiliului 
popular județean. în atare situație, 
eu, in calitate de activist-instructor, 
sint mai puțin solicitat, ceea ce nu e 
normal, in analizarea problemelor 
cu care se confruntă colectivul de 
muncă al acestei întreprinderi. Or, 
în condițiile acestei „nesincronizări", 
nu întotdeauna decizia politică și 
decizia economică se intilnesc in 
punctul de convergență optim. Nu a- 
firm că aceasta este cauza care a de
terminat nerealizarea sarcinilor de 
plan; pe primele 5 luni din acest an, 
dar nici nu se poate face abstracție 
de eâ, pentru că, așa cum a subliniat 
și subliniază permanent secretarul ge
neral al partidului, în toate sectoarele 
de activitate organizațiile de partid 
poartă întreaga răspundere pentru 
modul în care se asigură îndepli
nirea sarcinilor de plan".

ține postul dorit. Fata are un argu
ment, care, in ochii ei și ai părin
ților ei, e foarte solid : acela că, 
dacă pentru alții (urmează aici o 
listă de rude .ale președintelui, 
care au beneficiat de astfel de „în
lesniri") au putut fi create posturi, 
de ce nu și pentru petiționara noas
tră. Și, mai mult — datorită „micilor 
servicii" neplătite făcute președinte
lui de tatăl fetei —, cel dinții 
și-a creat o datorie morală in plus 
pe care ar trebui, nu-i așa, să și-o 
achite...

Cum a înțeles conducerea coope
rativei să rezolve problemele oame
nilor, cum a înțeles comitetul co
munal de partid să supravegheze 
respectarea legii, să se implice activ 
în aplicarea acesteia 7 Conducerea 
cooperativei n-a făcut parcă altceva 
decit să stimuleze nemulțumirile ;

comitetul comunal de partid a (mai) 
închis ochii. Ne-am fi așteptat, și pe 
bună dreptate, ca toate, absolut toa
te demersurile vizînd orice fel de 
solicitări să se desfășoare în cadrul 
oferit de litera și spiritul legii. Nu 
numai in adunări ale cooperatorilor, 
ci concretizindu-se, analizindu-se 
fiecare caz in parte. Să se discute 
in cadrul fiecărei echipe de lucru, 
cu fiecare familie, cu fiecare coope
rator, să fie explicată clar, convingă
tor corelația dintre drepturi și înda
toriri, corelația de neeludat între 
munca prestată în cooperativă și po
sibilitatea de a beneficia de diverse 
avantaje. Stă în puterea colectivită
ții să rezolve neajunsuri de orice fel.

întrebat ce părere are despre fap
tul că oamenii, ocolind factorii de 
răspundere din cooperativa agricolă 
de producție, se adresează unor or
gane ierarhic superioare, cu o frec
vență îngrijorătoare, Gheorghe Ia
tan, președintele C.A.P., cade pe 
ginduri. Rezultatul a.cestei profun
de • meditații il constituie ur
mătoarea concluzie, care e de 
natură să ne ingindureze de această 
dată pe noi : „Nu-mi explic..." Abdi
carea, fie ea și ocazlona'ă. de la 
principii, de la linia normală de con
duită furnizează amnezii de tot fe
lul. Răspunsul oferit de președintele 
cooperativei ar intra in categoria 
„amneziilor morale"; nu-șl explică, 
uitînd că în anumite situații (atunci 
cind în joc s-au aflat interese ale 
familiei sale ori ale unor cetățeni 
care i-au făcut diverse „mici servi

(Urmare din pag. I)
în spiritul dragostei față de muncă 
și învățătură, capabil să răspundă 
prin fapte exemplare cerințelor eres» 
cinde ale construcției socialismului și 
comunismului in patria noastră. în
tregul proces instructiv-educativ, din 
care activitățile și acțiunile pionie
rești fac parte integrantă, este menit 
să dezvolte puternic in rîndul tinere
lor generații respectul față de avuția 
întregii națiuni, față de proprietatea 
socialistă. Trebuie, cum se arată și 
in emoționantul Mesaj adresat ^elor 
mai tineri cetățeni ai patriei, ca 
educația generală a tineretului să 
aibă la bază principiile eticii și echi
tății socialiste, ale unei noi atitudini 
in muncă, in comportarea in socie
tate. Pentru a răspunde exigențelor 
noii revoluții tehnico-științifice e 
nevoie ca tinăra' generație să se for
meze in lumina concepției materia
liste și istorice despre lume, să aibă 
temeinice convingeri materialist- 
științifice, cunoștințe vaste in .toate 
domeniile, pentru a putea combate 
cu argumente de netăgăduit misti
cismul. obscurantismul, pentru a lua 
atitudine față de șovinism și națio
nalism, de toate manifestările nega
tive care împiedică afirmarea plena
ră a personalității umane.

Militind. in spiritul politicii parti
dului și statului nostru, pentru pro
movarea unei politici internaționale 
de pace, colaborare și înțelegere ou 
toate națiunile lumii. Organizația 
Pionierilor este chemată să acționeze 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare cu organiza
țiile similare de copii și tineret din 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, cu organizațiile 
internaționale de copii, pentru in
staurarea în lume a unui climat de 
pace șl colaborare : „Nu există în
datorire mai nobilă pentru toți cei 
ce iubesc viața, iubesc copiii — 
viitorul omenirii — decît de a se 
angaja ferm că vor face totul pentru 
pace, pentru dezarmare, pentru a 
asigura popoarelor o viață liberă și 
demnă, de progres și bunăstare — 
un viitor fericit !“

Dînd expresie hotăririi, elanului și 
cutezanței revoluționare in înfăptuirea 
nobilelor idealuri ale socialismului și 
comunismului, dragostei față de partid, 
profundei recunoștințe față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, față de 
tovarășa Elena Ceaușescu ■ pentru 
minunatele condiții de învățătură 
asigurate, in SCRISOAREA adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de 

cii") legea s-a transformat în... toc
meală (fiindcă unde nu e lege sau 
nu se aplică întocmai, e rost, nu-i 
așa, de tocmeală).

Punînd in discuție cerința armoni
zării relațiilor mtr-o comunitate atit 
de diversă, cu atitea probleme, se 
ridică următoarea întrebare : se ma
nifestă, oare, această armonie la 
nivelul celor care ar trebui să o 
cultive în rîndul întregii colectivități, 
să fie, prin relațiile pe care le pro
movează in colaborarea lor, nu un 
factor perturbator, ci unul de auten
tică unitate 7 Armonie, desigur, nu 
în sensul acceptării cu ochii închiși 
a unor soluții de către organul co
munal de partid, de la conducerea 
cooperativei, nici invers. Nimeni nu 
deține adevărul absolut, dreptatea 
supremă ; ne referim la o armonie 
bazată pe dialog constructiv, pe 
eforturi conjugate, pe sinceritate. 
Din păcate și in mod păgubitor pen
tru toți, răspunsul la întrebarea de 
mai sus este categoric nu. Oamenii 
aflați in fruntea acestor organe lo
cale sint uniți in țelurile de prin
cipiu, în sensul că doresc, nu ne în
doim, ca lucrurile să meargă bine — 
pentru că, nici vorbă, nimeni nu do
rește să fie rău. Numai că practica 
îi dezice.

Nu știm de cînd datează aceste 
neînțelegeri și nici nu sintem noi 
chemați să dăm măsura consecințe
lor neregulilor la care ne-am refe
rit și a multor altora pe care nu le 
putem cuprinde aici. Un lucru se 
poate afirma insă cu certitudine : că 
astfel de situații există, și ele se 
transmit in viața localității. Faptul 
că situațiile nu sint lămurite și re
zolvate cum se cuvine nici in cadrul 
comitetului de partid al comunei — 
cu toate că aici unele preocupări se 
fac simțite —, toate acestea stimu
lează redactarea de reclamațil, de 
sesizări la diverse foruri, factorii lo
cali de răspundere cerind, in acest 
fel, intr-un mod aberant, să vină 
cineva de nu știu unde să măture 
în propria lor casă, să le primeneas
că încăperea în care s-a adunat 
prea mult aer viciat.

Simțim nevoia să revenim la no- 
vestea (parabola), bogată in sensuri, 
in semnificații, a celor două fin
tini. cu care em în^enut rinduH’e 
de față. Una dintre fintini ar nut»» 
renrezentn înțelepciunea, ceaia'tă 
lipsa de înțelepciune. Este f’resc ca 
cea de-a doua să fie ocoHtă si oa
menii să alerge, însetați, la cea 
dinții. ,j

Leila MUNTE ANU 
Stan STEFAN 
corespondentul „Scînteii" 

participanții la adunarea jubiliară 
dedicată împlinirii a 40 de ani de la 
înființarea Organizației Pionierilor 
din Republica Socialistă România, 
„Zilei Pionierilor" și încheierii anu
lui școlar, în spectacolul omagial de 
la stadionul „23 August" — impre
sionantă manifestare a senti
mentelor de profund patriotism, 
de nețărmurit devotament față de 
partid și popor, de aleasă dragoste 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
față de tovarășa Elena Ceaușescu — 
se afirmă cu putere și înaltă răs
pundere hotărirea pionierilor, șoimi
lor patriei, a întregului nostru tine
ret de a se forma ca demni con
structori ai celei mai înaintate so
cietăți, socialiste și comuniste, in 
patria noastră, de a învăța și munci 
cu abnegație pentru a fi la înălțimea 
mărețelor realizări ale epocii noastre, 
ale perspectivelor luminodse ale pa
triei de mîine. Printr-o suită de ta
blouri de o mare forță evocatoare, 
spectacolul de la stadionul „23 August" 
a subliniat tradițiile de muncă patrio
tică ale tineretului, prezența sa activă 
pe toate șantierele obiectivelor de im

Creatorii de frumos la izvoarele vieții
Județul Maramureș a fost gazda unei tabere de creație mu

zicală organizată de Comitetul județean de cultură și educație so
cialistă în colaborare cu Uniunea Compozitorilor din Republica 
Socialistă România. Pe parcursul unei săptămlnî, compozitorii au avut 
intilniri cu beneficiarii actului muzical prin vizite de documentare în 
unități economice — la Mina Herja, în satele Maramureșului — în 
zona Chioar și apoi pe văile Marei și Izei, unde au audiat formații 
corale de adulți și copii, urmate de discuții cu interpreți și dirijori, 
precum și cu publicul larg.

Hotărirea de a veni aici, la izvoarele cintecului, are mai multe 
motivații. In primul rind este vigoarea folclorului maramureșean la 
care se adaugă mișcarea corală puternică și care este cunoscută in 
țară. In zona Chioarului sint comune care au două și chiar trei 
coruri de un înalt nivel, laureate ale Festivalului național „Ciritarea 
României". Coruri precum cele din Ardusat, Vișeu de Sus, Finteușu 
Mare, Șomcuța Mare și, mai nou, Mara și Desești sint un exemplu 
de ceea ce trebuie să jie formațiile corale. Maramureșul se poate 
mindri cu dirijori ca Ion Săcăleanu, Valentin Băințan, Maria Mlhaela, 
Gheorghe Parascineț, Iustin Podăreanu, Vasile Chlra. Deci, in răs
timpul unei săptămâni compozitorii au cunoscut, un spațiu de excepție 
care este Maramureșul, au găsit cintecul in vatra lui străveche, ală
turi de costumul popular, de datini și obiceiuri, de folclor literar. Au 
cunoscut îndeaproape oamenii, realizările lor de azi, noua înfățișare 
a locurilor. Contactul cu lumea Maramureșului le-a dat posibilitatea 
să-și cristalizeze ginduri, opinii, să-și împrospăteze laboratoarele 
creației cu aerul curat și apa proaspătă ale folclorului nostru. Am 
reținut citeva impresii care s-au conturat cu acest prilej.

Liviu Comes : în tot ce am audiat 
și văzut în Maramureș.. am desco
perit un mare entuziasm pentru arta 
corală și pentru promovarea fol
clorului locaL Unele lucrări sint 
realizate la un înalt nivel, altele mai 
au nevoie de perfecționare. Tocmai 
in această direcție văd și rostul ve
nirii noastre aici. Anume, de a com
pune lucrări pe măsura posibilită
ților de interpretare ale formațiilor 
existente. Această potrivire este un 
lucru necesar întrucît concură la 
obținerea unui maximum de randa
ment în interpretare. în zilele de 
lucru în tabără am avut ocazia să 
cunoaștem aceste posibilități. întîl- 
nirea individuală a compozitorului 
cu corul, a lucra cu el împreună, a 
adapta partitura la resursele vocale 
nu înseamnă nicidecum a face rabat 
la calitate și expresivitate. Așa tre
buie să se întîmple și cu creațiile 
pe care le vom realiza în urma do
cumentării în Maramureș și pentru 
a-i valorifica minunatul folclor. 
Perseverînd în această direcție, Ma
ramureșul va ajunge să devină nu 
o zonă fruntașă, ci una centrală a 
mișcării artistice de amatori, propul- 
sind in repertoriul național creații 
valoroase, de mare originalitate și 
autenticitate, cu puternic specific 
românesc. Iar in ce ne privește pe 
noi, compozitorii, sintem convinși că 
altfel scriem cind pornim de la Izvor 
șl știm pentru cine compunem.

Mircea Neagu : în general, cinte
cul patriotic contemporan are o 
structură melodică și un conținut 
care au mers pe filonul tradiției 
noastre românești, al iluștrilor noștri 
înaintași care s-au inspirat din fră- 
mintările social-politice ale vremii. 
Personal, am fost totdeauna impre
sionat de creația românească clasi
că, mereu ancorată in viața oa
menilor. Ioan D. Chirescu a fost, 
fără Îndoială, promotorul cintecu
lui nostru coral patriotic, un 
model pentru mulți compozitori ro
mâni ai acestui veac. Noi, cei de 
astăzi, am căutat să contribuim la 
redarea în cintec a bucuriilor mun
cii, a frumuseții vieții, ducînd mai 
departe, îmbogățind — prin conținut 
și limbaj — valorile noastre clasice, 
în ce mă privește am fost adeptul 
unor creații simple, directe, care să 
placă interpreților și celor ce le as
cultă. în cintecul coral patriotic de 
astăzi se întrezărește, totodată, și 
filonul de aur al creației populare. 
Și in acest fel se explică faptul că 
românii dispun de o creație corală 
originală mult apreciată in lume. 
Suportul cintecului coral românesc 
îl constituie tocmai structurile na
ționale. necontaminate de felurite 
influențe. Datoria noastră, a creato
rilor, tocmai aceasta este : să îm
bogățim tezaurul nostru de valori 
muzicale cu lucrări care să reflecte 
realitățile specifice, proprii oameni
lor de azi care duc mai departe șl 

portanță națională realizate in „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". într-o atmosferă 
entuziastă, sub semnificativul ge
neric „Omagiu, dragoste nemărginită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu", im
presionanta manifestare a reliefat 
aleasa prețuire și înalta considerație 
cu care tineretul patriei noastre, 
asemenea întregului popor, 11 Încon
joară pe conducătorul iubit și stimat 
al partidului și țării, cel mai apro
piat îndrumător al tinerei generații, 
de a cărui activitate neobosită pen
tru înălțarea patriei se leagă minu
natele condiții de muncă, învățătură, 
de viață oferite cu generozitate 
tuturor fiilor patriei noastre. Aces
tor supreme sentimente le-au dat 
glas, în numele tuturor tineri
lor patriei, participanții la impresio
nantul spectacol omagial, la adu
narea jubiliară, legămîntul tinerei 
generații în fața partidului și po
porului fiind sintetic șl mobilizator 
cuprins in Scrisoarea adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu. Este 
un angajament solemn, un argu
ment al maturității cetățenești a 
tinerei generații : „în aceste mo

îmbogățesc ceea ce le-au lăsat Îna
intașii.

Felicia Donceanu : Mă trag din 
Bucovina, din vecinătate așadar, dar 
iată, abia acum acest concurs de îm
prejurări m-a adus aici, am venit 
în Maramureș și am sorbit un ulcior 
cu apă vie și de sănătate spirituală. 
Sint optimistă în ceea ce privește 
muzica pe care o voi scrie, resurse
le ei de inspirație care, iată, aici mă 
înconjoară de peste tot. Eu și dese
nez. Am făcut aici un număr de 
schițe. Inițiativa de a aduce com
pozitorii pe tărimul de legendă al 
Maramureșului e meritorie. Solicita
rea de a participa și sprijini o ase
menea acțiune mă onorează și am 
răspuns cu plăcere. Corurile sint co
munități de spirit și factori de edu
cație dintre cei mai însemnați. E o 
nobilă modalitate de a reuni oameni 
și a săvirși ceva in comun pentru 
înălțare sufletească prin muzică. De 
aceea, cred că noi, compozitorii, avem 
o datorie morală de a sprijini ne
mijlocit formațiile. în Maramureș 
am simțit un climat stimulativ și 
emulativ de natură să mențină arta 
aproape de inimile oamenilor. în 
satele unde am poposit, dar și în mi
nunatul sat din muzeul sighetean 
mi-am umplut sufletul cu marile 
frumuseți pe care poporul nostru a 
fost și este capabil să le creeze. Ne 
simțim mai buni și mai frumoși. De 
aceea, pentru mine, a cunoaște fol
clorul nu se reduce la a-1 „prelu
cra". Trebuie să-1 simțim cu întrea
ga ființă, să ne amintim de axul 
nostru muzical — Enescu — mesa
gerul de înălțime al componisticii 
românești. El nu și-a propus să 
„prelucreze" de la distanță folclorul, 
dar în întreaga sa artă se simte a- 
cest flux subteran cu valoare uni
versală.

Irina Odăgescu-Tuțuianu : Muzica 
pe care am ascultat-o și oamenii pe 
care i-ăm cunoscut și întîlnit in a- 
ceste zile mi-au reîmprospătat ima
ginea despre acei locuitori adevărați, 
frumoși, luminoși și buni, statornici 
in vatra lor de existență și care cre
ează condiția îmbucurătoare a per
sistenței acelui filon de tradiție ro
mânească, inclusiv muzicală, de o 
impresionantă originalitate. Acum 
15—20 de ani, cind am scris primul 
cintec de structură modală popu
lară care se numea „Marea inimă 
a țării", acea piesă mi-a generat un 
anume stil în creația mea și a de
terminat evoluția spre compoziții cu 
conținut actual. Tradiția ancestral 
folclorică a neamului românesc tre
buie să-și capete un veșmînt con
temporan, iar căile de înfăptpire 
sint mai multe, de Ia simpla prelu
crare la compunerea unor poeme co
rale ample. îmi place să-mi întîl- 
nesc cîntecele interpretate de dife
rite formații. De aceea, m-am bucu
rat atît de mult cînd piesa mea 
„Numele patriei" și-a găsit o reda

mente de aleasă sărbătoare a copi
lăriei noastre fericite — se spune 
In Scrisoare — ne angajăm solemn 
in fața partidului, a dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
seoretar general Nicolae Ceaușescu, 
a mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu să învățăm și să mun
cim cu dăruire și pasiune, să ne 
pregătim temeinic, multilateral pen
tru muncă și viață, să nu precupe
țim nici un efort pentru a fi la 
inălțimea glorioasei epoci pe care o 
trăiește Rom&nia socialistă, intimpi- 
nind cu noi realizări Congresul al 
XIV-lea al Partidului Comunist Ro
mân și împlinirea a 45 de ani de la 
victoria revoluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și an- 
tilmperialistă de la 23 August 1944".

Sub îndemnul unor asemenea înăl
ță toare sentimente și idealuri pri
vesc tinerii patriei viitorul și pă
șesc cu încredere și spirit angajant, 
Împreună cu întregul popor, in co
loanele celor ce-1 înfăptuiesc, strîns 
uniți în jurul partidului, al secre
tarului general al partidului, Marela 
Erou al României socialiste.

re impecabilă in concursul coralei 
„Prietânii muzicii" din Baia Mare. 
Corala băimăreană are forța unei 
formații profesioniste, maleabilitatea 
și sensibilitatea necesare expresiei 
artistice veritabile. Aceeași impresie 
mi-au lăsat-o și corurile de copii. 
Sînt mărturii suficiente pentru a 
vedea în Baia Mare un centru artis
tic puternic.

Constantin Ripă : Pentru ca pre
lucrările folclorice să fie valoroase 
componistic și să păstreze autentici
tatea, ele trebuie să apeleze la re
sursele existente chiar in melodia 
folclorică. Orice prelucrare se poate 
face pentru diferite niveluri, pen
tru diferite posibilități de interpre
tare. Noi vom oferi formațiilor co
rale maramureșene creații bazate pe 
melosul șl spiritul folclorului mu
zical atit de bogat in zonă, cu cre
dința că acestea — corurile, deci — 
le pot realiza tehnic mai bine toc
mai fiindcă le sînt mai apropiate. 
Sint convins că prin inițiativa ta
berei se va îmbogăți repertoriul for
mațiilor corale din Maramureș (și 
din alte zone, bineînțeles) cu lucrări 
temeinice. Mișcarea coraiă de ama
tori din județ este foarte puternică. 
Tot ce am auzit cîntat din creațiile 
mele aici a fost de nivel excepțional.

Dan Voiculescu : Ideea de a reali
za în Maramureș o tabără de creație 
pentru prelucrări de folclor este ab
solut singulară și întru totul bine
venită. Se deschide astfel o cale de 
valorificare a unor frumuseți folclo
rice inestimabile, care merită să fie 
puse în circulație și cu mijloacele 
mai complexe ale artei culte. în cele 
șapte zile de ședere în Maramureș 
am avut prilejul să cunoaștem direct 
oamenii aceștia minunați și valorile 
pe care le-au creat. Acest fel nou 
de documentare constituie o condi
ție primordială înainte ca noi să 
trecem la lucru. Sub acest aspect 
tabăra ne-a fost de mare folos. Si
gur, există culegeri de folclor. Ne 
vom inspira și din ele, dar în „auzul* 1 
nostru s-au sedimentat practici mu
zicale trăite. De acum se așteaptă 
roadele acestei documentări. Am în
țeles că, în curînd, prelucrările de 
folclor realizate in diferite viziuni 
stilistice și modalități tehnice de 
compozitorii prezenți vor fi aduna
te într-o culegere. Dar o urmare, cu 
bătaie mai lungă, a acestei tabere 
va fi un concurs coral de anvergu
ră națională în care să se cinte lu
crările concepute special în acest 
scop. Prin intermediul taberei, al 
animatorului ei, dirijorul Ion Săcă
leanu, am cunoscut mult și am vă
zut multe în Maramureș.

Doina Rotaru ; Sînt pentru prima 
dată în Maramureș. Așteptările au 
fost mult întrecute. Știam că vin 
într-o lume minunată și plec cu im
presii deosebite despre oameni, des
pre muzica și sufletul lor. Aș dori 
să pot răsplăti cu muzica mea toată 
această căldură și frumusețe a spi
ritului. Am trăit momente impresio
nante la Botiza, Desești, Valea 
Chioarului, Petrova. Doresc ca lu
crările mele să fie cîntate de for
mații maramureșene, cred că oricare 
compozitor se simte onorat de cali
tatea acestor interpreți, inclusiv a 
copiilor, așa cum i-am văzut aici. 
M-a cucerit pasiunea dirijorilor și a 
profesorilor. Sînt și eu cadru didac
tic și apreciez că dascălii de muzică 
reușesc să facă din copii adevărate 
ființe muzicale.

Sînt doar citeva din gîndurile com
pozitorilor prezenți in Maramureș. 
Cu adevărat, folclorul este un depo
zit de gîndire și simțire profund, cu 
mare rezonanță în lada de zestre a 
neamului. Un tezaur de simțire și 
talent viguros, din care creatorii con
temporani își trag sevele unor lu
crări destinate puternicei vieți artis
tice, muzicale, corale de aici, din 
Maramureș, ca și din multe alte 
locuri din țară.

Gheorghe PARJA 
corespondentul „Scinteii"
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Felicitările transmise de dumneavoastră cu ocazia realegerii mele tn 
funcția de președinte al Republicii Federale Germania mi-au produs o deo
sebită bucurie. Văd în acestea un semn al legăturilor prietenești dintre cele 
două țări ale noastre, pentru care vă exprim sincere mulțumiri.

RICHARD VON WEIZ5ÂCKER
Președintele

Republicii Federale Germania

Succese ale minerilor
Harnicul colectiv al Exploatării 

Miniere Șuior, unitate maramure
șeană fruntașă in întrecerea socia
listă, obține noi și importante 
succese. Astfel, în primul trimes
tru al acestui an, minerii de la 
Șuior au realizat peste plan o pro
ducție de 3 milioane lei. in condi
țiile reducerii cheltuielilor cu 12 Iei 
la 1 000 lei producție-marfă și creș
terii productivității cu 5 000 lei pe 
om al muncii. Este de subliniat că

ZIUA GRĂNICERILOR REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

PERMANENT LA DATORIE
Nu cu mult timp în urmă, în 

acest ostrov de margine de țară, 
vîntul spulbera nisipurile fierbinți 
și foșnea prelung in frunza de 
plop, iar sălciile cu rădăcini dez
golite de bătaia viiturilor își îm
preunau ramurile deasupra bălților 
cu ape stătute, Salcimii îngălbe
neau de timpuriu și locuitorii sa
tului (cei care nu erau vaporeni), 
trudeau de primăvara pînă toam
na tirziu să smulgă solurilor nisi
poase cițiva știuleți de porumb. In 
ostrov se ajungea traversînd apa 
cu un bac pe care se îngrămădeau 
oameni, căruțe, vite și arar cîte 
o mașină. Praful se inălța după 
cele cîteva turme de o! ca după 
batalioane de tancuri, iar oamenii 
se mulțumeau să-ți spună și să-și 
spună că așa a fost dintotdeauna 
și așa va fi mereu. Aici stăpînesc 
apo’e, vînturile și arșița...

Au trecut de atunci doar două
zeci și cinci de ani și, iată, toate 
s-au schimbat. îmi este foarte greu 
să recunosc locurile. De aceea, 
pentru a mă orienta cit de cijt în 
acest nou peisaj de străveche mar
gine de țară, trebuie să-mi caut 
repere. De unde însă să le iau ? 
Cotiturile de drum nu mai sînt 
aceleași, în locul vechilor cărări 
aleargă acum, printre culturi, arte
re de beton, pînza de apă a crescut 
cu peste zece metri în amonte de 
stăvilar — căci s-a durat aici, la 
frontieră, în colaborare cu țara ve
cină și prietenă, un original sistem 
hidroenergetic și de navigație —, 
satul s-a modernizat, vechiul bac 
a dispărut, iar in locul pe unde 
trecea el se află acum un pod de 
beton peste stavilele unuia din ba
rajele tleversoare. De remarcat că 
toate acestea s-au realizat doar în 
ultima 'parte a acestui interval de 
timp, în mai puțin de un deceniu 
și jumătate.

Dar nu numai atit. In momentul 
de față prinde contur/modernă. cu 
arhitectură suplă, o așezare pentru 
hfdroenergeticieni, se fac extin
deri la centralele electrice, se ame
najează locuri de agrement și. nu 
peste multă vreme, se va mai ridi
ca. monument peste ape. un nou 
pod.

Deși mă aflu la marginea țării, 
pe ultima palmă de pămint româ
nesc din acest orizont, am senza
ția că mă găsesc ne străzile Capi
talei. In miezul fierbinte al uriașei 
zidiri. Cea mai glorioasă etapă din 
devenirea socialistă a tării, pe rare 
cu mîndrie o numim ..EPOCA 
NTCOLAE CEAUSESCU". își expri
mă și aici, pe nămîntul de la ho
tar. magistralele sale împliniri, 
verticale cutezătoare sore mileniul 
trei, frontisplcfi trainice ale evului 
comunist de miine. Nimic nu mai 
e ca înainte. Ca pe întreg cuprin
sul țării, și aici. în acest spațiu de 
graniță, s-au durat, temeinic, cu 
brațul, cu gindul. cu inima, in fact 
șl în simbol, ctitorii fără d» sea
măn. Totul este nou, proaspăt, mi
rosul de beton și zgomotul de tur
bine persistă ca un adevăr care nu 
are nevoie de demonstrații, ca un 
pridvor de casă nouă.

Aici, la marginea tării, grănicerii 
străjuiesc pămintul strămoșesc,

Traficul rutier Ia silrșlt 
de săptămînă

Valorile de vîrf ale traficului la 
gfirșit de săptămînă, în condițiile 
averselor de ploaie semnalate frec
vent în majoritatea zonelor țării, 
impun adaptarea permanentă a ma
nierei de conducere a autovehicule
lor la împrejurările concrete meteo- 
rutiere. Un număr mare de autotu
risme. motociclete, motorete și bici
clete se deplasează spre locurile de 
agrement din apropierea marilor 
orașe. spre litoral și stațiunile 
balneoclimaterice. De aici, necesita
tea — in condițiile unui trafic deo
sebit de intens — a unei compor
tări preventive a participantilor la 
trafic. Situațiile de pericol, mal nu
meroase pe arterele cu o singură 
bandă de circulație pe sens, se da- 
toresc. in multe cazuri, grabei unor 
automobiliști. depășirilor neregu
lamentara și nepăstrării unei distan
te laterale suficiente la trecerea pe 
lingă bicicliști sau pietoni care se 
deplasează pe partea carosabilă. 
Riscurile slnt mari și acolo unde, 
deși se circulă pe două sau trei 
benzi, automobiltștii consideră că 
este mai comod să se deplaseze pe 
culoarul de lingă axul drumului. în 
felul acesta, ei stînjenesc circulația 
partenerilor de drum care intențio
nează să efectueze depășiri sau vi
raje spre stingă și împiedică folo
sirea. în condițiile legii, a culoarului 
de prioritate de lîngă axul drumului 
de către autovehiculele de interven
ție. Se reamintește automobiliștilor 
că pe arterele pe care circulația se 
desfășoară pe două sau mai multe 
benzi pe sens trebuie folosită, cu 
precădere, banda numărul 1.

O cerință majoră a siguranței ru
tiera este starea psihofizică a celor 
care conduc autovehicule. Pentru 
evitarea pilotării masini’or în stare 
de oboseală, este absolut necesar ca 
dună parcurgerea a cel mu’t ’01)—159 
kilometri automobillștii să facă scurte 
ponasurl pentru relaxare.

Adeseori, Ia ducere sau la înapoie
re. automobiliștii circulă în coloa
nă. Pentru ca deplasarea în astfel 
de condiții să se desfășoare in de
plină siguranță, se impune respec
tarea cltorva reguli de conduită pre
ventivă. Astfel, este necesară men

20 la sută din sporul de producție 
s-a obținut exclusiv pe seama creș
terii productivității muncii. Pe pri
mele 5 luni ale anului în curs 
costurile materiale s-au redus cu 
11 la sută. De la directorul minei, 
tovarășul Gheotghe Birle. aflăm 
că la mina Șuior continuă introdu
cerea în subteran a mașinilor de 
încărcat de mare capacitate, fabri
cate la întreprinderea de Utilaj Mi
nier din Satu Mare (Ion Dumitriu).

ei se află aici, cu aceeași statornică 
misiune, cu aceeași permanentă 
tinerețe. în veghea de hotar. Ne
clintiți, în același loc, i-am întîlnit 
și acum douăzeci și cinci de ani...

— ...patrula de pază formată din 
soldatul Tănăsescu șl soldatul Du
mitru execută paza și apărarea 
frontierei de stat a Republicii So
cialiste România...

Ascult atent raportul ostașului 
aflat în serviciul de pază și, deo
potrivă, gîndul și inima mă duc pe 
firul apei în sus. Nu, aici nu s-a 

schimbat nimic. Ostașii sînt parcă' 
cei de acum un sfert de veac, cerul 
—. același, apa fluviului — aceeași. 
Clipa de acum se suprapune per
fect peste cea de atunci, planurile 
se contopesc în aceeași perspectivă, 
în aceeași statornicie. Era tot așa, 
ca acum, in miez de iunie și în 
prag de seară. Plouase abundent. 
Grănicerul, ca și cel de acum, era 
ud pină la piele, dar atent și vi
gilent în postul său. Totul era în 
regulă aici, la frontieră. Atunci, ca 
și acum. Iar ei. ostașii-grăniceri, 
se aflau — și se vor afla mereu, 
din generație în generație, din con
tingent tn contingent — la datorie, 
neclintite santinele de hotar. Mereu 
tineri, iar tinerețea lor, dublată de 
calitățile celui ce a primit din par
tea țării un consemn, îmi apare 
acum ca un simbol, ca un statornic 
reper la fruntarii. Contingentele 
trec, tinerețea lor rămîne. în ve
ghe, Ungă bornele de hotar. Veghe 
de pace, de liniște, caldă iubire de 
neam și de țară.

Soldați! Eugeniu Tănăsescu. Ma
rian Dumitru. Vasile Ivan. Marian 
Croitoru și ceilalți, toți militarii din 
subunitățile comandate de căpita
nul Petre Juravle șl locotenentul- 
major Liviu Caba, fără excepție, 
se află la posturi.

Si tot la posturi se află și ener- 
geticienii de aici, din acest punct 
de țară. Coborim în inima de oțel 
a uriașei construcții. Ai senzația 

BULETIN RUTIER
Recomandări și Informații de la Inspectoratul General 

al Miliției — Direcția circulație
ținerea intre autovechicule în timpul 
mersului a unei distanțe corespunză
toare. care să permită efectuarea 
fără ris<uri a oricăror manevre im
puse de împrejurări. Trebuie cu 
desăvirșire evitată efectuarea depă
șirilor succesive, încadrarea în vite
za de deplasare a coloanei fiind cea 
mai sigură măsură de precauție. De
oarece staționările pe partea caro
sabilă a drumurilor creează strangu
lări și obligă partenerii de drum la 
depășiri periculoase, autovehiculele 
trebuie să se afle la locurile de 
parcare amenajate In acest scop. 
Dacă un automobilist rămîne în 
pană, ceilalți conducători auto au 
datoria de a-1 ajuta să scoată auto
vehiculul in afara părții carosabile, 
pînă la remedierea defecțiunii. Se 
recomandă să se circule cit mai puțin 
pe timp de noapte, iar atunci cind 
se impune acest lucru, automobiliș
tii trebuie să aibă in vedere asigu
rarea unei cit mai bune observări a 
căii de rulare și a autovehiculelor 
prin aprinderea luminii farurilor 
încă de la primele semne ale amur
gului. în timpul mersului în coloa
nă. automobiliștii, cu excepția celui 
care circulă în față, trebuie să folo
sească faza de intîlnire a farurilor, 
pentru a nu incomoda deplasarea 
partenerilor de drum. Distanta in 
mers trebuie să fie mai mare în 
cursul nopții, deoarece in condiții de 
vizibilitate redusă perceperea spațiu
lui este adesea eronată. Atunci cind 
circulația autovehiculelor din sens 
opus este deosebit de Intensă, se im
pune rulajul cu viteze moderate, 
pentru a se evita consecințele feno
menului de orbire.

Una din cauzele frecvent genera
toare de accidente o constituie exce
sul de viteză, mai precis necorela- 
rea acesteia cu ansamblul de îm
prejurări ale circulației. Deși marea 
majoritate a automobiliștilor Înțeleg 
necesitatea de a circula cu viteze 
adecvate mersului in siguranță, mai 
sînt unii care ignoră această im
portantă măsură de precauție, iar 
urmările sînt. de regulă, deosebit de 
grave mai ales dacă excesul de vi
teză se asociază și cu neatenția în 
timpul conducerii. în localitatea 
Bala, județul Mehedinți, un automo
bilist care rula cu viteză excesivă 
a încercat să evite un animal și.

CARAȘ-SEVERlM :

„Inventica ’89“
Salonul permanent de inventică 

din cadrul Centrului de Cultură și 
Creație „Cintarea României" din 
Reșița găzduiește în aceste zile 
o expoziție cu cele mai re
prezentative lucrări de creație 
tehnico-științifică realizate de spe
cialiștii din unitățile economice ale 
județului Caraș-Severin. premiate 
în cadrul Festivalului național 
..Cintarea României". Lucrările ex
puse reprezintă județul Caraș- 
Severin la faza pe țară a festiva
lului. în cadrul expoziției se vor 
organiza acțiuni vizînd amplifi
carea preocupărilor de creație teh- 
nico-științifică de masă. dezvol
tarea activităților de invenții și 
inovații, precum și simpozioane, 
mese-rotunde și alte manifestări. 
(Ion D. Cucu).

că pătrunzi într-o rachetă cosmi
că. Iată, am ajuns in punctul cel 
mai sensibil, acolo de unde începe 
spectacolul luminii, al energiei. 
Un „alternator" la scară uriașă. 
Turbine cu palete reglabile, rotor, 
stator, răcire a înfășurărilor cu apă 
distilată care circulă prin interio
rul conductorilor... Ne este ghid 
un maistru de serviciu in cadrul 
turei. Emanoil Urucu se numește. 
Parcă l-am mai întîlnit undeva. 
Locotenentul-major Caba, coman
dantul subunității de grăniceri care 
străjuiește această poartă a țării, 
simte nevoia unei explicații sen
timentale :

— Maistrul Urucu și cu mine am 
fost militari în termen în aceeași 
unitate de grăniceri. Au trecut 
mulți ani de-atunci...

S-au reintîlnit aici. Unul, che
mat să vegheze energia care vine 
din adine de ape. celălalt, chemat 
să străjuiască hotarul țării, care 
vine din adine de multimilenară 
istorie. Ml se nare o firească sim
bioză. o definiție a înfrățirii dintre 
muncă și veghe.

Și secretarul comitetului de par
tid din șantier, tovarășul Ionel 
Ciocan, a fost grănicer. Comandant 
de pichet undeva în Deltă. Nu a 
uitat acele momente, orele de 
veghe la frontieră nu se uită nici
odată. Tocmai de aceea își găsește 
timp pentru a fi alături de grăni
ceri, pentru a participa nemijlocit 
la activitățile organizate în subuni
tăți. Firește, nu doar din chemarea 
nostalgică a anilor tinereții, ci din- 
tr-o puternică și permanentă dato
rie a omului aflat la hotar. Toți 
cei de aici, ostași in uniformă și 
ostași în salopete, ostași ai veghei 
de hotar și ostași ai muncii, se con
sideră grăniceri. Dintotdeauna. 
Acest sentiment al unității de ac
țiune al oamenilor de la graniță, 
de peste tot din această țară, pu
ternic reverberat astăzi de doctrina 
militară națională strălucit elabo
rată de-tovarășul Nicolae Ceausescu, 
genial strateg ăl luptei pentru 
devenirea socialistă și comunistă 
a țării, ctitor de eră nouă in isto
ria modernă a patriei, se află adînc 
întipărit în inima ostașului de la 
fruntarii, definește patriotismul lui 
ardent, devotamentul său nețărmu
rit față de popor, față de coman
dantul suprem, se constituie in
tr-un izvor de fapte deosebite.

Pe alct a trecut nu de mult șta- 
feta-album „Alături de grăniceri, 
de strajă patriei", înmănunchind, 
în filele sale, și faptele grănice
rești de neasemuită frumusețe ale 
ostașilor și ale oamenilor care au 
durat noul peisaj al acestui colț de 
țară. Pe aici au trecut atitea ge
nerații de ostași-grăniceri. care 
și-au înflorit pe chip și și-au înno
bilat în suflet cel mai frumos din
tre sentimentele ostășlel — acela 
de a fi santinelă in prag de țară, 
acolo unde vtntul serii șoptește a 
dor și a dragoste de acasă în lim
ba română, unde Inimile bat tot
deauna fierbinte.

Colonel Gh. VĂDUVĂ
Foto : P. Corobae

brusclnd volanul, a părăsit calea de 
rulare, după care s-a izbit violent 
de un copac. In urma impactului a 
fost grav rănit un pasager. în ora
șul Avrig. un alt automobilist a pă
truns cu viteză excesivă într-o 
curbă și a accidentat grav o femeie 
care mergea pe marginea șoselei.

Persistența unor porțiuni de caro
sabil umed pe unele șosele, ca ur
mare a ploilor, sporește pericolul de
rapărilor la viteze neadecvate. în lo
calitatea Goiești, județul Dolj, un 
automobilist începător a circulat cu 
viteză neadecvată, a pătruns pe tro
tuar și a accidentat o fetită. Por
țiunile de drum situate în pante 
ori cu succesiuni de curbe se tmpun 
a fi parcurse in trepte inferioare de 
viteze, pentru abordarea în siguranță 
a oricăror manevre in conducerea 
mașinii.

t V
11.30 Lumea copiilor
12.25 Sub tricolor, la datorie !
12,40 Viața satului
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15,00 închiderea programului
10,00 Telejurnal
19.20 Cintarea României. Omagiu! tării 

conducătorului iubit. Emisiune 
realizată in colaborare cu Consi
liul Culturii și Educației Socialiste 
și cu Comitetul de cultură și edu
cație socialistă al Județului Va

20.25 Film artistic. Aventuri în Alaska
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI, 26 IUNIE 1989
19.00 Telejurnal
19.25 Ctitorii ale Epocii de Aur. Docu 

mentar
19.45 Știința Dentru toți
20,10 Industria — programe prioritare
20.30 Tezaur folcloric In concert
21,00 Democrația muncitoreascâ-revolu- 

ționară in acțiune
21.20 Din lumea capitalului. Documentar
21,35 Ce-țl doresc eu ție, dulce Românie. 

Versuri patriotice, revoluționare
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

POPULARE MOZAMBIC ,

Tovarășului JOAQUIM ALBERTO CHISSANO
Președintele Partidului FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic
MAPUTO

Cu prilejul sărbătoririi celei de-a XlV-a aniversări a proclamării in
dependenței de stat a Republicii Populare Mozambic adresez Partidului 
FRELIMO, guvernului și poporului mozambican, dumneavoastră personal 
calde felicitări. împreună cu cele mai bune urări.

Exprim convingerea că. în spiritul convorbirilor și înțelegerilor noastre 
recente, raporturile tradiționale de prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta si mai mult. în Interesul 
popoarelor român și mozambican. al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării 
internaționale.

Folosesc această ocazie pentru a vă adresa dumneavoastră personal, 
stimate tovarășe Joaquim Alberto Chissano. cele mai bune urări de sănă
tate și fericire, iar poporului mozambican prieten pace, progres și prospe
ritate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu 14 ani în urmă, la 25 Iunie 
1975. poporul mozambican trăia un 
memorabil eveniment al istoriei 
sale naționale : pe stadionul cen
tral din Maputo. împodobit sărbă
torește. în aclamațiile entuziaste a 
mii și mii de oameni era procla
mată independenta tării sub nu
mele de Republica Populară Mo
zambic. Apariția noului stat (su
prafața — 783 030 kmp ; populația 
actuală — aproape 12 milioane lo
cuitori) — rezultat al luptei duse 
cu arma în mină timp de un de
ceniu de către poporul acestei țări 
sub conducerea Frontului de Elibe
rare din Mozambic (FRELIMO) — 
a reprezentat o mare victorie a 
mișcării de eliberare națională pe 
continentul african, un important 
nas înainte pe calea împlinirii as
pirațiilor de libertate, progres și 
bunăstare ale poporului mozambi
can.

în anii care au trecut de atunci. 
Mozambicul s-a angajat pe calea 
înfăptuirii unor ample acțiuni ‘pe 
plan economic și social, pentru 
realizarea unor schimbări structu
rale în vederea construirii unei noi 
societăți. Astfel, s-a trecut la na- 
t'onalizarea principalelor miiloace 
de producție, au fost înființate co
operative agricole. Sarcinile noii 
etane de dezvoltare independentă a 
*ării au fost definite de cel de-al 
UT-lea Congres al FRELIMO din 
1977. cind s-ă hotărît transformarea 
acestei organizații intr-un partid 
revoluționar de avangardă si tre
cerea la edificarea unei societăți 
bazate ne principiile socialismului, 
la instaurarea unui stat democrat- 
nonular. Perioada ce a trecut a 
fost marcată de ample eforturi vi
zînd traducerea în via* *ă  a obiecti
velor propuse. Realizările din anii

• Noiembrie, ultimul bal : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FA
VORIT (4531 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FLAMURA (8577 12) — 9; 11; 13: 
15: 17; 19
• Maria și Marea : UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, COSMOS
(27 54 95) — 9: 11 ; 13: 15; 17; 19
• O vară cu Mara : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17; 19
• Francois Villon : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 13; 17
• In flecare zi ml-e dor de tine : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11: 13: 15 
O Alo, aterizează străbunica : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15
• Viața ca o poveste (filmul româ
nesc ieri și azi) : MIORIȚA — 17; 19, 
GIULEȘTI — 17; 19
4» Maria șl Mlrabela tn Tranzistorla : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19
S Dzikun, clinele lup : DOINA
(16 35 38) — 9; 11; 13: 15: 17; 19
« Fata de pe rlu : BUZEȘTI (50 43 58)
- 15: 17: 19
A Misiune specială : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) - 15: 17: 19
o Colonelul Redl : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15.30: 18.30
«n Jandarmul si Jandarmeritele : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11: 13: 15;
17.15: 19.30. GLORIA (47 46 75) — 9: 11 : 
13: 15: 17.15: 19.30. CULTURAL
(83 50 13) — 9: 11: 13; 15: 17,15: 19.30 
O De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15: 13,30: 15.45; 18: 
20.15
• Sprijiniți-I pe șerif : STUDIO
(59 53 15) — 9.30; 11.30; 13,30: 15.30:
17.30: 19,30

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
ATLETISM : La Pitești,

Campionatele internaționale 
ale României

Pe stadionul „1 Mai" din Pitești 
se vor desfășura astăzi Campiona
tele internaționale de atletism ale 
României. Programul a fost concen
trat pe durată unei singure dupa- 
amiezi, astfel că amatorii de atle
tism vor putea urmări numeroase 
probe spectaculoase într-un răstimp 
scurt. Dintre alergări sînt alese cele 
feminine de 400 m. 800 m, 1 500 m, 
3 000 m, 100 m garduri și 400 m gar
duri, iar dintre cele masculine — 
400 m, 1 500 m, 110 m garduri și 
400 m garduri. Dintre celelalte pro
be, au fost incluse în program sări
turile în lungime și la înălțime (fe
minin) și la înălțime (masculin). A- 
runcările vor fi reprezentate de1 două 
probe pentru femei (aruncarea greu
tății și cea a discului) și una pentru 
bărbați (aruncarea suliței).

S-au înscris la competiție atlete și 
atlețl din Algeria, Cehoslovacia. R.P. 
Chineză, R.P.D. Coreeană, Cuba,
R.D. Germană, Grecia, Iugoslavia, 
Polonia și U.R.S.S. Dintre reprezen
tanții României nu vor lipsi per
formerele internaționale Doina Me- 
linte. Paula Ivan și Alina Astafei. 
Campionatele internaționale ale țării 
noastre vor ocaziona și retragerea 
din activitatea competițională a re
numitei alergătoare Maricica Puică, 
una dintre atletele românce cu pal
mares strălucitor, din care nu lin
sese medaliile olimpice, inclusiv de 
aur.

Circuitul international de marț 
P.T.T.

în organizarea asociației sportive 
P.T.T., în colaborare cu F.R. de A- 
tletism. astăzi are loc a 44-a ediție 
a Circuitului internațional de marș 
P.T.T. întrecerile se vor desfășura 
lîngă stadionul „23 August" din Ca
pitală, pe traseul din strada Maior 
Coravu, cu începere de la ora 8,30. 
Pe lîngă sportivii români vor par
ticipa și reprezentanți din U.R.S.S., 
Cehoslovacia și Polonia.

teatre
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Fiorin Farcaș — pian, 
Dragoș Călin — pian — 10,30; Lorena 
Topciov — vioară. La pian, Doina Da
cian — 17,30; (Ateneul Român) : „Li
teratura contrabasului". Lucrări de 
GIOVANNI BOTTESINI. Interpretea
ză : Ștefan Thomasz, Lucian Ciorâță, 
Nicolae Pop, Dorin Marc, Georgeta 
Stoleriu, Cătălin Rotaru, Daisuka Soga 
(Japonia), cvartetul de contrabași 
„Mobile" (Dorin Marc, Botond Kos- 
tyak, Lucian Ciorâtă, Alexandru 
Chiș), orchestra de contrabași „Gra
ve". Dirijor : Ion Chepțea. La pian, 
Viorica Rădol, Ioana Thomasz, Ale
xandru Szekely — 11
• Opera Română (13 1857) ; Bărbierul 
din Sevilla (spectacol prezentat de 
studenții Conservatorului „Clprlan 
Porumbescu" — 11: Nabucco — 18
• Teatru) de operetă (13 63 48) : Okla
homa — 10,30; Victoria și al el husar 
- 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Cin- 
tec despre mine însumi — 10,30;
Hamlet — 17
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : EX — 18,30
• Teatrul Gluîești (sala Maiestic. 
14 72 34) : Arta conversației — 10: (in 
foaier) : Doamnele domnului Cara- 
giale — 18
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tâna- 
se“ (sala Savoy. 15 56 78) : Belmondo 
al II-lea — 18: (la Palatul sporturilor 
șl culturii) : Artiștii și Boema — 16:
19.30
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70. 
ta sala Magheru a Teatrului ..Notta
ra") : Hoțul sentimental — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada și cei 7 pitici — 10.30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Șoricelul și păpușa — 11; 
(la Teatrul de păpuși Herăstrău) : 
Vasilache și Marioara — 18 

de după eliberare pe linia dezvol
tării economice, sociale și cultu
rale sînt cu atît mai notabile., cu 
cit ele au fost dobîndite în condi
țiile unor permanente acte de a- 
gresiune din partea rasiștilor sud- 
africani.

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu popoarele 
Africii, poporul român a fost în
totdeauna alături de poporul mo
zambican. urmărind cu simpatie 
eforturile sale pentru consolidarea 
independenței, pentru dezvoltarea 
liberă pe calea-progresului econo- 
mico-social.

Spre satisfacția reciprocă, rapor
turile de prietenie și colaborare 
întpe România și Mozambic au cu
noscut un curs ascendent. O con
tribuție de cea mai mare însemnă
tate la extinderea șl adîncirea co
laborării româno-mozambicane pe 
multiple planuri au avut-o întilni- 
rile la nivelul cel mai înalt, de la 
București și Maputo, care au des
chis de fiecare dată rodnice per
spective conlucrării bilaterale în 
diverse domenii : politic, economic, 
tehnico-științific. precum si in sfe
ra vieții internaționale. Pe aceste 
coordonate s-au Înscris convorbiri
le desfășurate nu de mult, cu pri
lejul vizitei oficiale de prietenie 
întreprinse în tara noastră, la In
vitația președintelui 
Nicolae Ceaușeseu. de către tova
rășul Joaquim Alberto Chissano. 
președintele Partidului FRELIMO 
si al Republicii Populare Mozam
bic;. Prin înțelegerile la care s-a 
ajuns, aceste convorbiri s-au în
scris ca o nouă și importantă con
tribuție la lărgirea și adîncirea con
lucrării prietenești. în interesul re
ciproc. al păcii și înțelegerii inter
naționale.

FOTBAL : Meciurile semifinale 
ale „Cupei României"

Azi, la București și Brăila se vor 
juca partidele semifinale din „Cupa 
României". La stadionul Sportul stu
dențesc din Capitală, cu începere de 
la ora 17,30, va avea loc jocul Rapid
— Steaua, arbitru la centru — Ion 
Igna, La Brăila, de la ora 17, se va 
desfășura meciul Dinamo București
— Victoria, arbitru la centru — Oc
tavian Ștreng. în caz de egalitate, 
după 90 de minute, vor avea loc pre
lungirile de rigoare (2 reprize a cite 
15 minute). Dacă scorul egal va per
sista, se vor executa lovituri de la 
11 metri.

Tot astăzi, de la ora 11, se vor 
juca meciurile ultimei etape in cele 
trei serii ale diviziei B. Chiar îna
intea ultimei etape, se știe că F.C. 
Petrolul (seria I). Jiul (seria a II-a) 
și Politehnica Timișoara (seria a 
III-a) sînt ciștigătoarele întrecerilor 
din divizia B în această ediție a 
campionatului.

FOTBAL. Pe stadionul „Maraca- 
na" din Rio de Janeiro s-a disputat 
finala campionatului de fotbal al 
statului brazilian Rio între forma
țiile Flamengo și Botafogo. Victoria 
a revenit cu scorul de 1—0 (0—0) e- 
chinei Flamengo. unicul gol al me
ciului fiind înscris, in minutul 57 de 
Mauricio.

VOLEI. Disputat tn orașul nipon 
Tottori, meciul internațional amical 
feminin de volei dintre selecționa
tele Japoniei și U.R.S.S. s-a încheiat 
cu victoria jucătoarelor japoneze, cu' 
scorul de 3—2 (15—6, 8—15, 12—15, 
15—10, 15—12).

TENIS. în sferturile de finală ale 
turneului internațional feminin de 
tenis de la Eastbourne (Anglia), 
Martina Navratilova a eliminat-o cu 
7—6, 6—1 pe Mary Joe Fernandez, 
Raffaella Reggi a dispus cu 6—2, 
4—6, 6—1 de Akiko Kijimuta, iar 
Gigi Fernandez a întrecut-o cu 6—2,
6—4 pe Etsuko Inoue.

• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(ț5 72 59, la sala Schitu Mâgureanu a 
Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra") : 
„Săptămina absolvenților". Nu slnt 
Turnul Eiffel — 11; Mobilă și durere 
-19
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ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

DEMOCRATICE MADAGASCAR

Domnului DIDIER RATSIRAKA
Președintei^ Republicii Democratice Madagascar

ANTANANARIVO
Cu prilejul aniversării proclamării independentei Republicii Democra

tice Madagascar vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului malgaș 
prieten.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare dintre țările 
noastre se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor român și malgaș, 
al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

Republica Democratică Madagas
car, stat insular situat la 400 km 
distanță de țărmul sud-estic al 
Africii și separat de acesta prin ape
le strîmtorii Mozambic, sărbătorește 
la 26 iunie împlinirea a 29 de ani 
de la proclamarea independenței na
ționale. act care a pus capăt unei 
lungi perioade de dominație colonia
lă și a deschis calea înfăptuirii as
pirațiilor poporului malgaș sprâ li
bertate și progres.

Teritoriul țării. însumlnd o supra
față de 592 000 kmp. beneficiază de 
un relief variat, străbătut de un lanț 
de munți vulcanici, ale căror înălțimi 
ating aproape 2 900 m. Pe țărmul 
estic al insulei se află .cele mai ro
ditoare cîmpii, care constituie, dato
rită acestui fapt, și zona cea mai 
dens populată: 30—60 iocuitori/kmp. 
Subsolul țării conține cele mai mari 
rezerve mondiale de mică și grafit, 
dar și importante zăcăminte de fier, 
crom (ai 2-lea producător mondial), 
bauxită, uraniu, petrol, cărbune și 
pietre semiprețioase. motiv pentru 
care Madagascarul a și fost supra
numit „Insulă a comorilor", insulă 
supusă timp îndelungat jafului și 
exploatării colonialiste.

După 1975, o dată cu venirea la 
conducerea țării a președintelui Di
dier Ratsiraka. eforturile poporului

în sprijinul cauzei reunificării pașnice 
și democratice a Coreei

„luna de solidaritate cu lupta poporului coreean»

Forțele progresiste și democratice 
de pretutindeni marchează — ince- 
pind de la 25 iunie, zi in care, in 
1950, a fost declanșat războiul- de a- 
gresiune împotriva R.P.D. Coreene, 
pînă la 27 iulie, cind, in 1953, a fost 
semnat acordul de armistițiu de la 
Panmunjon — „Luna de solidaritate 
cu lupta poporului coreean", tradir 
țională manifestare in sprijinul re
unificării pașnice și democratice a 
țării, dezideratul suprem al națiunii 
coreene. Eroismul cu care poporul 
coreean și-a apărat patria, în con
dițiile grelelor încercări la care a 
fost supus in timpul războiului, ar în
vederat incă o dată, cu putere, in
vincibilitatea unui popor hotărît 
să-și apere cu hotărire și spirit de 
sacj-ificiu independența, cuceririle 
revoluționare, dreptul de a fi stăpîn 
pe propriile sale destine.

După încheierea războiului, po
porul R.P.Dr Coreene s-a angajat cu 
abnegație în uriașul efort pentru re
construcția țării devastate, pentru 
dezvoltarea ei ecdnomico-socială. 
Sub conducerea Partidului Muncii 
din Coreea, în frunte cu tovarășul 
Kim ir Sen, oamenii muncii de la 
orașe și sate au înlăturat într-un 
timp scurt distrugerile uriașe pro
vocate de război și au dobîndit rea
lizări de seamă în dezvoltarea po
tențialului productiv al tării, a în
tregii vieți sociale. în toate regiunile 
au apărut zeci de 
uzine și combi
nate. numeroase 
hidrocentrale, in 
tară au fost ri
dicate noi centre 
industriale, care, 
valorificind la 
un grad mereu
superior resursele naționale, 'au 
dus la sporirea considerabilă 
a forței economice a țării. Prin 
înfăptuirea unor vaste lucrări de 
amenajări funciare și extinderea 
an de ah a Irigațiilor, prin dotarea 
agriculturii cu mijloace tehnice din 
cele mai noi, au sporit suprafețele 
agricole, au crescut simțitor recol
tele, agricultura devenind o ramură 
de bază a economiei naționale. Au 
cunoscut o puternică Înflorire invă- 
țămîntul de toate gradele, cultura 
și știința, care s-au transformat 
intr-o forță a progresului multila
teral al țării.

Cel de-al VI-lea Congres al Parti
dului Muncii a deschis, prin obiec
tivele stabilite, noi perspective pro
cesului de făurire a noii orinduiri, 
in prezent oamenii muncii de la 
orașe și sate fiind plenar angajați 
în dezvoltarea în continuare a for
țelor de producție, ridicarea produc
tivității muncii și sporirea eficienței 
întregii activități.

în toți anii construcției socialiste. 
Partidul Muncii și Guvernul R.P.D, 
Coreene au acționat pentru a ține 
mereu treaz și a cultiva sentimentul 
unității naționale a poporului co
reean. din Nord si din Sud, pe care, 
printr-o flagrantă nedreptate is
torică, o arbitrară „linie de demar
cație" l-a scindat in două zone di
ferite și opuse. Relevind caracterul 
artificial al acestei scindări impuse 
din afară, cu sprijinul unor cercuri 
aservite din Coreea de Sud, R.P.D. 
Coreeană a militat neabătut pentru 
depășirea situației existente, pentru 
reducerea încordării în Peninsula 
Coreeană și crearea condițiilor în 
vederea reunificării țării — proble
ma numărul unu a națiunii. în acest 
sens, au fost avansate zeci de pro
puneri, au fost formulate un șir de 
inițiative constructive, s-au între
prins acțiuni politlco-diplomatice de 
anvergură. Toate acestea au pus in 
evidentă atașamentul profund al 
Partidului Muncii față de interesele 
fundamentale ale întregului popor 
coreean — de a-și vedea patria uni
ficată într-un stat liber, independent 
și iubitor de pace, in care, prin 
forțele sale reunite, să-și poată 
afirma cu o nouă putere forța crea
toare. Multiplele propuneri și ini
țiative ale R.P.D. Coreene, menite 
să ducă la unificarea țării, iși găsesc 
expresie concentrată în programul 
pronus de tovarășul Kim Ir Sen pri
vind crearea Republicii Confederate 
Democrate Koryo. Acest protect 
prevede, dună cum se știe, crearea 
unui stat unitar care, nrin menți
nerea actualelor orinduiri soetete, 
din Nord și din Sud. ar urma să fie

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter

valul 25 iunie. Ora 20 — 28 iunie, ora 
20, In țară : Vremea va deveni caldă, 
iar cerul va £1 variabil, cu innorări 
mal accentuate la incețțut în regiunile

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

malgaș au fost concentrate spre „cu
cerirea celei de-a 2-a independențe 
— cea economică". A fost abolită 
puterea marelui capital și a 
fost inițiat un profund pro
ces de valorificare a bogă
țiilor țării in interes național. 
Printre prioritățile actualului plan 
cincinal figurează: problema relan
sării sectorului agricol în vederea 
acoperirii într-o măsură sporită a 
necesităților interne de produse a- 
groaiimentare : valorificarea supe
rioară a resurselor minerale șl ener
getice ; creșterea și diversificarea 
producției industriale ; impulsiona
rea exporturilor.

în spiritul politicii sale de solida
ritate cu popoarele africane, care au 
pășit pe calea‘dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul român urmăreș
te cu Interes și simpatie realizările 
obținute de poporul malgaș in fău
rirea unei vtqți noi. între Renubiica 
Socialistă România și Republica De
mocratică Madagascar s-au stator
nicit relații de prietenie și coopera
re, care cunosc un curs ascendent, 
în acest cadru, convorbirile de la 
București din 1978 dintre președin
ții celor două state au dat un pu
ternic impuls raporturilor româno- 
malgașe, în interesul reciproc, al 
cauzei păcii, securității și înțelegerii 
internaționale.

condus de un guvern național uni
ficat. Anii ce au trecut de la for
mularea programului nu au făcut 
decit să evidențieze caracterul său 
mereu mai actual, oferind o perspec
tivă realistă de înfăptuire a unifi
cării Coreei. Unificarea — se arată 
în programul amintit — poate fi con
cepută exclusiv ca o operă pașnică, 
realizată prin negocieri, prin înțele
geri între coreenii înșiși, fără nici.un 
amestec din afară. Pentru atingerea 
acestui obiectiv major, R.P.D. Co
reeană a avansat, de asemenea, nu
meroase propuneri și inițiative cu 
caracter parțial, menite să ducă la 
soluționarea treptată a numeroase
lor probleme concrete — politice șl 
militare — care ar facilita, in final, 
crearea statului unitar Republica 
Confederate Democrat*  Koryo, între 
acestea, se impun atenției propune
rile de a se organiza o sesiune co
mună parlamentară a Nordului și 
Sudului, desfășurarea de negocieri 
tripartite, cu participarea R.P.D. Co
reene, Statelor Unite ale Americil 
și Coreei de Sud, transformarea 
acordului de armistițiu în acord de 
pace, care să prevadă „înghețarea" 
forțelor armate și armamentelor, re
ducerea efectivelor militare de către 
Nord și Sud la nivelul a 100 000 
oameni, pentru fiecare parte, înce
tarea introducerii de echipamente 
militare din afară, renunțarea la 

manevre milita
re de anvergură, 
în general la ac
țiuni ale politicii 
de forță, trans

formarea Peninsu
lei Coreene in
tr-o zonă denu- 
clearizată — toa

te acestea avînd ca scop redu
cerea încordării, netezirea terenului, 
înlăturarea obstacolelor ce stau în 
calea făuririi statului unitar co
reean.

Ideea reunificării cîștigă tot mai 
mult teren în Coreea de Sud, unde 
se înmulțesc acțiunile de masă, ca 
și,luările de poziție ale unor cercuri 
politice in Sprijinul adoptării unei 
poziții constructive față de acest 
istoric obiectiv național. Totodată, 
cauza reunificării Coreei se bucură 
de un sprijin crescind pe plan inter
național, numeroase guverne, forțele 
democratice și progresiste susținind 
ferm propunerile făcute în acest sens 
de R.P.D. Coreeană.

Poporul român, România socialis
tă susțin cu fermitate idealul reuni
ficării pașnice și democratice a Co
reei, propunerile R.P.D. Coreene. In 
spiritul solidarității nedezmințite a 
poporului nostru cu cauza dreap
tă a poporului coreean, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu a arătat : „Comu
niștii, intregul popor român au spri
jinit și sprijină in mod hotărît lupta 
dreaptă a poporului coreean pentru 
unitate națională, inițiativele și pro
punerile constructive ale Republicii 
Populare Democrate Coreene, me
nite să ducă la slăbirea tensiunii in 
Peninsula Coreeană, la crearea con
dițiilor pentru reunlficarea pașnică 
și independentă a patriei de către 
coreenii înșiși, fără nici un amestec 
din afară". Susținută constant de 
România la O.N.U. și în alte orga
nizații internaționale, ca și în nu
meroase documente comune semna
te cu alte state, această poziție fer
mă constituie un sprijin real acordat 
luptei poporului coreean pentru 
unificarea țării, bucurindu-se de o 
înaltă apreciere din partea acestuia. 
Astfel, tovarășul Kim Ir Sen, adre- 
sîndu-se conducătorului partidului 
și statului nostru, a arătat : „Vă ex
prim dumneavoastră, partidului, gu
vernului și poporului României re
cunoștință profundă pentru sprijinul 
și solidaritatea activă și permanen
tă față de lupta dreaptă a poporului 
nostru pentru reunificarea patriei". 
■ Cu prilejul „Lunii de solidaritate", 
poporul român își reafirmă senti
mentele de strînsă prietenie față de 
poporul coreean, sprijinul hotărît 
față de cauza dreaptă a reunificării 
Coreei, avînd convingerea că reali
zarea acestui măreț obiectiv ar exer
cita o puternică înriurire pozitivă 
asupra climatului politic în Asia, ar 
constitui o contribuție de seamă la 
cauza destinderii, înțelegerii și păcii 
in lume.

Al. CAMPEANU

din nordul, centrul și estul țării. Ploi 
sub formă de averse. însoțite de descăr
cări electrice, vor cădea pe alocuri in 
regiunile nordice, centrale și de răsărit 
la începutul intervalului. în rest, ploi 
Izolate, îndeosebi după-amiaza șl mal 
ales în zonele de deal și de munte. Vîn
tul va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse, în 
general, intre 12 și 20 de grade. Iar cele 
maxime intre 22 și 32 grade.



România, prezentă mereu activă m viata internațională, 
președintele Nicolae Ceausescu, promotor al păcii 

si înțelegerii intre popoare
COMENTARII Șl APRECIERI ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Presa de peste hotare publică articole în care 
prezintă politica externă a României, călăuzită 
de gîndirea novatoare a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, vizind respectarea noilor 
principii in relațiile dintre state, soluționarea

problemelor grave ale lumii de azi, edificarea 
unei npi ordini economice internaționale.

Sint, de asemenea, puse in evidență in pa
ginile ziarelor și revistelor din diferite țări as

pecte ale dezvoltării economico-sociale a ță
rii noastre în anii socialismului, marile succese 
obținute de poporul nostru in special in 
perioada de după cel de-al IX-!ea Congres 
al Partidului Comunist Român.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
promovează consecvent, în deplină 
concordanță cu aspirațiile de pace 
și progres ale poporului român, ale 
tuturor popoarelor, o politică de 
amplă deschidere internațională, 
pronunțîndu-se cu fermitate în fa
voarea aplicării noilor principii de
mocratice în raporturile intersta
tale, ca un comandament vital al 
timpurilor noastre — subliniază 
ziarul „CORREIO BRAZILIENSE" 
in articolul „Relațiile dintre state 
in concepția României".

înfăptuirea riguroasă a princi
piilor respectului independentei și 
suveranității naționale, egalității 
depline în drepturi și avantajului 
reciproc, neamestecului in trebu
rile interne, nerecurgerii la forță 
sau la amenințarea cu forța, drep
tului inalienabil și imprescriptibil 
al fiecărui popor de a fi stăpinul 
propriului său destin constituie o- 
rientarea fundamentală a întregii 
activități internaționale a Româ
niei, reprezintă insâși esența po
liticii externe românești — se e- 
vidențiază in articol.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a situat întotdeauna, cu toată 
energia, în apărarea acestor prin
cipii.Angajamentul profund al Româ
niei, al președintelui său privind 
respectarea noilor principii de re
lații între state, considerate pe 
bună dreptate o condiție a liber
tății și independenței tuturor na
țiunilor lumii, are o puternică bază 
obiectivă.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
— relevă cotidianul brazilian — a- 
firmă, cu îndreptățire, că, prin pro
movarea noilor principii ale rela
țiilor dintre state, popoarele îșivor 
putea concentra eforturile și resur
sele in direcția propriului progres 
social-economic, valorificindu-și 
plenar capacitatea creatoare. In a- 
celași timp, numai relațiile bazate 
pe astfel de principii pot asigura 
cadrul necesar unei cooperări 
rodnice pe plan internațional, în 
interesul întregii umanități, ele 
reprezentînd cheia de boltă a pă
cii și destinderii în lume. Președin
tele Nicolae Ceaușescu a eviden
țiat caracterul unitar al acestor 
principii ca un tot organic, gene
ral și obligatoriu, nici unul din ele 
neputînd fi privit, conceput și a- 
nalizat in mod izolat, nici măcar 
parțial, și cu atît mai mult opus 
altuia.

în concepția românească, respec
tarea noilor principii ale relațiilor 
dintre state constituie condiția fun
damentală pentru soluționarea in 
interesul întregii umanități a pro
blemelor complexe ale epocii noas
tre. România — arată în încheiere 
„Correio Braziliense" — este ferm 
hotărită să nu-și precupețească e- 
forturile în acest scop, să lupte 
consecvent pentru generalizarea 
noilor principii în raporturile din
tre. state, pentru edificarea relați
ilor internaționale sub semnul ge
neros al păcii, încrederii și coope
rării.
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• Angajament ferm în promovarea noilor principii de relații între state ® Inițiative realiste vizind soluționarea problemei datoriilor externe @ Vastă activitate constructivă, realizări de seamă pe calea dezvoltării economice și sociale
întreaga evoluție a vieții inter

naționale confirmă pe deplin rea
lismul aprecierilor României, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
potrivit cărora starea negativă din 
economia mondială și, cu deosebi
re, gravitatea situației economico- 
sofiale a țărilor in curs de dezvol
tare, a căror datorie externă a de
pășit de mult o mie de miliarde de 
dolari, impun angajarea unui dia
log real, eficient între țările boga
te și cele sărace, pornindu-se de la 
recunoașterea accentuării interde
pendențelor dintre state, a imposi
bilității depășirii fenomenelor de 
criză fără rezolvarea problemelor 
subdezvoltării — scrie revista „AL- 
RAED AL ARABI" din Iordania.

Inițiativele românești pentru ie
șirea din criza datoriilor externe 
— se subliniază în articol — au în 
vedere necesitatea ca rezolvarea 
acestei probleme să se facă pe ca
lea negocierilor între țările în curs 
de dezvoltare și statele dezvoltate.

Revista amintește că la Congresul 
al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, ale cărui hotăriri sint as
tăzi în curs de înfăptuire, s-a sta
bilit, ca unul din obiectivele prin
cipale ale cincinalului 1986—1990, 
lichidarea la finele acestei perioa- 
re a datoriei externe românești. 
România a anunțat în acest cadru, 
achitarea completă a datoriei sale 
externe, elimmîndu-se, astfel, o 
grea povară pe drumul progresului 
multilateral al țării — se relevă în 
articol.

Soluția adoptată de președintele 
Nicolae Ceaușescu, bazată pe teza 
sa referitoare la necesitatea spori
rii eforturilor proprii, a demonstrat 
lumii întregi capacitatea unei țări 
in curs de dezvoltare nu numai de 
a scăpa de datoriile externe, dar și 
de a progresa continuu — eviden
țiază publicația iordaniană. Româ
nia, care nu și-a încetinit nici un 
moment creșterea economică, nu 
și-a frînat programele de dezvolta

re, deși afectată și ea de criza eco
nomică mondială, a putut să depă
șească aceste dificultăți grație pu
ternicei industrii și agriculturii mo
derne. bine echipate tehnic, reali
zate în anii construcției socialiste.

Prin experiența sa proprie, 
România a ajuns la concluzia că 
numai alocîndu-se permanent o 
parte însemnată din venitul na
țional pentru dezvoltare se pot 
asigura condițiile necesare progre
sului general și, pe această bază, 
ridicarea nivelului de viață al po
porului. Este, de altfel, singura 
cale ce permite țărilor care doresc 
să se dezvolte independent să poa
tă obține un progres real — arată 
revista in încheiere.

Privită prin prisma creșterii avu
ției naționale, dezvoltarea Româ
niei in ultimele peste patru decenii 
demonstrează coerența strategică și 
patriotismul politicii economice 

1 promovate de Partidul Comunist 
Român, care și-a asumat condu
cerea unei țări practic slab dez
voltate, reușind propulsarea ei.

într-un număr redus de ani, spre 
nivelul de țară socialistă mediu 
dezvoltată — evidențiază ziarul 
„LE PROGRES EGYPTIEN" în ar
ticolul „România spre un nou sta
diu de dezvoltare economică și 
socială".

în această perioadă, pe întreg te
ritoriul României au fost construite 
mari întreprinderi și platforme in
dustriale, dotate cu tehnică avan
sată. Producția industrială este 
astăzi de 135 de ori mai mare de- 
cit in 1945, marcind, în anumite 
sectoare, creșteri de necrezut : in
dustria chimică a crescut de 1 300 
de ori, metalurgia de peste 113 ori, 
industria constructoare de mașini 
de peste 500 de ori, industria ușoa
ră de 82 de Ori. iar cea alimen
tară de 32 de ori.

Agricultura — se arată în con
tinuare — a fost reorganizată pe 
baze socialiste, volumul producției 
sale fiind de peste 10 ori mai mare 
comparativ cu cel din 1945.

De asemenea, cercetarea științi
fică, învățămîntul și cultura au 
luat un puternic avînt. Dezvol
tarea asistenței sanitare se reflectă 
în creșterea semnificativă a nu
mărului de cadre medicale, precum 
si în dezvoltarea bazei materiale a 
instituțiilor medicale. Toate aces
tea — se relevă in articol — au gă
sit o elocventă expresie în crește
rea speranței de viată de la 42 de 
ani în perioada interbelică la circa 
70 de ani în prezent, indicator care 
situează România pe unul dintre 
primele locuri pe plan mondial.

Fondul de locuințe, componentă 
definitorie a calității vieții, a mar
cat, de asemenea, o dezvoltare im
presionantă, numai in perioada 
1966—1987 construindu-se circa 3 
milioane de apartamente. Se poate 
snune că s-a realizat o dezvoltare 
generală a orașelor țării, două 
t’-e'mi din Dopulatia urbană mu- 
tîndu-se în locuințe noi — relie
fează, în încheiere, cotidianul e- 
g'ntean.

Publicația „THE LONG ISLAND 
EXAMINER" din S.U.A. prezintă 
cititorilor săi, într-un articol, 
preocupările existente în Româ
nia pentru modernizarea bazei in
dustriale a țării, pentru asigurarea 
egalității depline între toți cetă

țenii pe planul învățămîntului, al 
garantării unui loc de muncă și al 
nivelului de viață.

Constituția României — se subli
niază în articol — prevede garan
tarea de drepturi egale tuturor ce
tățenilor, interzicînd orice restric
ții ale acestor drepturi, orice dis
criminare.

Articolul se ocupă aprofundat de 
înfăptuirea programelor de dezvol
tare și modernizare a tuturor loca
lităților țării, subliniind efectele 
pozitive ale acestei ample acțiuni, 
începută cu mai mulți ani în urmă, 
asupra condițiilor de muncă și 
viață, de pregătire profesională, 
de ocrotire socială a locuitorilor.

Pe măsură ce programul de dez
voltare a localităților este pus în 
practică, se extinde și modernizează 
gama serviciilor pentru toți cetă
țenii țării.

Fiecare județ are propriul său 
plan de dezvoltare economică și 
socială, întreaga populație — re
prezentată în consiliile locale — a- 
vînd un cuvînt de spus în legătură 
cu înfăptuirea programelor respec
tive — se subliniază în articol.

■BUSINESS
1^ TIMES- ■
Ziarul „BUSINESS TIMES" din 

Malayezia a publicat, articolul 
„Ritmuri de dezvoltare in 1989“, 
in care se subliniază : Elabo
rat sub conducerea directă și 
cu participarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, programul de 
dezvoltare economico-socială in a- 
cest an va asigura în România ac
centuarea creșterii intensive, pe 
baza revoluției tehnico-știintifice 
și a noii revoluții agrare, sporirea 
venitului național și ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale 
a întregului popor. Un element e- 
sențial și definitoriu al planului 
pe 1989, caracteristic sistemului 
democratic existent în viața eco
nomică și socială a României, îl 
constituia elaborarea prevederilor 
acestor documente cu participarea 
activă a muncitorilor și specialiș
tilor, a consiliilor oamenilor mun
cii din întreprinderi, institute de 
cercetări, ministere și alte orga
nisme centrale, care au dezbătut 
propunerile de plan în cadrul adu
nărilor generale.

România va atinge în 1989 noi 
ritmuri înalte de dezvoltare — se 
relevă în articol. Se menționează 
că venitul național urmează a 
spori mai repede decît produsul 
social.

Pentru atingerea acestor obiec
tive, industria, ca ramură de bază 
a economiei naționale, va fi mo
dernizată, simultan cu permanenta 
îmbunătățire a structurii sale. Rit
muri înalte de creștere sint pre
văzute pentru subramurile de înal
tă tehnologie, care prevăd o mai 
bună utilizare a resurselor mate
riale și forței de muncă. De ase
menea, o atenție specială este a- 
cordată dezvoltării bazei de' ma
terii prime și energie, identificării 
și valorificării de noi resurse.

Planul de dezvoltare economico- 
socială conține prevederi speciale 
privind calitatea, creșterea inten
sivă a producției materiale, de la 
nivelul întreprinderilor la cșl al 
întregii economii naționale, creș
terea eficientei în toate dome
niile vieții economice și sociale. 
Este subliniată atenția acordată 
creșterii productivității muncii in 
toate ramurile de activitate.

Pentru a âsigura transpunerea 
în practică a acestor prevederi sint 
stabilite măsuri de perfecționare a 
conducerii activității economico- 
sociale, a organizării producției. 
De asemenea, in conformitate cu 
obiectivele noii revoluții agrare, 
planul acordă o importanță spe
cială creșterii intensive și moder
nizării agriculturii, subliniază în 
încheiere ziarul malayezian.

(Agerpres)

PHENIAN

Apel la sprijinirea luptei 

pentru reunificarea 

pașnică a Coreei
PHENIAN 24 (Agerpres). — R.P.D. 

Coreeană a lansat un apel tuturor 
țărilor lumii să sprijine lupta pentru 
reunificarea pașnică a Coreei — in
formează agenția A.C.T.C. Apelul a 
fost dat publicității la Phenian de 
Partidul Muncii din Coreea și de 
alte 24 partide și organizații so
ciale din R.P.D.C. cu prilejul „Lunii 
de solidaritate cu lupta poporului 
coreean" (25 iunie—27 iulie). încor
darea nu a slăbit in Peninsula Co
reeană și de aceea este necesar ca
S.U.A. să-și schimbe politica față 
de Coreea și să-și asume obligațiile 
privind rezolvarea acestei probleme. 
Pe de altă parte — se arată in apel 
— autoritățile sud-coreene trebuie 
să pună capăt acțiunilor opresive 
împotriva populației și să- răspundă 
de îndată propunerii R.P.D. Co
reene privind organizarea unei con
ferințe politice consultative pentru 
reunificarea patriei. Toate statele 
lumii sint chemate să sprijine lupta 
poporului coreean de îndepărtare a 
pericolului unui război nuclear în 
Peninsula Coreeană.

ULAN BATOR

Sesiunea Marelui 
Hural Popular 

al R.P. Mongole
ULAN BATOR 24 (Agerpres). — 

La Ulan Bator s-a încheiat sesiunea 
Marelui Hural Popular al R.P. Mon
gole. Organul legislativ suprem al 
R.P. Mongole a dezbătut și aprobat 
legile privind cooperația, drepturile 
bugetare și arbitraj.

Au fost, de asemenea, adoptate a- 
mendamente la Constituția tării în 
legătură cu alegerile din a doua ju
mătate a anului a prezidiilor hura- 
lelor provinciale ale deputaților po
porului — noi organe locale de 
autoconducere.

Congresul 
Partidului Comunist 

Sud-African
PRETORIA 24 (Agerpres). — Re

cent a avut loc cel de-al VII-lea 
Congres al Partidului Comunist Sud- 
African, aflat în ilegalitate. Partici- 
panții au adoptat noul program al 
partidului, în care se subliniază ne
cesitatea lichidării rasismului din 
R.S.A. și folosirea dialogului și ne
gocierilor ca forme ale luptei pen
tru eliminarea politicii de aparthețd.

Congresul i-a reales pe Joe Slovo 
secretar general al partidului și pe 
Daniel Tloome, președinte național.

Reuniunea Biroului
Consiliului Mondial al Păcii

HAGA 24 (Agerpres). — In orașul 
olandez Nordveikerhawt s-au deschis 
lucrările reuniunii Biroului Consi
liului Mondial al Păcii, consacrate a- 
nalizării problemelor situației inter
naționale și sarcinilor actuale ale 
mișcării partizanilor păcii. Vor fi 
discutate aspecte legate de pregăti
rea sesiunii consiliului care se va 
desfășura îri decembrie Ia Atena.

Ziua internaționala 
de luptă împotriva 

consumului 
și traficului ilicit 

de droguri
NAȚIUNILE UNITE 24 (Aper- 

pres). — La 26 iunie este marca
tă Ziua internațională de luptă 
împotriva consumului și traficu
lui ilicit de droguri. Hotărirea cu 
privire la organizarea unui ase
menea eveniment in calendarul 
Națiunilor Unite a fost adoptată 
printr-o rezoluție din 1987 a A- 
dunării Generale a O.N.U. După 
cum avertizează documente ale 
Națiunilor Unite. consumul și 
traficul de droguri deteriorează 
calitatea vieții a milioane de oa
meni. avind totodată serioase 
efecte negative pe plan social- 
economic. Se estimează că va
loarea stupefiantelor vindute ile
gal în întreaga lume a depășit 
pe cea a tranzacțiilor cu țiței.

Intr-un mesaj anticipat al se
cretarului general al O.N.U. se 
spune: „Acționind împreună, pu
tem să infringem această scla
vie a timpului nostru și să pu
nem capăt violenței pe care o 
generează".

Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez
Jiang Zemin a fost ales secretar general al C.C. al P.C. Chinez
BEIJING 24 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția China Nouă, 
la 23 și 24 iunie 1989. la Beijing a avut 
loc cea de-a 4-a Plenară a celui de-al 
13-lea Comitet Central al P.C. Chinez. 
La plenară au participat membri și 
membri supleanti ai Comitetului Cen
tral, membrii Comisiei Consultative 
Centrale și membrii Comisiei Cen
trale pentru Controlul Disciplinei.

Plenara a examinat și a aprobat 
..Raportul asupra greșelilor tovarășu
lui Zhao Ziyang în cutsuil tulburărilor 
antipartinice și antisocialiste", pre
zentat de tovarășul Li Peng în nu
mele Biroului Politic al Comitetului 
Central. Avind în vedere aceste gre
șeli, plenara a hotărît demiterea sa 
din funcțiile de secretar general al 
C.C. al P.C. Chinez, membru al Co
mitetului Permanent al Biroului Poli
tic, membru al Biroului Politic, mem
bru al Comitetului Central și prim- 
vicepreședinte al Comisiei Centrale 
Militare a C.C. al P.C. Chinez.

In comunicatul menționat de agen
ția China Nouă se arată că Ple
nara C.C. af P.C. Chinez l-a ales pe 
Jiang Zemin secretar general al C.C.

„Declarația de la Caracas66 
adoptată la încheierea reuniunii ministeriale 

a „Grupului celor 77“
CARACAS 24 (Agerpres). —ț La 

Caracas au luat sfirșit lucrărild reu
niunii ministeriale a „Grupului celor 
77". Participanții, reprezentînd 128 de 
state în curs de dezvoltare, au 
adoptat documentul final — „De
clarația de la Caracas" — în care se 
pronunță, în esență, pentru instau
rarea unei noi ordini economice și 
financiare internaționale, pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună, ba
zată pe echitate și dreptate. Declara
ția de la Caracas subliniază necesi
tatea realizării unui consens pe tema 
dezvoltării, și în acest context nece
sitatea elaborării unor măsuri con
crete și eficiente în direcția relansă
rii economiilor naționale. Datoria 
externă — menționează pe de altă

Necesitatea respectării ferme a principiilor neamestecului 
în treburile interne, suveranității și independenței naționale

CARACAS 24 (Agerpres). — Pa
nama a anuntat oficial în cadrul 
lucrărilor reuniunii ministeriale a 
„Grupului celor 77“ că nu va rene- 
gocia sub nici un pretext sau pre
siune tratatele Torrijos-Carter, care 
prevăd retrocedarea Canalului Pa
nama către această tară pînă în anul 
2000 — relatează agenția Prensa La
tina. Directorul pentru relații eco
nomice externe al Republicii Pana
ma. Jose Guillermo Stoute. a sub
liniat necesitatea de a se respecta 
ferm în raporturile internaționale 
principiile neamestecului în treburi

Comunicatul comun sovieto - iranian
MOSCOVA 24 (Agerpres) — Pre

ședintele Adunării Islamice Con
sultative a Poporului din Iran, Aii 
Akbar Hashemi Rafsanjani, și-a în
cheiat vizita oficială efectuată in 
Uniunea Sovietică.

In comunicatul comun — arată 
agenția T.A.S.S.. — se subliniază că. 
în cadrul convorbirilor purtate cu 
Mihail Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., președintele So
vietului Suprem al U.R.S.S., au fost 
examinate relațiile sovieto-iraniene, 
precum și probleme internaționale și 
regionale de interes comun. Părțile

Continuă consultările pentru 
soluționarea crizei de guvern din Italia
ROMA 24 (Agerpres). — Premie

rul desemnat al Italiei, Ciriaco de 
Mita, i-a prezentat președintelui re
publicii. Francesco Cossiga. rezul
tatele primei runde de consultări 
avute cu liderii partidelor reprezen
tate în parlament. în cadrul efortu
rilor vizind formarea unui nou gu

După semnarea acordului privind 
reconcilierea națională în Angola

LUSAKA 24 (Agerpres). — Acordul 
intervenit la reuniunea africană la 
nivel inalt de la Gbadolite între pre
ședintele Angolei, Jose Eduardo dos 
Santos, și șeful grupării UNITA, 
Jonas Savimbi, privind încetarea fo
cului și începerea procesului de re
glementare pașnică a situației din 
Angola constituie un „eveniment im

Pentru reducerea alocațiilor destinate 
războiului stelelor”

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Subcomitetul pentru cercetări al Co
mitetului pentru serviciile armate 
al Camerei Reprezentanților a 
S.U.A. s-a pronunțat pentru reduce
rea alocațiilor destinate realizării 
programului „Inițiativa Strategică de 
Apărare" (S.D.I.) — relatează agen
ția T.A.S.S. La inițiativa președinte
lui subcomitetului, Ronald V. Del- 
lums, membru al Congresului (de
mocrat), s-a hotărît să se recomande 

al P.C. Chinez, membru al Comitetu
lui Permanent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez.

De asemenea, plenara a făcut unele 
schimbări în componența conducerii 
centrale a partidului. Song Ping și Li 
Ruihuan au fost aleși membri în Co
mitetul Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez ; Li Ruihuan 
și Ding Guangen au devenit membri 
ai Secretariatului C.C. al P.C. Chinez; 
Hu Qili a fost eliberat din funcția de 
membru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic, membru al Birou
lui Politic și membru al Secretariatu
lui Comitetului Central : Rui Xlng- 
wen și Yan Mingfu au fost eliberați 
din funcția de membri ai Secreta
riatului Comitetului Central.

„Plenara a dat o înaltă apreciere 
Importantei cuvîntări rostite de tova
rășul Deng Xiaoping la întîlnirea cu 
comandanții trupelor însărcinate cu 
impunerea legii marțiale, considerînd 
în unanimitate că această cuvîntare 
constituie un document programatic 
în revizuirea trecutului, scrutarea 
viitorului și unificarea gîndirii și în
țelegerii întregului partid" — arată 
agenția China Nouă.

parte documentul citat — este o 
problemă cu ample dimensiuni poli
tice și economice, a devenit unul din 
principalele obstacole în calea dez
voltării, ceea ce face necesară abor
darea ei în spirit de responsabilitate 
comună din partea creditorilor și 
debitorilor, pe baza unei strategii 
globale și complexe.

Declarația finală cheamă, totodată, 
la acțiuni comune pentru apărarea 
mediului ambiant, pentru valorifi
carea superioară și rațională a re
surselor naturale, pentru facilitarea 
accesului la tehnologie și impulsio
narea în genere a schimburilor co
merciale și a cooperării economice 
internaționale.

le interne, autodeterminării po
poarelor, suveranității și indepen
denței naționale și a mulțumit pen
tru solidaritatea manifestată de ță
rile în curs de dezvoltare la adresa 
Republicii Panama. El a arătat că 
împotriva țării sale au fost instituite 
blocada economică și cea financiară 
șl că se fac presiuni susținute pen
tru renegocierea tratatelor privind 
Canalul Pahama, în speranța ca a- 
cesta să nu fie retrocedat, așa cum 
prevăd tratatele respective. Repu
blicii Panama.

— precizează comunicatul — au 
acordat o atenție deosebită Stadiului 
negocierilor legate de implemen
tarea rezoluției 598 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U., negocieri ce se 
desfășoară sub egida și prin inter
mediul secretarului general al O.N.U., 
s-au pronunțat pentru transpunerea 
în viață a prevederilor acestei re
zoluții. Cele două părți au reliefat, 
de asemenea, necesitatea ca regiu
nea Golfului și Oceanul Indian să 
devină zone ale păcii, libere de orice 
fel de arme de nimicire în masă, 
inclusiv de arme nucleate și chimice.

vern. De Mita își va relua conyor- 
birile miercurea viitoare, urmînd să 
se intîlnească întîi cu reprezentanții 
forțelor sociale, iar începind de -joi 
după-amiază, cu delegațiile forțelor 
politice componente ale coaliției gu
vernamentale pentapartite demisio- 
nare.

portant nu numai pentru Angola, dar 
și pentru întregul continent african", 
a declarat la Lusaka președintele 
Zambiei. Kenneth Kaunda. Un rol 
important în realizarea acestui acprd 
l-au avut guvernele angolez, ale sta
telor „din prima linie", toate forțele 
progresiste din Africa, a spus pre
ședintele Zambiei.

reducerea alocațiilor destinate reali
zării programului S.D.I. la nivelul 
de 3,78 miliarde dolari, cit prevede 
bugetul pe exercițiul financiar in 
curs.

Administrația Bush a solicitat ca 
pentru realizarea programului S.D.I. 
bugetul pe exercițiul financiar 1990 
să aloce 4,6 miliarde dolari și alți 
300 milioane dolari pentru bugetul 
Ministerului Apărării — relevă
T.A.S.S.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

PRIMIRE LA PRAGA. Secretarul 
general ăl C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Milos Jakes, l-a primit pe 
Berhanu Bayih, ministrul afaceri
lor externe al Etiopiei, aflat într-o 
vizită oficială la Praga, anunță a- 
genția C.T.K. Au fost examinate 
probleme ale vieții internaționale 
actuale, in special evoluțiile de pe 
continentul african.

CONVORBIRI SOVIETO-AF- 
GANE. La Moscova au avut loc 
convorbiri intre Eduard Șevard- 
nadze. ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., și Abdul Wakil, mi
nistrul afgan al afacerilor externe, 
aflat ntr-o scurii vizită in capi
tala sovietică. S-a efectuat, cu a- 
cest prilej, un schimb de păreri în

legătură cu situația din Afganis
tan, inclusiv căile posibile in ve
derea unei soluționări juste și a- 
totcuprinzătoare a situației inter
ne din această țară.

NEGOCIERILE SOVIETO-AME- 
RICANE DE LA GENEVA. La Ge
neva a avut loc o ședință plenară 
a grupului ce examinează proble
mele armelor strategice ofensive in 
cadrul negocierilor sovieto-ameri- 
cane cu privire la armele nucleare 
și cosmice. Cele două părți au con
venit asupra modalităților de con
tinuare a elaborării textului pro
iectului de acord cu privire la Re
ducerea cu 50 la sută a armelor 
strategice și a documentelor adia
cente.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
AUSTRIA. La Viena s-au desfășu
rat lucrările plenarei C.C. al P.C. 
din Austria. Plenara a discutat pro
bleme legate de pregătirea celui 
de-al 27-lea Congres al partidului, 
sarcinile gctuale. ale comuniștilor 
și unele probleme internaționale 
actuale. i

CONTACTE ALGERIANO-SI- 
RIENE. Președintele Algeriei, 
Chadli Bendjedid, l-a primit pe mi
nistrul sirian al afacerilor exter
ne, Farouk Al-Sharaa, aflat în vi
zită la Alger. Cu acest prilej, mi
nistrul sirian a transmis șefului 
statului algerian un mesaj din 
partea președintelui Siriei, Hafez 
Al-Assad. Mesajul se referă la si
tuația actuală din regiune.

CONTROL. Președintele Filipl- 
nelor. Corazon Aquino, a declarat 
că țara sa va controla sistematic 
dacă la bazele militare americane 
de pe teritoriul filipinez sint sto
cate arme nucleare. Declarația a 
fost făcută în legătură cu raportul 
unor ofițeri superiori filipinezi

care au inspectat baza aeriană 
Clark. Președintele a ordonat 
această verificare după ce o serie 
de oficialități sesizaseră această 
posibilitate, ceea ce ar fi contra- 
venit Constituției din 1987, care 
interzice depozitarea pe teritoriul 
Filipinelor a oricărui fel de armă 
nucleară.

MĂSURĂ. Comandamentul for
țelor militare aeriene din Spania 
a hotărît să interzică zborurile a- 
vioanelor de vinătoare și bombar
dament de tipul „F-5-B", ca ur
mare a faptului că numai în pri
mele patru luni ale acestui an trei 
asemenea avioane s-au prăbușit. 
Aceste catastrofe constituie o pro
blemă gravă — a declarat minis
trul spaniol al apărării.

AFRICA DE EST ESTE AMENIN
ȚATĂ DE CEA MAI CATASTRO
FALĂ INVAZIE DE LĂCUSTE din 
ultimii 30 de ani, a anunțat pre
ședintele Organizației de control 
pentru lăcustele deșertului din Afri
ca de Est (D.L.C.O.-E.A.). Aldo Ajo 
Deing, la cea de-a 34-a reuniune a

organizației, desfășurată la Addis 
Abeba. Din D.L.C.O.-E.A. fac parte 
reprezentanți ai Etiopiei. Djibouti, 
Kenpiei. Somaliei. Sudanului, Tan
zaniei și Ugandei.

PRODUCȚIA DE PETROL A 
MARII BRITANII DIN ZONA 
MARII NORDULUI A ATINS NI
VELUL CEL MAI SCĂZUT de la 
începutul acestui deceniu. în con
dițiile in care consumul de petrol 
al Marii Britanii nu se va reduce, 
această țară va trebui să devină 
importatoare de petrol, se arată in
tr-un raport difuzat la Londra de 
Banca Scoției. Producția lunii mai 
a fost de 1,63 milioane barili zilnic.

DECES. Postul de radio Bagdad, 
citat de agenția F.A.N.A., a anun
țat încetarea din viață, in vîrstă 
de 79 de ani. a fondatorului Parti
dului Baas Arab Socialist, Michel 
Aflak. Născut in 1910. la Damasc, 
Michel Aflak. de naționalitate si
riană, a fondat în 1939 Partidul 
Baas, a cărui ideologie se bazează 
pe unirea tuturor statelor arabe 
într-o singură națiune.

ISLANDA : Protest împotriva exercițiilor militare 
de la baza americană din Keflavik

REYKJAVIK 24 (Agerpres). —Un 
mare număr de militanți pentru pace 
din Islanda au pătruns pe teritoriul 
bazei aeriene militare americane din 
Keflavik și au arborat pe una din

clădirile acesteia drapelul național 
islandez. Acțiunea a fost concepută 
ca un protest împotriva exercițiilor 
militare care se întreprind în cadrul 
bazei americane.

nairobi : Reuniune internațională consacrată 
problemelor privind apărarea și controlul 

mediului înconjurător
NAIROBI 24 (Agerpres). — In ca

pitala Kenyei se va desfășura, in 
perioada 28—30 iunie, o reuniune 
internațională consacrată probleme
lor celor mai actuale privind apă
rarea și controlul mediului înconju
rător. Organizată sub egida Progra
mului Națiunilor Unite pentru me
diul ambiant (UNEP) și a Organiza
ției Mondiale de Meteorologie, reu

niunea, care va beneficia de parti
ciparea experților in problemele de 
mediu și a reprezentanților guver
namentali din peste 50 de țări ale 
lumii, are ca obiectiv definirea ca
racterului modificărilor climatice de 
pe planetă și stabilirea impactului 
acestor schimbări asupra economiei 
și a condițiilor de viață in societate.
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