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CONGRESUL

^1965 -1989^ J

24 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului 

MĂREȚE ÎNFĂPTUIRI SOCIALISTE

ÎN „EPOCA NJCOLAE CEAUȘESCU^

Cu poporul, pentru popor
De 24 de ani România străbate 

cel mai rodnic timp din întrea
ga sa existență. A fost înfăptui
tă industrializarea țării. S-a tre
cut la îndeplinirea obiectivelor 
noii revoluții agrare. S-a asigurat 
progresul fără precedent al științei, 
învățămintului și culturii. Au fost 
intensificate, totodată, preocupările 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață, pentru perfec
ționarea pregătirii profesionale a tu
turor oamenilor muncii și a educa
ției revoluționare a maselor, pentru 
ridicarea nivelului de trai al între
gului popor. Toate aceste mărețe în
făptuiri îndreptățesc sublinierea pe 
care a făcut-o recent tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, și anume 
că România, azi, după 24 de ani de 
Ia Marele Congres din 1965, „dintr-o 
țară slab dezvoltată a devenit o țară 
industrial-agrară in plină dezvoltare 
pe baza celor mai noi cuceriri ale 
științei, tehnicii, ale cunoașterii u- 
mane în general".

Toate aceste mărețe edificii socia
liste au fost înălțate cu poporul — 
prin efortul lui creator, sub condu
cerea partidului. Și au fost înălțate 
pentru popor : Bunăstarea materială 
și spirituală a întregului popor, asi
gurarea unui înalt nivel de civiliza
ție pentru toți cetățenii României 
socialiste, prin înnoirea radicală a 
orașelor și satelor, prin asigurarea 
dreptului la muncă, la învățătură, la 
știință și cultură, la ocrotirea sănă
tății, prin înfăptuirea unor vaste 
programe de construcții de locuințe 
— pe baza neîncetatei dezvoltări eco
nomice și sociale a țării — s-au do
vedit a fi țelul suprem al politicii 
Partidului Comunist Român.

Desigur, a fost nevoie, mai lntîi, de

Combinatul Siderurgic Galați foto : 8. Cristian

Prin proiectul Programuli-Directivă si Tezele pentru Congresul al XlV-lea al partidului,
nai si cutezătoare orizonturi dezvoltării socialiste, multilaterale a patriei

MODERNIZAREA
acțiune de mare răspundere, de ridicată eficiență economică

Modernizarea — un cuvint intrat 
In limbajul cotidian din economie — 
în cea mai largă accepțiune expri
mă acțiunile și măsurile coerente, 
judicios fundamentate, de ordin teh
nic si organizatoric întreprinse pe 
toate planurile activității productive 
în vederea sporirii rodniciei mun
cii. a fructificării tot mai bogate a 
importantului potențial productiv a- 
cumulat in anii construcției socia
liste. lntîi de toate, scopul urmărit 
prin asemenea măsuri și acțiuni îl 
reprezintă asigurarea unui impor
tant spor de producție fizică, cu 
prioritate a celei destinate exportu
lui. Apoi, o valorificare mai bună 
a materiilor prime și materialelor, 
a dotării tehnice și a forței de 
muncă prin realizarea, cu o pro
ductivitate superioară și cu costuri 
cit mai reduse, a unor produse de 
înalt nivel tehnio și calitativ, pe 
deplin competitive. In esență, așa
dar. este vorba de un amplu și cu
prinzător proces — declanșat și în
treținut la cea mai înaltă tensiune 
din inițiativa și sub conducerea 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
— prin care se vizează însăși mo
dernizarea modului de a gindi pro
ducția, și anume in coordonatele și 
exigențele timpului, ale societății 
înaintate în care trăim, prin ma
nifestarea unor preocupări perseve
rente pentru promovarea în întrea
ga economie a experienței înainta
te, a unei receptivități maxime față 
de nou. față de aplicarea in practi
că a tot ce oferă mai valoros revo

eforturi pentru a se dezrădăcina pre
judecăți, concepții învechite, dogme, 
apoi pentru a face să pulseze noul 
în toate arterele societății. Noua so
cietate construită în România, după 
23 August 1944, nu reușise să se de
baraseze de toate vechile concepții 
ce dăinuiseră multă vreme în trecut. 
Se mai făceau auzite întrebări, se 
mai exprimau îndoieli cu privire la 
vocația creatoare a poporului român. 
De la tribuna Marelui Congres din 
1965, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
i-a evocat pe cărturarii patrioți, care, 
în secolul trecut și în perioada in
terbelică, au pledat pentru dezvolta
rea țării prin efort propriu și și-au 
exprimat încrederea în geniul con
structiv al poporului nostru.

Raportul pe care tovarășul, 
Nicolae Ceaușescu l-a înfățișat țării, 
întregii națiuni, in 1965, de la tribu
na celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român cuprin
dea o analiză aprofundată a concep
țiilor ginditorilor înaintați din tre
cut. Tezele pe care ei le-au formu
lat, în împrejurări istorice concrete, 
au fost privite sub reflectorul reali
tăților prezentului. Al ' condițiilor 
din noua Românie. Al cerințelor de 
viitor. Pe baza analizei profunde, 
științifice a realităților țării a fost 
formulată teza de mare actua
litate, profund revoluționară, po
trivit căreia România trebuie să 
se ridice prin efortul propriu al po
porului. S-a subliniat, atunci, in 
1965, în acel moment de cotitură is
torică în viața patriei, că după 23 
August 1944, in procesul unor puter
nice transformări Înnoitoare, opera 
de refacere economică, naționaliza
rea principalelor mijloace de pro
ducție, transformarea socialistă â a- 

luția tehnico-științifică contem
porană.

Cu temeinică îndreptățire, secreta
rul general al partidului afirma că 
pentru economia românească nu e- 
xistă in prezent problemă mai im
portantă decit modernizarea, aceas
ta constituind problema esențială a 
înfăptuirii cu succes a socialismului 
și comunismului in România. Ce
rință care a fost din nou sublinia
tă la Plenara C.C. al P.C.R. din 
iunie, a.c.. fiind formulată astfel in 
proiectul Programului-Directivă : 
„Potrivit sarcinilor dezvoltării in
tensive a economiei românești, se 
va acționa pentru asigurarea unei 
inalte eficiente in toate sectoarele 
de activitate, prin introducerea mai 
rapidă a tehnicii noi, aplicarea fer
mă a măsurilor din programele de 
organizare științifică și modernizare 
a producției".

Motivația concentrării depline In 
această perioadă a eforturilor crea
toare ale oamenilor muncii spre în
făptuirea obiectivelor modernizării 
este sugestiv explicată de secretarul 
general al partidului în cuvîntarea 
la recenta Plenară a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii : „A- 
vem in general — după cum cu
noașteți — o industrie modernă i am 
investit mult, foarte mult, sute și 
sute de miliarde de dolari, ceea ce 
înseamnă citeva mii de miliarde lei. 
Acum insă, este necesar să avem 
in vedere că se impune să menți
nem continuu industria noastră — 
subliniez, continuu — la nivelul noi

griculturii, munca rodnică a între
gului popor pentru îndeplinirea pri
melor planuri cincinale au asigurat 
o trainică temelie drumului Româ
niei spre viitorul socialist. Adre- 
sindu-se partidului,. întregii națiuni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus 
răspicat : „Noi, comuniștii, conside
răm că avem încă mult de făcut pe 
calea dezvoltării industriale a țării, 
a făuririi unei agriculturi moderne". 
Era, intr-adevăr, încă mult de făcut, 
pentru că România intra în noua sa 
epocă istorică, deschisă de Congresul 
al IX-lea, cu o moștenire grea. 
Atunci, in 1965, deci cu numai 24 
de ani în urmă, se înscria în rindul 
țărilor slab dezvoltate. Obiectivele 
mari ale dezvoltării forțelor de pro
ducție, ale făuririi unei puter
nice baze tehnico-economice a 
socialismului au revenit „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". Acum, in a- 
ceastă nouă epocă istorică, avea să 
fie1 definit și drumul țării spre vii
tor: acela al edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate, cu 
poporul și pentru popor.

Nu a fost ușor drumul plnă la ac
tuala realitate a țării. Au fost nece
sare eforturi uriașe — materiale, 
financiare și umane — pentru ■ ca 
proiectul să devină fapt Împlinit. 
Numai în condițiile in care s-a dez
voltat o industrie națională puternică, 
modernă a apărut posibilitatea de a 
se trece cu succes la modernizarea 
agriculturii în consens cu cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
contemporane, la progresul întregii 
societăți. Dar moștenirea trecutului, 
decalajele mari față de țările dez
voltate, dezechilibrul creat înainte 
de 23 August 1944 in, sistemul eeono- 
fnic Wațtonal au cerut, pentru h fi 

lor cuceriri ale științei șl tehnicii. 
Orice neglijare și răminere in urmă 
in privința aceasta vor determina o 
răminere in urmă a dezvoltării ge
nerale a țării. Subliniez aceasta, 
pentru că, in calitatea lor de pro
prietari și producători, de stăpini al 
tuturor bogățiilor țării, oamenii 
muncii, clasa muncitoare, intelectua
litatea, țărănimea, întregul nostru 
popor trebuie să facă totul pentru 
buna folosire și gospodărire a mij
loacelor de producție, dar și pentru 
înnoirea șl ridicarea continuă a ni
velului tehnic al activității noastre. 
Să menținem întotdeauna Industria 
noastră la nivelul celor mai noi cu
ceriri ale tehnicii și științei I Aceas
ta este calea spre comunism !".

...De peste două decenii țara a 
început să primească otel de la 
Combinatul Siderurgie din Galați. 
Pornind la Început de la licențe 
de tehnologii șl de la utilaje im
portate, combinatul a folosit apoi tot 
mal mult, in etapele de dezvoltare 
care s-au succedat, concepția pro
prie a specialiștilor români și zes
trea tehnică realizată in tară, de
venind, practic, cea mal mare uni
tate productivă a economiei națio

IN PAGINA A ll-A : Dezbatere organizată cu spri
jinul comitetului de partid al platformei Combinatu
lui Siderurgic Galați pe tema modernizării producției

depășite, gindire temerară, muncă 
stăruitoare, înaltă răspundere pen
tru destinele patriei.

Timp de 24 de ani, de la Congre
sul al IX-lea și pină în prezent, s-a 
făcut continuu o repartizare rațio
nală, științifică a venitului național, 
asigurindu-se o rată înaltă, de 33 la 
sută, a acumulării. Ample programe 
de investiții au determinat creșterea 
în ritmuri înalte a forțelor de pro
ducție în mod armonios și echilibrat 
pe întregul teritoriu al patriei. Pe 
această bază a fost elaborată stra
tegia făuririi unei industrii moderne. 
Drept urmare, oamenii nu mai sint 
nevoiți, ca în trecut, să-și părăsească 
localitățile natale și să plece prin 
țară, în căutare de lucru. Ei găsesc, 
în fiecare județ, condiții de muncă, 
de pregătire pentru muncă, de afir
mare profesională și socială, ca ex
presie a noii democrații muncito- 
rești-revoluționare. Ca expresie a 
construcției socialismului cu poporul 
și pentru popor. Iar gama profesiilor 
pentru care pot să opteze este lar
gă. Toate acestea s-au făcut cu răs
pundere și implică, mai departe, răs
punderea noilor generații de a ridi
ca pe un plan superior înfăptuirile 
de pină acum. Aceasta este o răs
pundere a tuturor, a celor tineri șl 
a celor virstnici, care împreună slnt 
chemați de partid, de secretarul său 
general să asigure îndeplinirea sar
cinilor din actuala etapă a dezvol
tării economico-sociale a țării. Esta 
și aceasta o formă specifică a edi
ficării socialismului cu poporul i și 
pentru popor, pentru că in concep
ția partidului nostru, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, democrația inun-
(Continuare în pag. a V-a) 

nale. un pilon de nădejde al înfăp
tuirii programelor de dezvoltare e- 
conomico-socială. Desigur, progresul 
nu numai pe plan cantitativ, dar și 
calitativ în activitatea acestei uni
tăți este sensibil, lesne sesizabil. Nu
mai că pretențiile îndreptățite ale 
economiei față de producția combi
natului gălățean sînt mai mari, ele 
vizind racordarea fabricației de oțel, 
de produse metalurgice la cerințele 
modernizării de ansamblu a produc
ției materiale a țării.

Prin prisma exigențelor formula
te în proiectul Programului-Directi
vă șl In Tezele pentru Congresul al 
XlV-lea al partidului, ce preocupări 
există în domeniul modernizării la 
Combinatul Siderurgic dir. Galați 7 
Cum este conceput programul de 
modernizare, ce probleme se ridică 
și, mai ales, ce soluții trebuie gă
site și aplicate pentru racordarea 
fermă a activității de aici la cerin
țele unei producții siderurgice mo
derne, competitive, eficiente 7 Sînt 
aspecte asupra cărora s-a axat 
dezbaterea — organizată cu spri
jinul comitetului de partid al plat
formei Combinatului Siderurgic Ga
lați — pe tema modernizării produc
ției in combinatul siderurgic.

ÎN TELEGRAME ADRESATE 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează 
încheierea recoltării griului 

și realizarea unor producții mari la hectar
JUDEȚUL BRĂILA - 9110 KG LA HECTAR, 

cea mai mare recoltă din istoria acestor locuri
In telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Brăila al P.C.R. ra
portează că, pe baza rezultatelor obținute, acum 
la terminarea recoltării griului de pe toată suprafața 
cultivată, față de producția medie anterior comuni
cată, a realizat 9 110 kg la hectar, fiind cea mai mare 
recoltă înregistrată de-a lungul întregii istorii a aces
tor străvechi plaiuri românești.

Cu cele mai alese sentimente de 
înaltă stimă și prețuire, OAMENII 
MUNCII DE PE OGOARELE JU
DEȚULUI BRĂILA, ACUM, LA 
ÎNCHEIEREA RECOLTĂRII GRIU
LUI, VĂ RAPORTEAZĂ, CU 
DEOSEBITA BUCURIE, MULT 
IUBITE ȘI STIMATE TOVA
RĂȘE SECRETAR GENERAL 
NICOLAE CEAUȘESCU, CĂ AU 
OBȚINUT PE ÎNTREAGA SU
PRAFAȚĂ CULTIVATĂ O PRO
DUCȚIE MEDIE DE 9 110 KG LA 
HECTAR, ACEASTA FIIND CEA

Județul Prahova - 8010 kg
în telegrama adresată: tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Prahova al P.C.R. ra
portează terminarea recoltării griului și realizarea 
unei producții medii de 8 010 kg Ia hectar.

COMUNIȘTII, TOTI OAMENII 
MUNCII DIN AGRICULTURA JU
DEȚULUI PRAHOVA VA RAPOR
TEAZĂ, MULT IUBITE ȘI STI
MATE TOVARĂȘE SECRETAR GE
NERAL NICOLAE CEAUȘESCU. 
CA AU ÎNCHEIAT RECOLTATUL 
GRIULUI DE PE ÎNTREAGA SU
PRAFAȚA CULTIVATĂ, OBTI-

Sarcini importante, de actualitate,

pentru lucrătorii din agricultură

• Încheierea recoltării griului
• Întreținerea exemplară a culturilor

In telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii 
din 10 județe și sectorul agricol 
Ilfov au raportat încheierea recoltă
rii griului și obținerea de recolte 
mari la această cultură. Așa cum s-a 
subliniat la recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., datorită muncii harnice a ță
rănimii cooperatiste, a tuturor lu
crătorilor și specialiștilor din agri
cultură, executării la timp și de ca
litate a lucrărilor agricole, aplicării 
largi a cuceririlor științei și agro
tehnicii moderne. în acest an s-a 
obținut cea mai mare producție de 
orz — de peste 7 000 kg la hectar 
in medie pe țară. La propunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Co
mitetul Politic Executiv a aprobat 
ca. la orz, în loc de 5 la sută, cit 
se acorda pină acum cooperatori
lor, să se atribuie un procent spo
rit, de 8 la sută. Această măsură, 
care constituie o nouă dovadă a 
preocupărilor constante ale condu
cerii partidului pentru creșterea 
producției agricola și. pe această 
bază, a nivelului retribuirii, va 
găsi un larg ecou In rîndurile ță
rănimii, stimulînd si mai mult co
interesarea, spiritul de ordine și 
disciplină în vederea efectuării la 
timp și de bună calitate a tuturor 
lucrărilor agricole. Și la grîu există 
condiții pentru obținerea unor re
colte superioare. In telegrama adre
sată tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de Comitetul Județean Brăila al 
P.C.R., publicată în pagina de față, 
se raportează că s-au realizat 9110 
kg grîu la hectar. De altfel, cele 
10 județe șl sectorul agricol Ilfov,

• Pină la mijlocul săptămînil viitoare 
să se încheie recoltarea griului de pe în
treaga suprafață, iar producția obținută 
să fie depozitată și păstrată cu grijă spre 
a se evita orice pierderi

• Strîngerea in totalitate a recoltei de 
mazăre boabe, rapiță și in pentru sămință

• In vederea încheierii lucrărilor de 
recoltare este necesar să se organizeze 
acțiuni de întrajutorare intre unități cu 
combine și alte utilaje

• Prin participarea largă la muncă a 
tuturor locuitorilor satelor, să fie efectuate 
neintîrzial lucrările de întreținere și de iri

gare la porumb, sfecla de zahăr, floarea- 
soarelui, cartofi și la culturile duble, spre 
a se obține recolte mari și pe suprafețele 
respective

• Producția bună de legume și fructe 
să fie strînsă și livrată conform graficelor, 
in vederea bunei aprovizionări a popu
lației și asigurării de materii prime fabri
cilor de conserve

• Pentru dezvoltarea zootehniei și 
creșterea producției animaliere, in fiecare 
unitate agricolă să se asigure cantități în
destulătoare de furaje, care să fie depozi
tate corespunzător in preajma fermelor

MAI MARE RECOLTA REALIZA
TA DE-A LUNGUL ÎNTREGII IS
TORII A ACESTOR STRĂVECHI 
PLAIURI ROMANEȘTI.

Ne facem datoria de onoare și 
conștiință de a sublinia Încă o 
dată, cu neasemuită recunoștință, 
că aceste rezultate au fost posibi
le, in primul rind, datorită spri
jinului direct și permanent, în
crederii de care ne-am bucurat 
continuu din partea dumneavoas
tră. in înfăptuirea obiectivelor 
noii revoluții agrare, ceea ca con

NÎND O PRODUCȚIE MEDIE DE 
8 010 KG LA HECTAR.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, că 
sintem mobilizați in aceste zile cu 
întreaga forță mecanică și umană 
la eliberarea terenurilor de paie, 
executarea arăturilor și Insămința- 
rea culturilor duble si succesive.

Recoltarea griului la Cooperativa Agricolâ Odoreu, județul Satu Mare 
Foto : M. Sarea

care au raportat Încheierea recol
tării griului, au obținut o producție 
de peste 8 000 kg lă hectar. In scopul 
prevenirii pierderilor de recoltă, 
așa cum a Indicat conducerea 
partidului, trebuie să fie luate, 
în continuare, măsuri ca pină 
la mijlocul săptămînil viitoare 
să se încheie recoltarea griului de 
pe întreaga suprafață cultivată în 
acest an. In acest scop, este nece
sar ca organele de specialitate să 
asigure transferul operativ al com
binelor din unitățile agricole care 
au încheiat secerișul in cele In 
care mal este de recoltat griul da 
pa suprafețele mai mari. De ase- 

firmă justețea șl realismul politicii 
agrare a partidului și statului 
nostru, superioritatea și viabili
tatea marii proprietăți socialiste, 
rod al gîndirii clarvăzătoare, 
profund științifice, originale și no
vatoare a dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu.

Exprimînd hotărirea fermă a co
muniștilor, a tuturor lucrătorilor 
ogoarelor din județul Brăila de a 
acționa neabătut pentru realizarea 
planului pe acest an și întregul 
cincinal, vă adresăm respectuos 
rugămintea, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, să primiți cele 
mai călduroase mulțumiri pentru 
tot ce ați făcut și faceți pentru 
țara și județul nostru și vă a- 
sigurăm solemn că activul de 
partid și de stat, toți oamenii mun
cii. in frunte cu comuniștii din 
Brăila, nu vor precupeți nici un 
efort pentru a îndeplini exemplar 
indicațiile dumneavoastră, hotă- 
rirlle partidului și legile țării, pen
tru a cinsti mărețul act de dem
nitate națională de la 23 August 
și Congresul al XlV-lea al Parti
dului Comunist Român cu noi și 
Însemnate realizări in toate dome
niile.

la hectar
strîngerea si depozitarea furajelor, 
recoltarea legumelor și predarea 
lor la fondul de stat, precum și la 
executarea lucrărilor de Întreți
nere, astfel Incit să avem garanția 
obținerii unor producții superioare 
la toate culturile.

Vă asigurăm că sintem puternîo 
angajați cu întreaga dăruire si pa
siune revoluționară pentru a con
tribui într-o măsură tot mai mare 
la consolidarea și dezvoltarea gran
dioaselor prefaceri revoluționare 
din „Epoca de aur" a patriei noas
tre socialiste, ca. In cinstea ani
versării revoluției de eliberare so
cială șl națională, antifascistă si 
antiimperialistă de Ia 23 August și 
a celui de-al XlV-lea Congres al 
partidului, să obținem rezultate 
deosebite In toate domeniile de ac
tivitate.

J

menea, prlntr-o temeinică organi
zare a muncii, să fie strînsă și pusă 
grabnic la adăpost întreaga recol
tă de mazăre boabe, răpită, in pen
tru sămînță. Concomitent, trebuie 
efectuate lucrări de întreținere și 
Irigații la porumb, floarea-soarelui, 
sfecla de zahăr, la culturile duble, 
astfel Incit și la acestea să se rea
lizeze recolte mari. O atenție deo
sebită trebuie acordată îngrijirii 
plantelor legumicole, precum și 
strîngeril, potrivit graficelor, a re
coltei de legume și fructe, strîn
geril și depozitării unor cantități 
cit mal mari de furaje. Din prio
ritățile acestor zile :
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9Creșterea eficienței exportului
prin asigurarea unui nivel
tehnie înalt al produselor

Sarcini importanta, da actualitata, pentru lu:rătcrii din agricultură

• ÎNCHEIEREA RECOLTĂRII GRIULUI
• ÎNTREȚINEREA EXEMPLARĂ A CULTURILOR

Angajamentul ca, în întîmpinarea 
celor două mari evenimente ale aces
tui an — aniversarea a 45 de ani de 
la revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antlimperia- 
listă și Congresul al XIV-lea al 
partidului —, sarcinile anuale de ex
port ale întreprinderii de Echipament 
Hidraulic din Rîmnicu Vîicea să fie 
onorate integral pină la 23 August 
a fost adoptat la adunarea generală, 
din luna februarie, a reprezentanților 
oamenilor muncii din această unitate.

Angajamentul nu reprezintă altce
va decît sinteza hotărîrilor, măsurilor 
și acțiunilor întreprinse în toate sec
țiile și atelierele, care, direct sau 
indirect, participă la realizarea pro
ducției destinate partenerilor de 
peste hotare.

Ce măsuri tehnico-organlzatorice au 
fost luate în vederea transpunerii in 
fapte a angajamentului asumat ?

— Maî întîî, am revăzut structura 
formațiilor de lucru pe toate cele 
șase linii de fabricație specializate 
pe realizarea producției de export — 
ne spune tovarășul Ion Pătrăscoiu, 
secretarul comitetului de partid și 
președintele consiliului oamenilor 
muncii. Acolo unde a fost necesar, 
am întărit forțele prin redistribuirea 
unor muncitori cu înaltă calificare, 
precum și prin asigurarea omogenă 
a asistenței tehnice pe toate cele trei 
schimburi. Măsuri similare au fost 
luate și în ceea ce privește comple
tarea zestrei tehnice a fluxurilor de 
fabricație cu mașini și utilaje mo
derne, de mare randament. Atunci 
cînd ne-am asumat angajamentul, am 
avut în vedere și promisiunile ferme 
ale principalilor noștri furnizori de 
materii prime și materiale privind 
livrarea în devanș a unora dintre re
perele contractate. In acest sens, țin 
să evidențiez seriozitatea și prompti
tudinea cu care au răspuns șl răs
pund la apelurile lansate principalii 
noștri colaboratori, respectiv colecti
vele de oameni ai muncii de la în
treprinderile de țevi Roman și „Re
publica" din București, care ne asigu
ră materialul pentru cilindrii hidrau
lici, de la întreprinderea de Tractoa
re și Mașini Agricole Craiova, care 
ne livrează piese turnate, apoi de la 
Combinatul Chimic Tîrnăveni. între
prinderea „Neferal" ș.a.

Demn de reținut este faptul că, 
față de prevederile planului de ex
port pe acest an, portofoliul de con
tracte și de comenzi pentru export 
este mult mai mare. L-am întrebat 
pe inginerul Octavian Fota, direc
torul întreprinderii : cum ține seama 
această creștere a activității de ex
port de cerințele unităților benefi
ciare din țară ?

— Sporul de producție destinată ex
portului se realizează numai pe li
niile tehnologice special organizate 
pentru a onora comenzile partenerilor 
externi. Deci contractele cu benefi
ciarii din țară se onorează în conti
nuare în mod corespunzător. Pe li
niile tehnologice la care m-am refe
rit urmărim, deopotrivă, executarea 
unor cantități tot mai mari de produ

se. pe seama creșterii productivității 
muncii, și respectarea riguroasă a di
namicii pe care ne-am propus-o în 
ceea ce privește înnoirea continuă a 
fabricației. în acest sens, organul de 
conducere colectivă a întreprinderii 
a pus un accent deosebit pe redu
cerea timpului necesar pentru intro
ducerea în producția de serie a noilor 
echipamente, prin adoptarea unor 
măsuri tehnico-organizatorice efi
ciente.

In susținerea afirmației sale, direc
torul întreprinderii aduce un argu
ment elocvent. în ultima parte a a- 
nului trecut, de exemplu. încă se mai 
făceau „retușuri", înainte de intro
ducerea în fabricație, la cilindrii grei 
de mari dimensiuni. Firește că pro
bleme și dificultăți apăreau Ia tot 
pasul, mai ales dacă avem in vedere 
că la executarea unor astfel de echi
pamente nu s-au încumetat pînă 
acum decît cîteva firme din lume. 
Dar este mare satisfacția pentru de-

La întreprinderea 
de Echipament Hidraulic 

din Rîmnicu Vîicea

succes. Actualmente, 
lună a celui de-al

pășirea respectivelor greutăți, acum, 
după ce colectivul de specialiști care 
a avut de îndeplinit această impor
tantă sarcină și-a văzut eforturile în
cununate de 
încă din prima 
doilea semestru al anului, cilindrii 
grei sînt intens solicitați la export, 
urmlnd ca. pină la finele anului, va
loarea acestor tipuri de cilindri ex- 
pediațl partenerilor externi să depă
șească 5.5 milioane lei.

Din exemplul prezentat se poate 
desprinde și o altă concluzie, și anu
me aceea că numai acționind cu 
răspundere muncitorească și exigență 
revoluționară pentru continua moder
nizare a producției, antrenînd la a- 
ceastă amplă acțiune toate forțele 
capabile să sesizeze și să promoveze 
curajos ceea ce este nou în tehnică 
se poate deschide tot mai larg terenul 
afirmării pe piața externă. Pină la 
finele acestui an. bunăoară, gradul 
de înnoire a fabricației în totalul 
producției trebuia să atingă 80 la 
sută; Or, la acest 'Pivei s-aajuns 
incă din primul semestru, cînd, ală
turi de produsele tradiționale, au a- 
părut în programul de export noi 
echipamente hidraulice de curînd 
omologate, ele fiind destinate con
strucției de utilaje miniere și de ma
șini agricole.

Șeful secției de prelucrări meca
nice, inginerul Ion Toabeș, ne vor
bește despre preocupările stăruitoa
re ale colectivului întreprinderii din 
Rîmnicu Vîicea in direcția îmbunătă
țirii performanțelor tehnice ale pro
duselor, temelia aprecierii de care 
se bucură acestea pe piața externă.

Cu prilejul documentării, am reușit 
să urmărim îndeaproape, la fața lo
cului, modul în care este organizată

pe liniile 
realizarea 
inginerul

și se desfășoară activitatea 
tehnologice specializate pe 
producției de export. Pe 
Constantin Enea și pe maistrul Ma
rin Constantin i-am surprins într-un 
dialog aprins. In schimbul de noapte 
al zilei precedente, formația condusă 
de maistrul Marin rămăsese datoare 
echipelor din atelierul montai cu 60 
de corpuri de cilindri.

— Dispozitivul de roluit s-a defec
tat. a încercat să se justifice maistrul 
Marin, și n-am avut altul de rezervă.

Această „mică" neglijență, care a 
perturbat fluxul dintre prelucrarea 
reperelor și montaj, a fost sesizată 
însă la timp, ceea ce a permis stabi
lirea măsurilor necesare, spre a se 
evita pe viitor asemenea situații.

— De unde ați știut că în schimbul 
de noapte nu s-au realizat toate cor
purile de cilindri prevăzute ? —
l-am întrebat pe inginerul Enea.

Drept răspuns, ni se propune să 
consultăm un grafic de urmărire zil
nică a producției de repere pentru 
export.

— Sistemul de evidență introdus 
de noi reflectă ca o oglindă, in ori
ce moment, binomul „sarcinile fiecă
rui schimb de lucru și realizările ob
ținute". Cunoscînd operativ orice 
neajuns, avem posibilitatea să inter
venim, cu promptitudine pentru eli
minarea lui.

Iată, așadar, și în această măsură 
organizatorică o explicație a realiză
rilor cu care colectivul de oameni ai 
muncii de la întreprinderea de Echi
pament Hidraulic Rîmnicu Vîicea se 
prezintă-la ora actuală. în ziua do
cumentării noastre, pe poarta unității 
a fost expediat ultimul lot de produ
se contractate lă export pe luna au
gust, iar alte cîteva. ambalate, urmau 
să plece și ele. in contul lunii sep
tembrie, spre partenerii de peste ho
tare.

Ion STANC1U 
corespondentul „Scinteii

In unitățile agricole din județul Satu Mare griul recoltat este transportat 
direct la baza de recepție

La seceriș se lucrează diferențiat,
după starea lanurilor

ritmul 
satisfă- 
fie a- 

unitate, 
61

In unitățile agricole socialiste din 
județul Satu Mare s-a declanșat se
cerișul griului pe cele 58 875 hectare 
ocupate de această cultură. Lucrarea 
este avansată în unitățile din consi
liile agroindustriale Odoreu. Sanis- 
lău, Tășnad. Ardud, care sînt pri
mele și la livrarea griului la fondul 
de .6tat. Comandamentul agricol ju
dețean a apreciat însă că 
recoltării nu este întru totul 
câtor, stabilind operativ să 
plicate riguros, în fiecare 
măsurile politico-organizatorice 
tehnice prevăzute in programul ju
dețean pentru efectuarea campaniei 
de vară. Cum se aplică aceste mă
suri ?

Un prim popas pe itinerarul sece
rișului l-am făcut la Cooperativa 
Agricolă „Someșul" — Satu Mare. 
„Noi am fost primii care am început 
recoltarea griului în Consiliul Agro
industrial Odoreu — ne-a spus in
giner Rodica Trenea, președinta 
cooperativei. Spre a nu se irosi nici 
o clipă bună de lucru și a preveni 
pierderile de recoltă prin supracoa- 
eere și scuturare, conducerea consi
liului agroindustrial ne-a venit in 
ajutor, în primele zile, cu 31 de 
combine aduse din alte unități apar
ținătoare consiliului. Ca atare, la 
un moment dat recoltau la noi, îm
preună cu ale noastre, 42 de com
bine. întrucît secerișul a Început și 
in unitățile care ne veniseră în aju
tor — Odoreu, Micula, Lazuri — 
acum lucrăm doar cu cele 11 com
bine ale noastre. Ne-am organizat 
insă munca in așa fel îneît in cîteva 
zile să încheiem recoltarea".

fața locului, pe una din par

cele ne-am edificat asupra modului 
în care lucrează la recoltat forma
ția de mecanizatori. „Deschiderea" 
lanului și parcelarea acestuia au 
fost încredințate celui mai bun me
canizator, Iosif Sinko, imprimînd și 
celorlalți mecanizatori, și' ei oameni 
de ispravă, exigență sporită in ce 
privește executarea lucrărilor. Orice 
defecțiune care apare este înlătu
rată grabnic prin intervenția meca
nicului de întreținere și a șefului 
de secție. Demnă de consemnat este 
și măsura stabilită de organele agri
cole județene de a optimiza trans
portul griului din lanuri la baza de 
recepție cea mai apropiată. Operativ 
se acționează aici și la eliberarea 
de paie a terenului. Baloții sint 
transportați la fermă, iar pe terenul 
eliberat se insămînța cu a doua cul
tură — mei și iarbă de Sudan, care 
vor completa substanțial baza fura
jeră a sectorului zootehnic.

Și la Cooperativa Agricolă Odoreu 
se muncește cu răspundere pentru 
ca recolta să fie pusă la adăpost cit 
mai grabnic și fără pierderi. Meca
nizatorii intră cu combinele pe te
ren îndată ce se zvîntă lanulși se 
lucrează pînă seara, cînd se întu
necă. Concomitent, echipe de cosași 
seceră griul culcat de ploi. O altă 
măsură la fel de chibzuită și gos
podărească : cînd nu plouă, grupe de 
pionieri adună spicele rămase pe 
miriște.

Prezența specialiștilor în cimp la 
seceriș este, în aceste zile, hotărî- 
toare pentru evitarea pierderilor de 
boabe cauzate de funcționarea de
fectuoasă a combinelor. Astfel, în 
unitățile Consiliului Agroindustrial 
Sanislău se acordă o grijă deose
bită reglării corecte și utilizării ma
sei de tăiere a combinei, in funcție 
de starea lanului de grîu, cu atît 
mai mult cu cit ploile îngreunează 
lucrările. La Cooperativa Agricolă 
Sanislău, bunăoară, in care se anun
ță o producție-record, de circa 8 300 
kg la hectar, aceste operațiuni se 
fac sub supravegherea președintelui 
unității, inginerul Liviu Groza, și a 
inginerului-șef sau a șefilor de 
fermă.

In munca de îndrumare șl control 
desfășurată pe teren, activiștii de 
partid și alte cadre repartizate pe 
perioada campaniei la sate au con
statat că în unele unități lucrările 
nu au fost privite de la inceput cu 
maximă responsabilitate. Important 
este însă faptul că în urma con
troalelor efectuate și a măsurilor 
stabilite neajunsurile au fost înlă
turate. Astfel, s-au intensificat inter
vențiile operative pentru remedierea 
defecțiunilor apărute la combine și 
presele de balotat. In acest scop. 

unele repere și piese de schimb de
ficitare sint executate de unitățile 
industriale din județ. S-au intensi
ficat, totodată, aciiunile de identi
ficare operativă de către speciali ti a 
parcelelor care, după ploi, se zvîntă 
mai repede, spre a se trece de ur
gență la recoltarea lor. Există, așa-

Producțiile mari de legume cer bună 
organizare, hărnicie pentru stringerea
Legumicultura județului Bistrița- 

Năsăud este, ca să spunem așa, o 
activitate mai tînără. dar care se 
evidențiază de la an la an prin pro
ducții din ce în ce mai mari. Reali
zările unor ferme legumicole din 
județ sînt deosebit de semnificati
ve în această privință.

„în prima parte a lunii iulie, ne-a 
spus inginerul Edmund Fauleto, șeful 
fermei legumicole a Cooperativei A- 
gricole Uriu, noi am livrat peste 200 
tone verdețuri. 710 tone varză tim
purie. 90 tone castraveți. 38 tone 
conopidă. 35 tone tomate și însem
nate cantități de ardei iute, vinete, 
fasole păstăi. Culturile se prezintă 
intr-o excelentă stare de vegetație 
și promit cea mai mare producție 
din existenta fermei". Se apreciază 
că, în actualul sezon, de pe cele 105 
hectare, din care 13 hectare solarii 
și 22 hectare tunele joase, in cadrul 
fermei legumicole Uriu se vor ob
ține cel puțin 3 000 tone produse, cu 
o valoare totală de peste 7 milioa
ne lei. Aceasta va reprezenta de
pășirea pragului maxim atins in 
1984 cu cel puțin 300 tone de le
gume.

— Noi, legumicultorii din Be
clean, ne-a spus loan Chira, șeful 
fermei legumicole aparținind coope
rativei agricole, a trebuit să facem 
față unui deficit de forță de muncă. 
De fapt, avem doar 24 de oameni 
permanenți. In vîrf de campanie ne 
mai ajută și o seamă de muncitori 
de pe platforma industrială a orașu
lui. Pentru a face însă fată volumu
lui mare de lucrări utilizăm din 
?ilin mijloacele mecanice din dotare, 
n cele 4 hectare solarii, ca și în 

cimp, culturile sînt bine întreținute, 
iar tomatele, morcovii și varza de 
vară și toamnă sînt o mîndrie pen
tru noi“.

Rezultate bune au șl fermele co
operativelor agricole Șintereag. Re- 
teag și Viișoara. Că este așa. o do
vedesc magazinele de specialitate, 
care sînt acum bine aprovizionate 
cu legume, in special cu tomate și 
castraveți, ca să nu mai vorbim de 
varză, care s-a livrat și județelor 
limitrofe. Un alt „exemplu" îl con
stituie conopida, care „n-a mers și 

dar, condiții ca in județul Satu 
Mare secerișul să se încheie la ter
menul stabilit, să nu se piardă nici 
un bob din recolta bogată a aces
tui an.

Oclav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii

n-a mers" pină în acest an, cînd 
s-au obținut producții foarte bune 
și foarte rentabile.

Din păcate însă, nu peste tot 
grădinile produc pe măsura cerințe
lor. De la ferma Cooperativei Agri
cole Șieu Măgheruș, condusă de ing. 
Eudochia Știr, nu s-au livrat decît 
cantități mici de legume. De altfel, 
trebuie să spunem că tomatele, vi
netele, ca și ardeii din solariile de 
la Șieu Măgheruș sînt. din punct de 
vedere vegetativ, ca și al fructifică
rii. cu mult sub stadiul celor din 
cimp de la ferma din Beclean. în 
atare situație, invocarea lipsei forței 
de muncă nu are acoperire. La Șieu 
Măgheruș, și nu numai acolo, ci 
și la fermele de profil din Budacu 
de Jos, Nimigea și Teaca, nu pă- 
mîntul sau condițiile climatice con
stituie principala cauză a produc
țiilor mici, ci tocmai factorii de 
răspundere, conducătorii acestor sec
toare. care nu se implică în mod 
responsabil în ce privește mersul 
treburilor în legumicultura.

Din fericire. în județul Bistrița- 
Năsăud numărul fermelor legumico
le cu rezultate mai slabe este in 
descreștere. Și cînd afirmăm acest 
lucru avem în vedere situațiile con
statate la ferma nr. 7 a Stațiunii 
de Cercetare și Producție Pomicolă 
Bistrița, ca șl la cea a Cooperativei 
Agricole Chiuza, care in acest an 
yor intra în rîndul fruntașilor. în 
cadrul acestora activitatea s-a îmbu
nătățit radical în urma aplicării în
vățămintelor desprinse din schimbu
rile de experiență organizate de or
ganele județene de partid și de stat. 
Este cazul ca șl fermele rămase în 
urmă să fie sprijinite în vederea 
organizării mai bune a muncii. A- 
cește probleme nu sînt simple și 
nici nu se rezolvă ușor. Dar. așa 
cum faptele înseși o dovedesc. în a- 
ceastă parte a țării se poate face le
gumicultura intensivă, de mare ran
dament Pentru aceasta este nevoie 
de hărnicie, pricepere și responsa
bilitate din partea celor aflați la con
ducerea fermelor legumicole.

Gheorqhe CRISAN 
corespondentul „Scinteii

(Urmare din pag. I)
Redacția : Au trecut de acum mai 

bine de trei ani de la declanșarea 
acțiunii de modernizare. Ce concluzii 
te pot desprinde din modul de or
ganizare a acestei acțiuni in cadrul 
combinatului, avind in vedere ce
rințele mari cărora trebuie să le 
jacă fată colectivul de aici in noua 
etapă de modernizare aflată in curs 
de desfășurare ?

Petru Tudoran, secretar cu pro
bleme economice al comitetului de 
partid al platformei siderurgice : 
Din insistența cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urmărește pro
blema modernizării, din măsurile 
întreprinse pe plan central, inclusiv, 
de ordin legislativ în vederea impul
sionării, a asigurării unui cadru op
tim de desfășurare, din prevederile 
în acest domeniu, cuprinse în pro
iectul Programului-Directivă și in 
Tezele pentru Congresul al XIV-lea 
al partidului, a devenit cit se poate 
de limpede pentru fiecare comunist, 
pentru fiecare om al muncii carac
terul politic, de însemnătate majoră, 
atribuit acestei acțiuni menite să 
determine profunde transformări re
voluționare, înnoitoare pe toate pla
nurile vieții economico-sociale. Ast
fel, relevînd strînsa legătură din
tre conținutul programului de mo
dernizare și viitorul națiunii, secre
tarul general al partidului a subli
niat că numai perfecționind in con
tinuare puternica bază tehnico-ma- 
terială de care dispunem, acționind 
pentru a ridica in permanență com
petitivitatea și eficiența fabricației, 
putem asigura independenta reală, 
economică și politică a țării, așe
zarea României in rindul statelor CU 
o puternică dezvoltare economică.

O asemenea precizare de ordin 
general își găsește sau trebuie să-și 
găsească suportul in fiecare din pro
gramele de modernizare întocmit la 
nivelul unităților economice. In ceea 
ce ne privește, comitetul de partid 
și consiliul oamenilor muncii au 
gindit programul de modernizare ca 
un instrument riguros de lucru, per
manent perfectibil, dar ale cărui 
măsuri sînt obligatorii, întrucît con
diționează însuși mersul activității 
in combinat, înfăptuirea sarcinilor 
de plan.

Sebastian Stavăr. director mecano- 
energetic : Consider că esențială 
pentru înfăptuirea programului de 
modernizare este stabilirea onor 
răspunderi toarte precise, inclusiv 
prin constituirea unor colective mix
te de cercetători, proiectanți si oa
meni din producție, pentru ducerea 
Ia bun sfîrșit a fiecărei măsuri a- 
probate. D"osebit de aceasta, la ni
velul fiecărei unităti de pe platfor
mă funcționează colective permanen
te de lucru ale comisiilor de per
fecționare a organizării șl moder
nizare. iar comitetele de partid și 
consiliul oamenilor muncii anali

zează periodic stadiul înfăptuirii 
acestora. De exemplu, pentru acest 
an cele 134 de măsuri cuprinse în 
programul de modernizare sint me
nite a asigura un spor de 1.2 mi
liarde lei la export, in condițiile 
reducerii cu 506 milioane lei a chel
tuielilor totale de producție; .

Redacția : tn ce măsură se re
găsesc efectele scontate in rezulta
tele activității productive din peri
oada care a trecut de la inceputul 
anului 1

Petru Tudoran : Se cuvine preci
zat că măsurile cuprinse în program 
își dovedesc efectele în condițiile 
asigurării ritmice, integrale a bazei 
de materii prime și materiale plani
ficate. Corelînd aceste aspecte, se 
poate aprecia că. in perioada care 
a trecut din anul 1989, programul 
de modernizare se desfășoară cores
punzător. Comparativ cu aceeași per 
rioadă a anului trecut, pe seama a- 
plicării măsurilor scadente am reu
șit să obținem un spor de producție 
de peste 1 miliard lei, in condițiile 
creșterii cu 26 468 lei a productivi
tății muncii pe o persoană și ale 
reducerii cheltuielilor totale cu 54 
lei la 1 000 lei producție-marfă. 
Semnificativ pentru progresul înre
gistrat este faptul că Indicii de uti
lizare intensivă a mașinilor, utilaje
lor și agregatelor sint superiori cu 
3,2 la sută la convertizoarele cu 
oxigen, cu 14 la sută la laminorul 
de tablă groasă nr. 1. cu 4,2 la sută 
la laminorul de tablă groasă nr. 2 
și cu 19.6 la sută la laminorul de 
benzi la cald ; creșteri intre 2—9 
la sută s-au obținut și Ia indicii de 
utilizare extensivă. Cert este că, in 
■condițiile în care pe fluxul integrat 
nu s-ar fi resimțit unele orobleme 
privind asigurarea ritmică cu materii 
prime, efectele acestor măsuri ar fi 
fost și mai mari, permițînd nu nu
mai îndeplinirea, ci și depășirea 
planului la o serie de Indicatori.

Spiridon Belciug, inginer-șef me- 
canoenergetic la uzina aglomerare- 
furnale : Se cuvine făcută preciza
rea că fiecare secție, fiecare uzi
nă are de infăptuit propriul program 
de modernizare, la nivelul combina
tului fiind stabilite numai măsu
rile de anvergură sau cele care 
vizează corelarea unor acțiuni intre 
uzine. O astfel de organizare a ac
țiunii de modernizare permite eta- 
pizarea și detalierea răspunderilor 
pentru ducerea la bun sfirșit a mă
surilor pină la fiecare loc de mun
că. la fiecare om. Deosebit de im
portant este faptul că la o aseme
nea structurare a măsurilor și răs
punderilor nu s-a ajuns prin pure 
decizii administrative, ci s-a pornit 
de Ia propunerile concrete făcute de 
muncitori și specialiști, precum si de 
la studiile și analizele concrete În
treprinse — organizat și sistematic — 
asupra funcționării întregului flux 
tehnologic de către comisiile de mo
dernizare. Deci, in acest cadru de

mocratic s-a asigurat și rezolvarea 
aspectului motivational, legat de an
trenarea întregului colectiv la efor
tul de creație și execuție impus de 
stabilirea și aplicarea măsurilor de 
modernizare. Aceasta ne îndreptă
țește să afirmăm cu siguranță că 
programele de modernizare elabo
rate au nu numai o deplină funda
mentare, dar și climatul favorabil 
obținerii efectelor scontate.

Sebastian Stavăr : Intr-o măsură 
mai mare sau mai redusă, aspectele 
ridicate pină acum s-ar putea po
trivi organizării acțiunii de moder
nizare in orice unitate economică cu 
un volum ridicat și divers de ac
tivitate productivă. Ceea ce este 
oarecum specific siderurgiei și intr-o 
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bună măsură combinatului nostru, 
care realizează practic 50 la sută din 
producția de oțel a tării și acoperă 
circa 96 la sută din necesarul de 
produse plate, este volumul și va
loarea ridicată a fondurilor fixe 
productive din dotare. Deși viața 
productivă a combinatului abia de
pășește două decenii, este cert că 
unele utilaje, îndeosebi cele procu
rate la inceput din diferite surse 
sau fabricate după diferite licențe, 
marchează în momentul de față o 
anumită uzură morală, nu corespund 
standardelor actuale de productivi
tate și eficiență. De asemenea, 
ne-am confruntat cu faptul că unele 
linii tehnologice nu și-au atins pa
rametrii proiectați. Evident, rezol- 
vind problemele tehnice legate de 
aceasta, se asigură și indici superi
ori de eficiență — productivitate, 
consumuri materiale și energetice, 
calitate Aceasta este problema no
dală a modernizării din combinatul 
nostru.

Redacția : De bună seamă, tre
buie evitată confuzia de termeni. 
Atingerea parametrilor proiectați 
nu constituie un obiectiv al acțiunii 
de modernizare, ci o sarcină curentă 
a activității de producție, chiar dacă 
aceasta impune unele măsuri de or
din tehnic prin care se îmbunătă
țește concepția inițială tn accepțiu
nea dată de conducerea partidului, 
modernizarea înseamnă sporirea pa
rametrilor de productivitate și efi

ciență, alinierea acestora la nivelul 
mondial de competitivitate.

Sebastian Stavăr: Fie că este 
vorba de atingerea parametrilor 
proiectați, fie că ne referim la mo
dernizări propriu-zise, aceste sar
cini cad într-o măsură hotări- 
toare asupra sectorului mecano- 
energetic. Deci orientarea dată de 
comitetul județean de partid in a- 
ceastă privință a fost de a se acor
da cea mal mare atenție perfecțio
nării organizării și modernizării a- 
cestul sector de care depinde însăși 
înfăptuirea tuturor programelor de 
modernizare din combinat. Premisa 
acțiunilor întreprinse in această di
recție a plecat de la indicația dată 
de secretarul general al partidului 

ca la fiecare reparație capitală «ă 
se aplice și măsuri de modernizare 
menite să îmbunătățească funcțio
narea generală a mașinilor și insta
lațiilor. De aceea, în primul rînd 
am trecut la o riguroasă planificare 
anuală și de perspectivă a realizării 
reparațiilor curente și capitale, in 
funcție de ciclurile normate și de 
starea tehnică a utilajelor și insta
lațiilor, cu toate subactivitătile pe 
care le presupune aceasta, respec
tiv asigurarea din timp a documen
tațiilor tehnice necesare atît pentru 
reparații, cit șl pentru modernizări, 
a pregătirii tehnico-materiale a ca
pacităților de reparații.

Redacția : Ceea ce afirmați ni 
se pare deosebit de important. Spu
nem aceasta pentru că un im
portant neajuns al activității trecute 
era legat de practica realizării pro
ducției cu orice preț, care presupu
nea și exploatarea neraflonală a 
unor capacități de producție, prelun
girea funcționării anumitor utilaje, 
mașini și instalații peste durata nor
mată sau fără a se ține seama de 
starea tehnică. Cum ați gindit tre
cerea la noul sistem riguros de lu
cru, care impune ți sarcini de mo
dernizare, pentru a scurta la maxim 
durata de imobilizare a capacităților 
de producție ?

Sebastian Stavăr : Principalul salt 
calitativ l-am asigurat o dată cu 
trecerea la organizarea si realizarea 
reparațiilor șl modernizărilor pe 

fluxuri tehnologice și nu pe fonduri 
fixe individuale. Am executat. în 
noul sistem. lucrări la circuitele chi
mice de la uzina cocsochimică. la 
fluxurile mașinilor de aglomerare, 
la ansamblele furnalelor și otelării- 
lor cu toate utilajele și instalațiile 
anexe, la liniile de turnare con
tinuă si laminare. Un prim avan
taj este legat de posibilitatea gru
pării masive de forță de muncă, 
care se poate desfășura pe un front 
larg de lucru, permițînd aplicarea 
unor soluții organizatorice supe
rioare. cum este metoda drumului 
critic, ai căror algoritmi sînt re
zolvați cu ajutorul informaticii, uti
lizarea unor tehnologii moderne, 
productive, care asigură ocuparea 

intensivă a timpului de lucru al 
utilajelor specifice de construcții, a 
SDV-urilor. Pentru „beneficiar", 
respectiv, secția de producție, noul 
sistem prezintă importantă prin 
aceea că, întrucît utilajele auxilia
re sint oprite în reparație numai 
o dată cu utilajul de bază, în inter
valele dintre reparații se poate dis
pune de toate utilajele și instalații
le de pe flux, aflate intr-o stare 
tehnică bună, ceea ce determină 
creșterea indicilor extensivi si in
tensivi de exploatare. Mai există si 
un alt avantaj legat de faptul că 
valoarea reparației aprobată pentru 
întregul flux poate fi utilizată, in 
mod elastic, in funcție de necesi
tăți. la fiecare utilaj putindu-se exe
cuta lucrări de modernizare de am
ploare maî mare său mai redusă, 
potrivit stării sale de uzură fizică 
sau morală sau soluțiilor concrete 
propuse de progresul tehnic. Metoda 
și-a dovedit practic eficienta : bună
oară. la executarea reparațiilor si 
modernizărilor de la furnalele 5 și 
6. de mare capacitate, durata de 
■mobilizare a fost de circa trei ori 
mai redusă decit la lucrările de a- 
ceeași natură efectuate anterior la 
furnale de capacitate mai redusă ; 
de asemenea. Ia instalațiile de 
turnare continuă și Ia laminoare 
durata efectivă a reparațiilor anuale 
reprezintă numai 50—70 la sută din 
perioada normată.

Redacția : Ce exigențe presupune 
trecerea la noua metodă de lucru ?

Sebastian Stavăr: Desigur, sînt 
necesare unele măsuri tehnice și 
organizatorice, constînd în înlăturarea 
punctelor slabe și a locurilor îngus
te la lucrările necesare utilajelor- 
anexă pentru reducerea ciclurilor lor 
de reparații pînă la nivelul ciclu
lui de reparații al utilajului con
ducător. De asemenea, se impun 
o planificare mai riguroasă și o res
pectare strictă a tuturor repa
rațiilor pe tot parcursul anului pen
tru a putea asigura o grupare co
respunzătoare de forță de muncă și 
mijloace tehnice și materiale la ter
menele stabilite. După cum. nu lip
sită de importanță este corelarea 
strictă, cu toti furnizorii, a terme
nelor de livrare a materialelor, pie
selor și subansamblelor de schimb. 
Asupra acestei din urmă cerințe aș 
dori să atrag în mod deosebit a- 
tenția pentru că. iată, metoda la 
care ne-am referit nu am putut-o 
aplica integral la reparația capita
lă a unor furnale ; mai exact, din 
lipsa anumitor materiale refractare 
nu am fost în măsură să executăm 
reparațiile la unele caupere. și a- 
ceasta se resimte în prezent prin- 
tr-un consum suplimentar de cocs.

Pe alt plan, am sporit caracterul 
profilactic, preventiv al activității 
noastre prin introducerea, cu aju
torul tehnicii de calcul, a unul sis
tem ordonat de evidentă a opriri
lor accidentale și prin organizarea 
unei grupe de inspectori asupra 
stării tehnice a utilajelor, urmărin- 
du-se îndeosebi depistarea punctelor 
slabe asupra cărora va trebui să in
sistăm atit prin acțiuni imediate, cît 
și prin modernizări. In ceea ce pri
vește organizarea în ansamblu a 
activității mecanoenergetice, pe trep
te ierarhice și domenii sînt stabi
lite o serie de decizii cu in
strucțiuni metodologice, note de 
sarcini și programe de măsuri. Con
comitent. pentru a se asigura tra
tarea unitară a problemelor, evi
tarea paralelismelor și îmbunătăți
rea generală a organizării s-a e- 
laborat și difuzat un „îndrumar 
metodologic al activității mecano
energetice".

Victor Olaru, director tehnic al 
întreprinderii Antrepriză pentru 
Construcții. Montaje și Repara
ții Siderurgice : Aș mal adăuga 
faptul că pentru toate tipurile de 
lucrări pe care Ie realizăm între
prinderea și-a proiectat tehnologii 
de execuție proprii. în marea lor 
majoritate aplicabile la lucrări si
milare din alte centre siderurgice. 
Dovada eficientei acestor tehnolo

Ce probleme se ridică In aplicarea măsurilor de modernizare ? Care 
este aportul factorilor de concepție in elaborarea programului de moder
nizare și în ducerea la bun sfîrșit a acțiunilor stabilite ? Sînt probleme 
asupra cărora s-au oprit în continuare participanții la dezbatere și pe care 
le vom prezenta într-un articol următor.

Corneliu CARLAN, Dan PIAEȘU

gii este dată, bunăoară, de faptul că 
reparația capitală de la furnalul 
nr. 6 s-a realizat intr-un timp cu 
circa o treime mai scurt decit se 
consemnează pe plan mondial. în 
programul nostru de modernizare 
avem in vedere perfecționarea in 
continuare a tehnologiilor de execu
ție prin creșterea gradului de in
dustrializare. prefabricate și mecani
zare. precum și perfectionarea în 
continuare a pregătirii profesionale, 
punîndu-se accent pe policalificare, 
iar pentru lucrări de tehnicitate deo
sebită — pe specializare.

Redacția : Ce propuneri aveți de 
făcut pentru perfectionarea activită
ții in spiritul exigențelor și impor
tanței cu totul deosebite prevăzute 
pentru acțiunea de modernizare in 
documentele pentru Congresul al 
XIV-lea al partidului ?

Sebastian Stavăr : în primul rînd, 
consider că se impune înființarea, 
pe ansamblul economiei sau pe sec
toare de producție, a unor institu
te sau centre de cercetare și proiec
tare specializate, unele — in solu
ționarea problemelor de organiza
re specifice acestui domeniu si 
altele — în realizarea de tehnolo
gii moderne de recondiționare a e- 
chipamentelor. pieselor și subansam
blelor de schimb. In alte țări ase
menea forme de organizare a cer
cetării în domeniu funcționează cu 
foarte bune rezultate. Apoi, este 
necesară îmbunătățirea, de către 
forurile de resort in domeniul apro
vizionării tehnico-materiale. a siste
mului de acordare a cotelor la pie
se și subansamble ce urmează a fi 
executate de către unități specializa
te din țară, aceasta fiind în spri
jinul atît al beneficiarilor — care 
pot avea siguranța procurării aces
tor piese, cît și al furnizorilor — 
care ar fi în măsură să-și progra
meze încărcarea rațională a capaci
tăților de execuție.

Victor Olaru : Ridicarea, la produ
cătorii specializați, a gradului de 
preasamblare a pieselor, inclusiv 
prin montarea echipamentelor de 
acționare și comandă. în acest fel 
devenind posibile creșterea generală 
a productivității muncii, reducerea 
duratei lucrărilor de reparații și 
modernizări. După cum. ar fi utilă 
realizarea unor utilaje de construc
ție și mijloace de transport specia
lizate pentru transporturi de mate
riale în sistem paletizat. execuția 
lucrărilor terasiere in spatii înguste, 
transportul materialelor mărunte 
pentru instalații.
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24 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului

MĂREȚE ÎNFĂPTUIRI SOCIALISTE 
ÎN „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU

înfăptuind neabătut orientările Congresului al IX-lea 
al partidului — continuate și dezvoltate conform cerințelor 
fiecărei etape de congresele și conferințele naționale care 
au urmat — clasa muncitoare, întregul popor, acționind în 
strînsă unitate în jurul partidului, în frunte cu secretarul 
său general, au obținut succese istorice in înfăptuirea pro
gramului de industrializare socialistă în toate domeniile de 
activitate, asigurînd înaintarea fermă a patriei noastre pe 
calea socialismului, a progresului și civilizației. Dezvoltarea 
puternică a industriei, pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, s-a transformat într-o opțiune 
de politică economică fundamentală în anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", creînd condiții pentru afirmarea ple
nară a forței creatoare a oamenilor muncii, pentru valori
ficarea superioară a resurselor materiale, pentru moderni
zarea întregii economii.

Acum, cînd întregul popor face bilanțul luminoaselor, 
mărețelor înfăptuiri din anii de după Congresul al IX-lea 
al partidului, apare cu putere contribuția remarcabilă a 
detașamentelor muncitorești din toate ramurile industriei la 
dezvoltarea în ritmuri fără precedent a producției, la mo
dernizarea și ridicarea nivelului tehnic și calitativ al pro
ducției, la sporirea eficienței întregii activități productive. 
Intre aceste ramuri, chimia românească se afirmă, fără 
îndoială, ca o ramură de vîrf, cu un dinamism fără pre
cedent, într-un proces de continuă modernizare, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.

In perioada
1965-1988

și capacități de producție 
puse în funcțiune

ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ SI PETROCHIMICĂ |

»
■BH

în anii construcției socialismului. 
Îndeosebi In perioada care a urmat 
după Congresul al IX-lea al parti
dului, industria chimică din tara 
noastră a cunoscut o dezvoltare im
petuoasă in dependență organică cu 
celelalte ramuri ale economiei na
ționale, sporindu-și permanent con
tribuția la promovarea progresului 
tehnic si la desfășurarea cu rezul
tate superioare a întregii activități 
economice. Rod al gîndiril revolu
ționare, patriotice, al capacității de 
previziune, al strategiei neabătute 
de dezvoltare a țării promovate de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, indus
tria chimică a avut și are un rol 
prioritar în dezvoltarea economiei, 
în concordanță cu importanța sa pen
tru progresul general al societății.

în cadrul procesului de industria
lizare, chimiei i-au fost asigurate 
priorități în ce privește dezvoltarea, 
atit datorită condițiilor favorabile 
existente în țară — resurse de ma
terii prime ieftine și de bună cali
tate, posibilități de desfacere a pro
duselor, cit și ca urmare a poten
țialului ridicat de cercetare existent 
in acest domeniu. Dacă chimia ro
mânească se situează astăzi printre 
ramurile moderne, de bază și de 
cea mai inaîtă eficiență ale econo
miei naționale, aceasta se datorește 
contribuției hotărîtoare a cerce
tării științifice proprii, organizată și 
condusă cu înaltă competentă de că
tre tovarășa academician doctor In
giner Elena Ceaușescu, strălucit 
exemplu de spirit creator și dă
ruire revoluționară, a cărei prodi
gioasă operă științifică, unanim a- 
preciată pe plan mondial, are astăzi 
o înaltă valoare de referință în 
ramuri de virf ale chimiei moderne.

Reprezentată la nivelul anu
lui 1948 numai prin cîteva do
menii (prelucrarea țițeiului, fabri
carea produselor clorosodice și a 
amoniacului), a căror producție în 
ansamblu deținea o pondere de nu
mai 3,2 la sută în totalul producției 
industriale a țării, industria chimică 
din România s-a situat în anii con
strucției socialiste și cu deosebire in 
ultimii 24 de ani între ramurile in
dustriale cele mai dinamice, fapt 
evidențiat de ritmurile medii anuale 
de creștere, deosebit de înalte — în
tre 10 și 18 la sută, superioare celor 
înregistrate, în aceeași perioadă, pe 

ansamblul economiei, cit și In alte 
țări.

Creșterea volumului producției In
dustriale a permis industriei chimice 
să-și majoreze în perioada 1965— 
1987 de aproximativ 3 ori participa
rea la realizarea producției globale 
industriale, ajungînd să dețină in 
1987 o pondere de 19,1 la sută.

Pe întreg cuprinsul țării pot fi 
intîlnite siluetele moderne ale o- 
biectivelor industriei noastre chimi
ce. ca o strălucită confirmare a con
secvenței cu care s-a acționat și se 
acționează pentru înfăptuirea pro
gramului de industrializare pe baza 
celor mal moderne realizări ale ști
inței și tehnicii. La Pitești și Mi
dia—Năvodari, la Ploiești și Bor- 
zești, la Slobozia și Arad, la Tirgu 
Mureș și Timiș, ia Oradea și Bacău, 
la Piatra Neamț și Turnu Măgure
le, în multe alte orașe ale tării chi
mia a devenit o realitate pregnan
tă a anilor socialismului, și îndeo
sebi a perioadei de după Con
gresul al IX-lea al partidului.

Ritmurile de dezvoltare alerte, ca 
șl nivelurile de producție atinse au 
fost rezultatul unei puternice dez
voltări a bazei tehnico-materiale, 
concretizată in cele peste 1 250 de 
capacități și obiective de investiții 
puse în funcțiune din 1965 și pină 
in prezent in această ramură.

Trăsătura definitorie a dezvoltării 
Industriei chimice românești constă 
in asimilarea pe scară largă a pro
gresului științific și tehnic, cerceta
rea științifică națională aducind o 
contribuție decisivă prin elaborarea 
de procedee și tehnologii originale, 
unanim recunoscute pe plan inter
național. Pe baza acestora, numai 
în cincinalul 1981—1985 s-au asimi
lat 2 359 produse noi, ceea ce a per
mis, pe măsura obținerii lor indus
triale, o importantă reducere a va
lorii importului. în acest fel, ponde
rea produselor noi și modernizate a 
crescut de la 5,8 la sută la peste 
20 la sută. Dacă în perioada 1970— 
1975. numai circa 30 la sută din 
producția industriei chimice a fost 
obținută pe baza unor tehnologii 
proprii, această pondere a crescut în 
perioada 1976—1980 la 80 la sută, 
pentru a ajunge la circa 95 la sută 
la finele anului 1985.

Realizarea instalațiilor chimice, in 
special după 1965, a fost rezultatul 
unui continuu proces de perfecțio
nare pe linia concepției și proiectă
rii, ajungînd pe parcursul mai mul
tor generații de instalații la capaci
tăți mult sporite și indicatori teh- 
nico-economici substanțial îmbună
tățiți. Semnificative sînt, în aceșt 
sens, instalațiile pentru folosirea 
amoniacului, care de-a lungul a 
patru generații au evoluat de la
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pe coordonatele afirmării competitive
65 000 t/an amoniac, in anul i960, la 
300 000 t/an în 1986, consumul de 
combustibil convențional pe tona de 
amoniac reducindu-se in acest in
terval la aproximativ jumătate.

Un element definitoriu al evoluției 
Industriei chimice după Congresul 
al IX-lea l-a constituit, de aseme
nea. îmbunătățirea structurii pro
ducției in conformitate cu resursele 
disponibile. Astfel, dacă in 1970 pon
derea majoritară în structura chi
miei românești o deținea prelucra
rea țițeiului — 49 la sută, subramu- 
rile de vîrf ca, de pildă, medica
mentele. firele și fibrele sintetice 
ocupînd un loc modest, de numai 6,1 
la sută, ulterior s-au înregistrat o 
serie de modificări care au deter
minat, la nivelul anului 1985, obți
nerea unei configurații ce tinde să 
se apropie de cea a unor țări dez
voltate din punct de vedere eco

nomic. Principalele schimbări struc
turale s-au concretizat. între altele, 
în scăderea ponderii prelucrării pri
mare a țițeiului la 32,0 la sută in 
1985, valoare apropiată de cea înre
gistrată in același an în Cehoslovacia 
— 35 la sută și Japonia — 33 la sută. 
Totodată, a avut loc majorarea pon
derii producției de îngrășăminte chi
mice de la 6,4 la sută la 8,6 la sută, 
a firelor și fibrelor sintetice — de la 
5 la 7,2 la sută, medicamentelor și
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produselor farmaceutice — de la 1,1 
Ia 5,8 la sută, ponderea acestora din 
urmă fiind superioară celei înregis
trate în 1985 in Canada — 4,1 la 
sută sau Cehoslovacia — 5 la sută.

La realizarea unei structuri mo
derne a ramurii o contribuție deose
bită o are dezvoltarea petrochimiei, 
cantitatea de fracțiuni petroliere su
puse chimizării in România crescind 
continuu de la 0,4 la sută în 1960 la 
circa 12 la sută in 1987. Numai în 
perioada 1980—1987 gradul de chi
mizare a țițeiului a crescut de circa 
1,8 ori, ajungînd de aproximativ 1,2 
ori mai mare comparativ cu media 
mondială a anului 1985, ca urmare 
a eforturilor Îndreptate spre valori
ficarea cit mai eficientă a unei re
surse naturale limitate și relativ 
rapid epuizabile. în același scop, se 
preconizează majorarea, In conti
nuare, a gradului de chimizare. Spo

rirea producției petrochimice de 7,3 
ori in intervalul 1965—1986 marchea
ză schimbări de esență in ansamblul 
ramurii, creînd condițiile ca în acest 
cincinal țara noastră să se situeze. 
In ceea ce privește chimia și petro
chimia, in rîndul țărilor dezvoltate 
industrial.

Un rol de cea mai mare însemnă
tate in obținerea rezultatelor ce si
tuează petrochimia românească pe 
un loc de frunte nu numai in an

samblul economiei naționale, ci și 
pe plan mondial, revine cercetării 
științifice și ingineriei tehnologice 
de profil. Aflată sub îndrumarea de 
Înaltă competență a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, cercetarea științifică 
și ingineria tehnologică au fost 
orientate in direcțiile principale 
ale progresului științifico-tehnic, 
lucrările abordate contribuind în 
mod hotăritor la valorificarea supe
rioară a resurselor materiale ale ță
rii, la obținerea unor produse noi, pe 
bază de tehnologii moderne și in 
condiții de competitivitate ridicată, 
la deschiderea de noi drumuri în do
meniul surselor de energie și la per
fecționarea tehnologiilor existente. 
Evoluția chimiei românești în anii 
de după Congresul al IX-lea relie
fează pregnant preocuparea pentru 
îmbunătățirea structurii producției 

prin creșterea ponderii subramurilor 
mici consumatoare de resurse mate
riale și energetice, cu eficiență eco
nomică ridicată, cum ar fi de exem
plu produsele de sinteză organică 
fină care, deși încă insuficient dez
voltate, reprezintă, în prezent, apro
ximativ 10 la sută din totalul pro
ducției. Atenția acordată dezvoltării 
acestor produse, programele speciala 
existente și potențialul de cercetare 
folosit pentru elaborarea tehnologii
lor produselor de mic tonaj și sin
teză fină au condus la apariția, în 
nomenclatorul produselor chimice 
românești, a unor produse specifice 
biotehnologiilor — pentru care s-au 
realizat platformele industriale de 
la Calafat și Curtea de Argeș — a 
unor noi reactivi și compuși ai me
talelor rare și ultrapure. Se are In 
vedere dezvoltarea sectorului de me
dicamente, mai ales pe baza extrac
telor din plante. In cadrul unor in
stalații de capacități mici, amplasate 
In apropierea zonelor de recoltare, 
în acest context se Înscriu și reali
zările din domeniul industriei de să
punuri, detergențl și cosmetice, a 
cărei producție s-a majorat in inter
valul 1965—1986 de aproximativ 
4,4 ori.

O evoluție dinamică susținută, 
desfășurată sub semnul accentuării 
procesului de îmbunătățire a struc
turii producției, va cunoaște industria 
chimică în anii deceniului următor. 
Potrivit prevederilor proiectului Pro- 
gramului-Directivă al Congresului al 
XIV-Iea al P.C.R. cu privire la dez
voltarea economico-socială a Româ
niei in cincinalul 1991—1995 și orien
tările de perspectivă pină în anii 
2000—2010. „în industria chimică și 
petrochimică vor fi elaborate și pro
movate noi tehnologii, care asigură 
integrarea fluxurilor de fabricație și 
creșterea accentuată a randamente
lor de prelucrare, reducerea consu
murilor materiale și energetice, ridi
carea nivelului calitativ al produc
ției".

Alinierea costurilor șl a consumu
rilor, a performanțelor tehnice și ca
litative, a nivelului productivității șl 
eficienței la cele mai bune rezultate 
obținute pe plan mondial con
stituie o necesitate obiectivă a 
viitoarelor etape de dezvoltare a In
dustriei chimice românești, avind In

vedere că dinamica proceselor 
nomenelor care se desfășoară ir 
nomia mondială determină ini 
ficarea fără precedent a compi 
internaționale a valorilor.

în acest sens, din prevederile 
gramului-Directivă al Congrt 
al XIV-Iea al P.C.R. se des 
citeva direcții prioritare de aci 
și anume: • Adîncirea procesu 
valorificare superioară, prin cl 
zarea avansată, a țițeiului, ga 
naturale, lemnului, sării, plar 
tehnice și medicinale, altor m; 
prime naturale și minerale, pn 
și a subproduselor tehnoloi 
• Diversificarea fabricației de 
meri (mase plastice, fibre și 
ciucuri sintetice) In vederea n 

' rării duratei de Întrebuințare, 
,? cum și a rezistenței acestora In 
ț> diții grele de exploatare ; • Cr 
j rea producției chimice din dorm 
î. sintezei fine și de mic tonaj și 

milarea de noi sortimente sug 
oare de celuloză și hirtie ; • L< 

{rea bazei de materii prime prin 
lorificarea complexă a resurselor 
digene de cupru, plumb, zinc, t 
și zirconiu, precum și prin inte 
ficarea acțiunilor de reintrodu 
In circuitul economic a metalelor 
feroase și metalelor greu fuzi

Prefigurlnd evoluția In contini 
« industriei chimice sub incidi 
obiectivelor programatice cupr 
în documentele de partid și de 
și avind în vedere atit caract 
restrictiv al materiilor prime, 
și nivelul de dezvoltare și 
ciența economică specifică difer 
lor sectoare chimice, este evidenl 
eficientizarea consumului de resi 
constituie unul dintre criteriile î 
jore care vor modela structura < 
miei românești moderne la orizoi 
anilor 2000.

Toate aceste preocupări, menite 
ridice substanțial nivelul calitativ 
activității economico-productive 
industria chimică, constituie garai 
sigură a amplificării contribu 
acestei ramuri la Înfăptuirea prog 
melor de dezvoltare intensivă 
toate domeniile de activitate șt, 
consecință, la accelerarea progre 
lui general al patriei noas 
socialiste.

NIcoleta HORNIANSCHI 
Institutul de Economie Industrii

Drumurile noului in „cetatea 
de foc“ a Reșiței

Situată geografic Intr-un 
județ dintr-o margine de 
țară. Reșița se află lite
ralmente în inima țării, în 
pulsurile dinamice ale im
petuoasei dezvoltări la ni
vel național prin înaltele 
sale arderi industriale. Pe 
drept cuvînt renumele de 
„cetate de foc“ are de mul
tă vreme rezonantă de em
blemă în opera de ridicare 
a României pe trepte tot 
mai înalte de civilizație și 
progres. Reșița este „ceta
te" in sens de dăinuire in
tre munții de baștină și 
este „de foc" din moment 
ce din 1771, cînd Intîia fla
cără și-a luat avînt in cup
toarele de topit metalul, 
aceasta nu s-a mai stins, 
cunoscînd în ultimele de
cenii o nouă intensitate 
prin contribuția la con
strucția socialistă contem
porană.

Trecutul este elocvent 
etalat în muzeul în aer li
ber al locomotivei cu aburi, 
plasat „la vedere" chiar 
lingă poarta de intrare in 
localitate. Imaginea vie a 
evoluției de-a lungul unui 
veac și jumătate marchea
ză o cale începută cu lo
comotiva seria întîi din 
1872 și încheiată în 1959, 
cînd cea din urmă locomo
tivă cu aburi mai este fa
bricată aici. Locul ei a fost 
luat în traficul feroviar al 
vremii noastre de puterni
cele locomotive diesel- 
electrice și electrice. Si
derurgia și construcția de 
mașini, cele două linii in
dustriale reșițene de forță, 
cunosc în context econo
mic contemporan — cu 

deosebire In anii ce au ur
mat istoricului Congres al 
IX-lea al partidului — „un 
avînt care nu are măsură 
în comparație cu cei 175 de 
ani de dezvoltare capita- 
listă", ca să-1 cităm pe 
Const. Daicoviclu dintr-un 
text din 1971. Reșița pro
duce azi oțel și mașini 
la parametri contemporani 
și la necesitățile edificării 
socialiste complexe a țării.

Perspectiva este impre
sionantă și se leagă firesc 
de noile și vastele progra
me cuprinse in proiectul 
Programului-Directivă pen
tru Congresul al XIV-Iea 
al partidului.

Timpului revolut II ră- 
mîn, din altă perspecti
vă, crîmpeie din vechea 
localitate Reșița, ca și tot 
mai răzlețitele căsuțe Îm
povărate de ani și de tre
cut. înainte de uzine, aici 
a fost locuire și a fost 
continuitate, cu interesante 
și grăitoare mărturii ar
heologice și Istorice. Ince- 
pînd din neoliticul timpu
riu, mărturii științific ex
puse în clădirea de origi
nală expresie arhitectonică 
modernă a Muzeului de Is
torie. creație din ultimii 
ani. Din cele mal vechi 
timpuri, istoria locurilor 
contopește viețuirea umană 
cu îndeletnicirile mineritu
lui, topirii și prelucrării 
metalelor — arama și fie
rul.

Satul originar s-a adap
tat de-a lungul vremii la 
noua structură determina
tă de prezenta puternic 
marcată de uzine, așa cum 
se precizează în volumul 

„Reșița — Istorie și con
temporaneitate" (1971) : 
„interesele de dezvoltare 
industrială au avut mereu 
prioritate asupra condi
țiilor de amenajare urba
nă". A contribuit în ace
eași măsură și situația 
geografică, limitată, în- 
greunînd extinderea spa
tiilor construibile, determi
nante fiind totodată și 
structurarea socială din 
trecut, Ini care elementare
le drepturi ale celor ca 
munceau. consumîndu-și 
existența lingă vetrele do 
foc continuu și lingă mași
nile cele mai diverse, erau 
cu totul Ignorate. S-a con
solidat In chip firesc, con
comitent cu tradiția meta
lurgică, o conștiință mun
citorească și revoluționară, 
potențată viguros după 
23 August 1944 și îndeo
sebi după Congresul al 
IX-lea al partidului des
chizătorul de căi și de mă
rețe perspective. Prin noua 
organizare teritorială — 
operă de asemenea de Isto
rică însemnătate, datorată 
secretarului general al 
partidului nostru —, Reși
ța a devenit reședință de 
județ, dimensionîndu-se șl 
din acest punct de vedere 
pe potriva însemnătății 
sale industriale.

Locuitorii Reșiței, oame
nii muncii din combinatul 
siderurgio înnoit și mo
dernizat, asemenea oame
nilor muncii din numeroa
se alte unități care au îm
bogățit in anii socialismu
lui zestrea industrială a a- 
cestui vechi centru munci
toresc, păstrează cu emo

ție și mindrie Intre cela 
mai deosebite evenimen
te vizitele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, care au de
terminat, de fiecare dată, 
noi impulsuri pentru dez
voltarea și înflorirea loca
lității.

Cei ce cunoșteau • locali
tatea mai de mult, reve
nind azi pe locurile de odi
nioară nu vor mai regăsi 
acea contrastantă diferen
ță între dimensiunile uzi
nale și aspectul edilitar, cu 
alte cuvinte vor fi lipsiți 
de pitoreștile melancolii 
ca-n fața fotografiilor aș
ternute din belșug cu ce
nușa vremii. Da, pe atunci 
uzina deținea supremația. 
Ea ținea pasul cu dezvol
tarea continentală In plan 
Industrial, pe cînd urbani
zarea localității abia dacă 
se clintea din tiparul tra
dițional, semi-ruraL Nive
lul caselor răminea con
stant mărunt și Individual. 
Pină și convorbirile tele
fonice cu orașul treceau 
prin centrala uzinei 1

Asta era situația: o sim
bioză, dar una în care uzi
na își păstra întîietatea, 
puterea cea mare. Plasat 
in valea rlului Bîrzava, 
coborîtor cu apele lui re
pezi de pe culmile Seme- 
nicului, cel mai vechi curs 
de apă folosit Intens in
dustrial In tară, vechiul 
sat românesc. numit de 
înaintași Răcită, unii con- 
tinuînd să folosească ace
lași nume și azi, trăiește 
In noii ani ai țării rapi

da ridicare edilitară la 
care are dreptul. S-a În
ceput cu Lunca Birzavei, 
cu Moroasa, cu Lunca Po- 
mostului în structuri mo
derne de localitate a unui 
timp efervescent în care 
muncitorul se Împărtășește 
șl în acest mod de roadele 
muncii sale. Numai car
tierul Lunca Pomostului 
întrecea pină nu de mult 
ca aspect și capacitate de 
locuire vechea Reșiță, nu
mai aici tn aproximativ 
5 000 de apartamente tși 
au domiciliul un număr 
de locuitori cam citi 
figurau ca reșițeni la 
recensămintul din 1930, a- 
dică 20 085. Aceasta în
seamnă, Ia actualele dimen
siuni ale Reșiței contem
porane (20 000 de aparta
mente nou construite după 
Congresul al IX-lea), că au 
crescut impetuos numărul 
de locuitori, ca și condi
țiile lor de trai.

Urbanizarea In ritm sus
ținut a extins și a înălțat 
o Reșiță în tipar corespun
zător și la cerințele com
plexe ale unei citadele 
muncitorești de frunte în 

tară. Concomitent cu gurile 
cuptoarelor de oțel, cu lar
ga gamă de produse a în
treprinderii constructoare 
de mașini. (motoare, inclu
siv cele de nave maritime, 
poduri, turbine etc. etc.), 
orașul clocotește în ritmuri 
de șantier intru a desăvirșî 
noi ansambluri de locuin
țe, blocuri pe verticale În
drăznețe. parcă la întrece
re cu înălțimile munților 
din jur. precum și artere 
de circulație pe măsura ce
rințelor unui oraș dinamic, 
intens populat. El și-a 
creat și un centru repre
zentativ. prin piața spa
țioasă. aerisită, gîndită cu 
generozitate și împodobită 
In mijloc cu acea mărturi
sire artistică „Fintîna cine
tică". operă a sculptorului 
Constantin Lucaci. Reșița, 
localitate complexă. este 
atrăgătoare îndeosebi pen
tru tineri prin treptele sale 
de învățămînt. prin per
spectivele de viată oferite 
de întreprinderile indus
triale, prin pitorescul îm
prejurimilor montane, cu 
locuri de agrement înce- 
pînd de la lacul Secul pînă 

la culmile semețe ale Se- 
menicului. Teatrul, cena
clurile literare, cinemato
graful, activitatea culturală 
pentru amatori în cadrul 
concursului și Festivalului 
național „Cintarea Româ
niei" «înt trăsături tot mai 
precis definite în profilul 
de mare oraș. Un tinăr 
poet al locurilor accentua 
In vers „mina forte a reali
tății", aceea care modelea
ză indivizi și colectivități.

Miraculoasa „mină forte 
a realității" acționează zi 
de zi, ca și pe tot cuprin
sul țării, întru desăvir- 
șirea Reșiței de azi și de 
mîine. Rotunjirea urbanis
tică, spre exemplu, impu
ne constructorilor și pe 
mai departe serioase pro
bleme de rezolvat, datori
tă spațiilor restrînse de 
care se dispune și a inter
dependenței uzină-oraș. 
Apar necesități care cer 
imperios decizii juste, so
luții temeinic gîndite, ri
guros aplicate. A sculpta 
citadela deopotrivă In li
niile frumosului și utilului, 
iată o misiune de mare 
răspundere a edililor de 

azi ai municipiului. în a- 
cest sens, pentru introdu
cerea rețelei de tramvai, 
ținind cont de toate mean
drele și gituirile, ca și de 
nevoile reale ce trebuie 
avute în vedere, s-au ridi
cat multe probleme, astăzi 
în curs de rezolvare, prin 
lucrările susținute care 
străbat Reșița. în aparen
tă e simplu să se monteze 
șine și linii aeriene de cu
rent, în realitate a fost 
și este nevoie de numeroa
se și ingenioase soluții — 
și tehnice, și edilitare — 
pentru a adecva chibzuit 
noul mijloc de transport 
în comun, atît de imperios 
necesar și în concordantă 
cu intensa circulație a ora
șului industrial. însă va
goanele albastre au apărut 
prima dată la datorie încă 
de anul trecut. La prima 
vedere un fapt firesc. în- 
tîmplare mai mult legată 
de viața cotidiană decît de 
evenimentul care să im
pună haine de sărbătoare. 
Locuitorii Reșiței salută 
permanent cu bucuroasă 
mîndrie mișcarea de zi cu 
zi a vagoanelor albastre de 

călători, fără efuziuni, d; 
cu multă căldură, cu total 
satisfacție.

Fiecare zl a Reșiței cor 
temporane este o pagin 
de poezie, adunînd ceasur 
minute și secunde de îna! 
te tensiuni, echivalente c 
versurile inspirate ale un» 
poet incandescent, al nou 
lui, al măreției faptelor d 
zi cu zi. Oamenii leculu 
au mîndria să susțină ci 
Reșița a fost, și este, și v; 
fi întotdeauna „in față", ii 
primul rînd în ceea ce pri 
vește partea industrială 
și tot „în față" intre ora 
șele țării va fi de acurr 
încolo și cu privire la ni
velul edilitar și urbanistic 
La industrie modernă — 
oraș modern și la perspec
tive de-o măreție fără 
seamăn, tot măreție, în 
dreaptă cumpănă tot mai 
echilibrată între oraș și 
uzină și între uzină și 
oraș, aflate într-o amplă și 
profundă transformare în 
anii glorioasei epoci inau
gurate de Congresul al 
IX-lea al partidului.

Mircea ȘERBANESCU
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SARCINA DE PARTID
- judicios repartizată, exemplar îndeplinită
nă cu cițiva ani, In orașul 
județul Cluj, a fost pusă 

ițiune o nouă și moder
ate industrială — Intreprin- 
î Sticlărie de Menaj — care 
ire o mai bună valorificare 
-esurse de materii prime in
și atragerea de forță de 
lisponibilă aflată în localită- 
ile din zonă. La început au 
idrați — pe lingă un număr 
mic de muncitori cu expe
rt profesia de sticlar, veniți 
ite întreprinderi similare din 

mulți tineri absolvenți de 
ofesionale, de licee industri
al care și-au propus să do
tă „din mers" meseria la lo- 
nuncă.
era și firesc, Întreprinderea 
t, în raport cu capacitățile 
te, cu dotările tehnice, cu 
e beneficiarilor din țară și 
e hotare, sarcini mari și im- 
î. îndeplinirea lor a impus 
deosebite din partea organi- 

le partid și a consiliului oa- 
muncii pentru organizarea 

iei, pregătirea și perfecționa- 
noștințelor profesionale ale 
lului muncitor, educarea co
lor, a tinerilor în spiritul 
lor statut de proprietari, 
îtori și beneficiari, întărirea 
nei de muncă. Aceste cerințe 
enit probleme prioritare in 
ia organizației de partid. Cu 
ii mult cu cit aceasta număra 
membri de partid, îndeosebi 
e locuri de muncă de irhpor- 
najoră pentru- buna desfășu- 
producției. Intre timp au fost 
în rindurile membrilor parti- 

nai mulți tineri muncitori din- 
mai buni din cadrul orgă- 

i U.T.C. în prezent, in cele 
nizații de bază activează peste 
imbri de partid.
întreaga activitate desfășura- 
-a spus tovarășa Lucia Puia, 
irul comitetului de partid, am 
i accent deosebit, așa cum cere 
or secretarul general al parti- 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

rfecționarea pregătirii profe- 
■ și politice a comuniștilor, a 
r oamenilor muncii din uni- 
jentru Îmbogățirea experien- 
r în soluționarea problemelor 
nice. Am urmărit ca, prin 
acțiunile inițiate, de la discu- 
ndividuale la repartizarea de 
i, comuniștii să-și manifeste 
din inițiativa, combativitatea 
e neajunsuri, spiritul de anga- 
oentru promovarea cu lndrăz- 
a noului.
nele șase luni din acest an au 
ncheiate, de altfel, cu impor- 
depășiri la principalii indica

Modernul edificiu al Centrului de create și cultura socialistă „Cintarea României" din Petroșani Foto : S. Cristian

tori ai planului și îndeosebi la ex
port".

în ce constă experiența organiza
ției de partid de aici in valorifica
rea potențialului de muncă și crea
tor al comuniștilor ?

„Sarcina de partid, spunea subin- 
ginerul Grlgore Fecior, secretarul 
biroului organizației de bază din 
schimbul B de la cuptoarele de topit 
sticlă, constituie mijlocul principal 
de activizare și participare a comu
niștilor la viața de organizație, de 
implicare activă a fiecărui membru 
de partid la soluționarea probleme
lor economice ale unității. Aceasta 
estă cu atît mai eficientă cu cit este 
stabilită în consens cu obiectivele 
urmărite de organizație".

VIAȚA DE PARTID
______________ L '

Interlocutorul oferă argumente 
concrete în acest sens. Spre exem
plu, constatîndu-se că una din gri
jile, din preocupările principale de 
Ia cuptoare trebuie s-o constituie 
perfectionarea calificării profesiona
le a tinerilor nou încadrați, pentru 
a se situa fiecare la nivelul cerut 
de normele de calitate, opt membri 
de partid au primit sarcina să se 
ocupe de acești tineri, iar in adună
rile generale să raporteze despre 
modul în care s-au achitat de răs
punderea încredințată. „Personal, a- 
răta Grigore Fecior, m-am ocupat 
de Torok Francisc, sticlar sufleor. 
El a ajuns să fie încadrat In cate
goria a doua și să realizeze produse 
pentru export. Apoi a fost pregătit 
și primit în rindurile membrilor de 
partid, încredințîndu-i-se răspunderi 
în cadrul organizației de tineret, 
unde a fost ales secretar adjunct al 
comitetului U.T.C. din secție. La rin- 
dul său, comunistul loan Chiper, șef 
de echipă, s-a îngrijit de pregătirea 
unor tineri pentru executarea unor 
operații dificile, de calitatea cărora 
depind reducerea pierderilor teh
nologice și creșterea productivității 
muncii. însușirea temeinică a cali
ficării necesare pentru efectuarea 
unor astfel de operații cere timp în
delungat. Totuși, comunistul loan 
Chiper, ocupindu-se cu răbdare, cu 

tineret, care au Ioc cu. regularita
te. de trei ori pe săptămînă. se des
fășoară o bogată activitate pentru a 
inlesni apropierea de importante va
lori culturale și artistice, pentru o 
mai bună cunoaștere și înțelegere 
a lor. Și n-ar fi decît să ne amin
tim spectacolele formației de tea
tru, afirmată în cadrul festivalu
lui teatrului muncitoresc cu piesa 
„O intîmplare" de Horia Lovinescu. 
De altfel. în cadrul actualei ediții 
a Festivalului național „Cintarea 
României", pe lingă formația de 
teatru s-au afirmat soliștii vocali de 
muzică populară bănățeană Truț 
Ion, Marincu Florica, Anghel Ni
culai șl Ioniță Jenea, recitatorii și 

CLIMATUL PERFORMANTEI
IL HOTĂRĂSC OAMENII 

prin competență și răspundere comunistă
artiști! plastici care-ș desfășoară 
act)vi tatet in întreprindere

Cum poți readuce ir. atenția unul 
public iubitor de folclor cintece, o- 
biceiuri. uneori uitate. într-c moda
litate care să intereseze care să le 
facă apropiate ? Răspunsurile pot fi 
multiple Din perspectiva activității 
cultural-artistice desfășurate la ,.E- 
lectromotor", ne spune directoarea 
centrului de cultură și educație so
cialistă „Cintarea României", tova
rășa Cristina Renard, s-a început 
prin organizarea unui cerc de cer
cetare a folclorului din zonă. Pe baza 
obiceiurilor și a melodiilor autenti
ce culese au fost organizate mon
taje folclorice care s-au bucurat de 
un deosebit succes. In vara aceas
ta, de exemplu, cițiva băieți, îm
preună cu instructorul Zagura Ti- 
mofte, el însuși muncitor în fabri
că. vor merge să studieze „potin- 
gul" — un obicei specific bănățean 
prin care. înainte de căsătorie, mire
le trebuia să demonstreze tuturor că 
știe să folosească plugul. Este un 
obicei străvechi căruia ii va da via
ță in ediția viitoare a festivalului 
ansamblul folcloric al întreprinderii.

în spațiosul sediu al centrului de 

grijă .de tinerii ce t-au fost încre
dințați pe ateu specializare, a reușit, 
intr-o perioadă scurtă, să formeze 
asemenea munc tori care acum exe
cută produse și pentru export".

Și in cadrul organizației de partid 
de la finisaj B, comuniștii au pri
mit sarcina de partid de a se ocupa 
de formarea tinerilor și raportează 
periodic despre modul cum o duc la 
îndeplinire în adunările generale sau 
în fața biroului organizației de bază. 
Aici există o organizație de partid 
cu un efectiv mare de comuniști. De 
la începutul anului și pînă acum au 
prezentat rapoarte privind îndepli
nirea sarcinilor incredințate 20 de 
membri d? partid. Rapoartele, pre
zentate detaliat, urmate de întrebări 

din partea membrilor de partid, se 
constituie in adevărate momente de 
analiză, de educație comunistă, de 
valorificare a experiențelor bune ale 
celor ce-și fac exemplar, cu răspun
dere, datoria de membru al partidu
lui. Spre exemplu, comuniștii au 
ascultat-o cu atenție pe Elvira Fâ- 
lub cum s-a ocupat de pregătirea 
unei tinere pentru a fi primită în 
rindurile partidului, exigența pe 
care o manifestă, prin atribuțiile 
pe care le are de controloare tehnică 
de calitate, față de munca fiecărui 
muncitor din sfera ei de activitate. 
Elvira Falub nu diminuează in nici 
o împrejurare, față de nimeni, exi
gența fa'ă de calitatea muncii. Toa
te aspectele legate de calitate le dis
cută cu oamenii operativ sau în ca
drul cercului calității. Tuturor le-a 
insuflat dragoste față de meserie, 
încredere în posibilitățile lor, con
vingerea că pot realiza produse de 
calitate și că numai în. acest fel În
treprinderea poate să se mențină in 
competiție cu alte firme străine pe 
piața externă și să cîștige, așa cum 
s-a reușit în acest an, noi .piețe.

în adunările generale c.r trebui să 
raporteze, ca de altfel to'i membrii 
de partid, și șefi de secție, maiștri, 
specialiști cu răspunderi în cadrul 
diferitelor compartimente din între
prindere. Dar ce se constată ? Nu

creație și cultură „Cintarea Româ
niei". privim citeva din lucrările 
membrilor cenaclului de arte plas
tice. Pictura de reală calitate, rea
lizată de Cristina Renard, grafica de 
o extremă finețe a scriiturii sem
nată de Ioana Sălăjan, caricaturile 
lui Radu Clețiu — toți trei laureați 
ai Festivalului național „C ntarea 
României" — dar și strădaniile al
tor membri ai cercului, lucrările 
semnate de Renăe Renard. Pulu 
Lazaru. Traian Conceatu, Maria Ste- 
rescu sau Marin Porumb de
monstrează un adevăr fundamen
tal : acela că arta este, poate fi tin 
element integrator cu multiple po
sibilități formative. Taberele de 

creație organizate anul trecut la 
Făgei și Teremia Mare, lecțiile de 
inițiere in istoria artei românești și 
universale care se desfășoară cu 
regularitate, cele 4 ediții succesi
ve ale Salonului „Timișoara de 
ier și de astăzi", participarea 
la acțiunile Asociației Artiștilor 
Plastic. Amator. „Romul Ladea" din 
Timișoara au prilejuit, de altfel., nu
meroase intîlnir: cu publicul, schim
buri de opinii și discuții iscate in in
cinta expozițiilor oreanizate. consti
tuind. implicit, modalități de confruh- 
tare cu propriile reușite, dar și neim- 
pliniri Manifestările cultural-artisti
ce au constituit astfel un. suport real 
eficient pentru perfecționarea pro
prie: activități, fie că ea se desfă
șura ir. cadrul expozițiilor sau al șe
dințelor cenaclului literar ..Ecouri". 
Discuția cu cițiva dintre membrii ce
naclului de arte plastice a scos In re
lief ideea că deschiderea activității 
artistice spre orizonturile '.arși ale 
lumii contemporane este una din pri
mele condiții ale accesibilității. Pen
tru că numai o activitate culturală 
complexă eu o adresă variată Ișl 
poate atinge menirea formativă Este 
o activitate care poate ajunge la Înal

mărul cadrelor cu funcții de răspun
dere care au raportat in adunările 
genera.e, in fața birourilor organi
zațiilor de baza sau a comitetului 
de partid es.e incă mic. „Pornind 
tocmai de la această constatare, co
mitetul de partid și-a propus să de
semneze pentru a raporta in adu
nările generale și comuniștii care 
au răspunderi in conducerea între
prinderii, a secțiilor, schimburilor — 
ne spune secretarul comitetului — 
cu atit mai muit cu cit aceste cadre 
au cele mai importante atribuții in 
realizarea programelor de moderni
zare, de ridicare a nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, de creș
tere a productivității muncii. Mai 
mult, ei au datoria de a antrena 
și pe ceilalți comuniști in găsirea 
de soluții eficiente pentru finaliza
rea acestor programe". Aceste pre
ocupări de angajare concretă, prac
tică, a cadrelor cu muncă de răs
pundere in soluționarea celor mai 
importante probleme sint bine ve
nite. Dar aceasta nu înseamnă că, 
o dată ce s-au încredințat unui comu
nist sau unui grup de comuniști sar
cini concrete, comitetul de partid 
trebuie să aștepte prilejul ședinței 
de comitet, plenarei sau adunărilor 
generale pentru a afla „ce se rapor
tează despre îndeplinirea sarcinilor 
încredințate". Cerință imperioasă, 
exprimată cu limpezime și in cuvin- 
tarea la recenta Plenară a Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii, prilej cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresai tuturor 
organelor și organizațiilor de partid, 
tuturor organismelor democrației 
muncitorești chemarea de a acționa 
in așa fel incit, prin creșterea răs
punderii și participării mai active la 
îndeplinirea sarcinilor de plan a fie
cărui . comunist, a fiecărui om al 
muncii, să se obțină in acest an cele 
mai bune rezultate in activitatea 
tuturor unităților din industrie.

Experiența arată, de altfel, că toa
te sarcinile individuale sau co
lective sint soluționate cu mai mul
tă operativitate și eficiență cînd co
mitetul de partid, birourile organi
zațiilor angajează un dialog de zi cu 
zi, la momentul oportun, cu comu
niștii pe această temă atit prin for
mele consacrate, cît și de la om la 
om. Or, viața arată că numai prm 
implicarea permanentă. a comuniști
lor in realizarea celor mai complexe 
și grele probleme se asigură crește
rea contribuției lor în realizarea cu 
succes a sarcinilor de producție, in 
afirmarea constructivă a spiritului 
lor revoluționar.

Marin OPREA
corespondentul „Scînteii"

te performanțe dacă ne gîndlm că 
zona prin care poate influența este 
aceea a sensibilității umane. Proble
mele realității, aderența la principa
lele probleme ale epocii in care trăim 
sint de natură să stabileacă circuitul 
sensibil între creatorii amatori și 
publicul artei lor „Așa cum a 
subliniat de atîtea ori secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, festivalul nu în
seamnă doar creație literar-artistică. 
ci și tehnico-științifică. încurajarea 
mișcării de invenții și inovații, de 
reducere a consumurilor materiale 
și energetice, de educație materia- 
list-dialectică. Iată de ce ne-am pre
ocupat să îmbunătățim întreaga ac
tivitate in funcție și de acești para
metri", preciza tovarășul Viorel Cio- 
banu, economist, președintele comi
tetului de sindicat pe întreprindere.

Iar dacă, in privința activității ar
tistice. edițiile succesive ale Festiva
lului național „Cintarea României" 
au însemnat intervaluri ale unui re
marcabil progres, creația tehnico- 
științifică a înregistrat paralel, aici, la 
„Electromotor", o calitate nouă, supe
rioară. Citeva date sint. in această 
privință, edificatoare. Ni le furnizea
ză Daniela Ciobotaru, președinta co
misiei inginerilor și tehnicienilor Ac
tul istoric al naționalizării găsea ac
tuala întreprindere cu 158 de sala- 
riați, dintre care 3 erau ingineri și 5 
tehnicieni. în prezent. „Electromotor" 
este cea mal mare producătoare de 
motoare electrice din țară, asiaurînd 
56 la sută din întreaga producție 8 
centralei industriale de resort și a- 
proape jumătate din exportul to
tal al țării de motoare electrice Efor
turile întregului colectiv au fost în
dreptate spre creșterea ponderii pro
duselor bazate pe concepții construc
tive și funcționale moderne, compe
titive la nivel mondial mediu sau ni
vel mondial ridicat spre promovarea 
de tehnologii moderne spre înzestra
rea cu mașini și utilaje avînd perfor
manțe ridicate. Și nu este de mirare 
că în 1982 aici a fost creat primu' 
robot dir. tară. REMT-1 — poreclit de 
constructor: .Petrică". Nu este dr 
asemenea de mirare că In 198’ » 
și în 1988 .Electromotor1 a obținu: 
locul II pe Ministerul Industrie Elec
trotehnice pentru rezultate obtinute 
în domeniul invențiilor și Inovații
lor Sint totodată mărturii ale fap
tului că atît creatorii de bunuri ma
teriale. cit și creatorii amatori ai 
astăzi la dispoziție tot mai largi po
sibilități de afirmare.

1 toate domeniile, indiferent de 
ma concretă de manifestare, fie 
este vorba de creație tehnico-ști- 
fică sau artistică, de coruri sau 
găzi. de formații de teatru sau 
muzică populară, de cenacluri ale 
iștilor plastici sau ale tinerilor 
iitori, rezultatele inregistrate an 
an constituie o expresie elocven- 
a largului democratism ce se ma- 
estă astăzi în toate domeniile de 
ivitate. Legătura între' cultură și 
iicație pe care o stabilesc toate 
iste forme de manifestare, legă- 
■ă cu implicații atît de adinei în 
nerosul context al Festivalului 
țional „Cintarea României", cu- 
aște in mod firesc un accent deo- 
bit cînd este vorba despre o mare 
modernă întreprindere industria- 
cum este „Electromotor" din Ti- 

șoara. Cei peste 5 000 de oameni 
re-si desfășoară zilnic activitatea 
ci beneficiază de variate și com- 
exe forme de manifestare cultu- 
1-artistlcă. „Pe scena Festivalului 
țional «Cintarea României-, oa- 
enli muncii de la «Electro- 
otor» au dovedit că pot fi 

buni artiști ai scenei, pe lingă 
ptul că sint buni făurari de mo
are electrice" — ne spunea to- 
irășa Mezo Aurora, președinta 
insiliului educației politice și ac- 
vității culturaie din întreprindere, 
i, intr-adevăr, ultima ediție a 
estivalului a adus acestei mari în- 
eprinderi timișorene 9 premii re- 
ublicane. Oamenii muncii din în- 
•eprindere se mîndresc cu locul I 
bținut de soliștii instrumentiști de 
îuzică populară, printre care, in 
iod deosebit, trebuie menționat 
luierașul Anghel Niculai, de locu- 
ile I obținute la grafică de Ioana 
îălăjan și la pictură de Cristina 
tenard. Ar trebui menționate, de 
aemenea, premiile obținute de 
ormația de muzică ușoară „Rebus", 
le caricaturistul Radu Clețiu sau de 
insamblul folcloric de obiceiuri. In 
ifara acestor genuri, care s-au dis- 
:ins la nivel republican, de un deo
sebit succes s-au bucurat, in faza 
nterjudețeană, formația de teatru, 
recitatorii, soliștii de muzică vocală, 
populară și cultă, lucrările membri
lor cercurilor literare și foto. Nu
meroasele spectacole oferite de ar
tiștii amatori ai acestei mari între
prinderi timișorene sau expozițiile 
plasticienllor amatori au contribuit 
la stabilirea unei relații reale, ac
tive cu publicul. Pe lineă cultiva
rea unor aptitudini, realizată de e- 
xemplu in cadrul cenaclului literar 
sau al celui de arte plastice, pe lin
gă serile cultural-distractive pentru 

Marina PREUTU 
Cezar IOANA

Unul din reperele sigure ale ma
turității unei culturi constă în mo
dul cum își amintește și prețuiește 
valorile fundamentale Fiu al veșni
ciei, iar nu al calendarului. Emi- 
nescu este resimțit de toți vorbitorii 
limbii române ca o prezență perma
nent actuală : itinerariile in timp 
și spațiu ale operei sale alcătuiesc 
o hartă a spiritualității naționale 
către ale cărei puncte cardinale fie
care generație călătorește cu propria 
sa busolă. Pelerinajul permanent că
tre opera eminesciană, departe de a 
fi expresia unei goale adorații, dove
dește setea fiecărei generații de a-și 
înțelege mai bine obirșiile și direc
țiile fertile de dezvoltare. Eminescu 
reprezintă, după vorba unui mare 
filozof român, „identitatea neamu
lui nostru" în forma sa eternă, 
nemuritoare. Și dacă ultimii ani 
ne-au adus sub 
ochi argumente 
palpabile ale a- 
cestei cutremură
tor de vaste ope
re, nu mai puțin 
impresionant a 
crescut în conști
ința noastră ac
centul existențial 
al fenomenului E- 
minescu, puterea 
sa formativă a- 
vîndu-și izvoarele 
în retrăirea dra
matică, la meri
dianul românesc, 
a tuturor virstelor umanității. Imen
sul sentiment al răspunderii cu care 
el iși asumă destinul, tragica „serio
zitate" eminesciană ce respiră pate
tic in toate actele biografiei și ope
rei lui vin din conștiința de purtă
tor de cuvînt al poporului său, an
gajat intr-o mare bătălie a cunoaș
terii și atingerii perfecțiunii. Mai 
mult ca oricind. acest „an centenar" 
pune in evidență rosturile mari, fi
lozofice și existențiale pe care nl 
le dezvăluie biografia creatoare, ci
vică și morală a unui mare spirit 
ca el, artist in cuvintul căruia răsu
nă. in cea mai frumoasă limbă ro
mână auzită vreodată, dorul nesfir- 
șit după gloria și măreția nației 
sale, setea și uimirea ce însoțesc 
deslușirea tainelor universului necu
prins, simplitatea solemnă a mari
lor declarații de iubire pentru pă- 
mintul strămoșesc și frigul ucigător 
din blestemul cu care pecetluiește 
soarta jalnică a trădătorilor de țară. 
Sub semnul acestor mari și mereu 
actuale dimensiuni, întreaga națiu
ne — de la cei mai mici care-și 
deschid ochii minții deslușind tai
nele abecedarului și pînă la savanții 
cu timple Cărunte — străbate itine
rariile „Continentului Eminescu" 
cinstind astfel adincimea și vastita
tea operei geniului național, 
înaltă cinstire, al cărei suprem 
ecou se face emoționantul Mesaj al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. Mesăj 
prin care „aducem un fierbinte 
omagiu marelui poet Mihal Emines
cu, care, in nemuritoarea sa operă, 
a cintat poporul român, trecutul, 
prezentul șl viitorul său, Inscriin- 
du-se pentru totdeauna in conștiin
ța întregii noastre națiuni și in pa
trimoniul culturii universale ca ex
ponent al unor luminoase idealuri 
și năzuințe de dreptate socială și 
națională, de afirmare liberă, dem
nă și independentă a României".

Sub semnul acestor coordonate ca 
definesc trăsăturile care încoronea
ză opera eminesciană — ca de altfel 
întreaga moștenire a culturii po
porului nostru — se cere consem
nată marea diversitate și reala cali
tate artistică și ideologică a con
tribuțiilor aduse, in această perioa
dă. de instituțiile noastre culturale, 
presă și publicații periodice, Ia men
ținerea in conștiința tuturor a ope
rei lui Mihai Efninescu, a viului 
său exemplu de creator patriot. 
Lecția de artă și gîndire a lui Emi
nescu rămîne pentru arta și litera
tura română mereu vie și inepui
zabilă in învățăminte, iar dovada 
maturității cu care cultura noastră 
privește mereu spre ea o fac raf
turile celei mai mari biblioteci pe 
care o avem, „Biblioteca Eminescu": 
cea mai vastă literatură critică de 
care se bucură un scriitor român. O 
bibliotecă in istoria căreia anul cen
tenar înscrie cu litere de aur împli
nirea visului celui dinții mare edi
tor al operei eminesciene, Perpessi- 
cius : încheierea ediției naționale de 
Opere, izbindă a întregii culturi ro
mânești, atît de fecundă în realizări 
de prestigiu, mai ales in anii de 
după istoricul Congres al IX-lea al 
partidului. Datorită imensului efort 
intru eminescologie, avem astăzi 
sub ochi pe poet, pe prozator, pe 
dramaturg, pe ziarist, pe culegătorul 
de folclor, ne traducător : un Emi
nescu înfățișat aproape In toate 
ipostazele sale creatoare. In cele 16 
volume, temelie majoră a noilor 
exegeze ce vor urma celor de pînă 
acum. Un gest emoționant ce se 
cuvine consemnat cu gratitudinea 
datorată autenticelor acte culturale 
este reeditarea, de către Editura 
Academiei Republicii Socialiste 
România, a ediției princeps a poe
ziilor lui Mihai Eminescu. aceea 
despre care, la 22 decembrie 1883. 
ziarul „Românul" scria : „Au apărut 
în Editura „Socec" din Bucu"esti. 
Poesiile lui Mihail Eminescu tntr-un 
splendid volum de 300 pagini, care 
face cea mai mare cinste artelor 
noastre tipografice". La 100 de ani 
de la moartea poetului, cititorul are 
din nou sub ochi acest „splendid 
volum" care, dună cum II infor
mează ne poet Titu Maiorescu. „a 
avut cel mai mare succes", căci 
atunci, ca si acum, geniul său poe
tic „este Si va rămîne cea mal 
’naltă incorporare a inteligentei ro
mâne" Una dintre numeroasele do
vezi ale temein’ciel judecății maio- 
resciene este și Instituirea la Edi-
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tura „Junimea" din Iași a colecției 
„Eminesciana", veritabilă instituție 
de studiere a operei Poetului nos
tru național, ce apărea în 1974 la 
Iași, in condițiile culturale atit de 
favorabile reeditării, receptării și 
permanentizării in conștiința citito
rilor de azi a marilor valori' ale 
literaturii naționale. Astfel, in acest 
an centenar, prestigioasa colecție 
ieșeană a ajuns la cel de al 50-lea 
număr (acela cuprinzând studiile și 
articolele eminesciene scrise de 
Vladimir Streinul, an în care mai 
apar „Poetică eminesciană" (de Mi
hai Drăgan. coordonatorul colecției). 
„Eminescu și universul științei" (de 
I. M. Stefan). Ne-ar trebui un spa‘iu 
amplu spre a consemna, fie și su
mar. articolele, evocările, studiile și 
exegezele eminesciene pe care pre
sa. revistele culturale le-au publicat

CENTENAR EMINESCU 

Exponent 
al luminoaselor idealuri

de la începutul anului în paginile 
lor. Numere intregi au adus la lu
mină noi punc.e de vedere datorate 
unor reputați eminescologi precum 
ZOe Dumitrescu-Bușulenga, Edgar 
Papu, George Munteanu, Constan
tin Ciopraga, Mihai Drăgan, Eugen 
Todoran, P. Creția, D. Vatamaniuc 
ș.a. Noi cercetări îmbogățesc pe zi 
ce trece volumul revelatoarelor stu
dii dedicate universului filozofic și 
științific în care a pătruns geniala 
minte a lui Eminescu, după cum 
incandescenta operă publicistică — 
lungă vreme rămasă in umbră — 
pare să-și trăiască a doua viață, 
atit prin reeditarea integrală, cit și 
prin situarea vederilor poetului sub 
o dreaptă lumină și judecată istori
că. Firește, redescoperirea patrioti
cei gazetarii eminesciene nu este de 
natură a modifica poziția sau înăl
țimea geniului său liric, ci, din con
tră, întregește și echilibrează intr-un 
portret sintetic fizionomia unei per
sonalități absolute, cu deplin acces 
la toate formele de comunicare cu 
nația lui, intr-un efort tensionat și 
chinuitor de a-și înscrie ființa expo
nențială in marele curs al istoriei 
universale. Paginile revistelor s-au 
făcut, de aceea, ecoul acestei ten
dințe de cuprindere și descifrare a 
vastului univers eminescian ca ex
presie a neistovitei sale dorințe de 
cunoaștere și edificare puse în sluj
ba „dulcel Românii". In „România 
literară", „Luceafărul". în „Astra" și 
„Ateneu", „Familia" și „Vatra", 
„Tomis““ și „Argeș", „Convorbiri 
literare", „Cronica" și „Orizont", în 
„Tribuna", „Steaua" și „Transil
vania", dar și în „Clopotul" de 
la Botoșani (al cărui bogat su
pliment omagial merită consem
nat cu deosebire), poeți, prozatori, 
dramaturgi, istorici, oameni de cul
tură și artă aduc mărturia perma
nentei operei eminesciene in con
știința culturii contemporane, dovezi 
edificatoare asupra întinderii și 
adincimil cu care scrisul de foc al 
poetului național a marcat simțul 
nostru istoric, modul de a concepe 
rosturile artei scrisului în comple
xul spiritualității românești. Nu pu
teai! lipsi, deSigur, încercările de a 
transpune dramaturgie momente ori 
semnificații din creația eminesciană, 
după cum poeții din toate genera
țiile și-au înstrunat lira în semn de 
cinstire adusă acestui fiu al veșni
ciei românești. Printre frumoasele 
omagii aduse poetului național, o 
mențiune aparte se cuvine număru
lui special al revistei „Reporter", 
realizată de studenți ai secției de 
ziaristică de la Academia de Studii 
Social-Politice, număr ce reunește 
sub titluri expresive cele mai sem
nificative opinii emise în acest secol 
„eminescian" de mari Oameni de 
Cultură, istorici și critici literari, 
personalități ale scrisului românesc. 
O iconografie inspirată ilustrează 
bogat această publicație din paginile 
căreia ne privesc toate chipurile lui 
Eminescu, atîtea cite au fost reali

Conștiința responsabilității
Pasionați oameni de 

teatru, actorii — sau 
cel puțin unii dintre ei 
— simt din cind in cind 
nevoia exprimării to
tale, găsind In aceasta 
riu numai sensul cău
tării celei mai fidele, 
mai reprezentative ex
primări artistice de 
sine, menite să le con
tureze personalitatea, 
ci mai ales pe cel al 
libertății conștiente a 
creației si responsabi
lității asumate.

Actor fiind, exiști 
de obicei executind cu 
talent ceea ce gindesc 
Si-ti spun alții — dra
maturgii si regizorii ; 
dar mulți actori nu se 
mulțumesc cu acest 
„confort" ; ei mat si 
caută, scormonesc ne
liniștiți, in fel si chip, 
uheori cu revelatoare 
rezultate, nevoițl a-și 
stabili un program pro
fesional de autoperfec- 
țtonare (de care pini 
la urmă sint singuri 
răspunzători in com
plexa competiție a ar
tei 1), alteori devin și 
„incomozi", dar pentru 
aceasta ar fi o greșeală 

extrem de păgubitoare 
dacă i-am socoti niște 
incompetenți anarhici 
sau veleitari, clnd ei 
de fapt sint animați de 
dorința de a sluji tn 
variate chipuri scena 
românească. Et pot fi 
„fermentul" ce im
pulsionează afirmarea 
in instituțiile de spec
tacole a climatului in
telectual propice crea
ției adevărate ; un cli
mat ce se vrea, ce se 
cere mereu superior, 
de înaltă profesionali- 
tate. cu disponibilități 
infinite si care sd fn- 
tîmpine cu maximă e- 
ftciență poposirea prin 
teatre a mai multor 
-egizort deodată si cu 
personalități atit de di
ferite De aceea a si 
reținut Istoria teatru
lui de-a lungul veacu
rilor, la noi, ca si 
pretutindeni, si astăzi 
parcă din ce In ce mai 
mult uite a grăitoare, 
valoroase exemple de 
dramaturgi scriitori. 

poeți, regizori, direc
tori de trupe sau sce
nariști șl producători 
de filme, pe toți acești 
animatori de nădejde 
ai vieții artistice, re
crutați tocmai din a- 
ceastă categorie de ac
tori, frămintați de me
nirea lor pe lume, tn 
fond, un spectacol, de 
pildă, este prost sau 
este bun nu pentru că 
regizorul care l-a făcut 
este sau nu actor, ci 
pentru că regizorul, 
oricare ar fi, are sau 
nu Cultură, surprinde 
sau nu jocul semnifi
cativ al ideilor, are sau 
nu simțul analitic, a- 
plicativ al sintezelor, 
are sau nu gust si, nu 
In ultimul rînd, expe
riența unei bune prac
tici de sgenă și, desi
gur, talent și umor, 
căci, vai, fără umor un 
regizor nu mai poate 
pune astăzt in scenă 
nici măcar o dramă. Și 
pot afirma acestea toc
mai pentru că ne-a 
fost dat să vedem une
ori și spectacole, cu 
texte prețioase, majo
re, ratate nu numai de 
actorii-regizori, ci și 
de regizori calificați. 
Pare un paradox, dar 
calificarea in regie, ră- 
mînînd de la sine înțe
leasă, nu va înlocui 
niciodată o viziune 
greșită sau depășită de 
timp, de evenimentele 
cruciale care modifică 
neîntrerupt optica în
țelegerii vieții și a 
rostului culturii. Un 
spectacol nu se conce
pe doar la timpul tre
cut, ci mai ales la 
timpul prezent și în
spre timpul viitor, evo
luția lumii, deci si a 
artelor, stăpînindu-se 
nu atil prin ce am în
vățat noi odată prin 
școli, ci mat ales prin- 
tr-o neîntreruptă pu
tere autodidactică. prin 
receptivitate și cu o 
intuiție mereu ascuți
tă De aceea, cred că 
procentul de pretdzihi- 
litâte a succesului spo
rește numai atunci 
clnd spiritul selectiv 
cu care hotărim texte

zate pe pelicula fotografică, ori da
torate penelului pictorilor sau daltei 
sculptorilor : un gest emoționant și, 
fără indoială, autentic act publicistic 
și de educație culturală. La rindul 
său. „Tribuna României" consacră 
lui Eminescu un întreg număr (390), 
fapt ce n-ar fi cîtuși de puțin 
neobișnuit dacă... Dar mai întii să 
notăm vădita intenție enciclopedică 
și exhaustivă a sumarului („Emi
nescu in spiritualitatea românească", 
„Modelul cultural universal", „Edi
torii primei ediții a operei integrale 
eminesciene". „Biografii eminescie
ne", „Chipurile lui Eminescu", „Ei 
l-au cunoscut pe Eminescu", „Trep
te către Eminescu", „Sunete emi
nesciene de dinainte și după Emi
nescu" ș.a.). Surpriza, emoționantă șl 
semnificativă, survine in știrea in
serată in penultima pagină : „La 

realizarea aces
tui număr au co
laborat"... și a- 
flăm numele a 
19 tineri critici șl 
istorici literari, 
mai toți avînd 
deja o activitate 
care i-a impus în 
peisajul revuistic 
și editorial, toți 
născuți între 1950 
și 1966. așadar 
sub 39 de ani. 
Merită relevată 
inspirata idee a 
revistei de a-1

privi pe cel trecut în eternitate la 39 
de ani prin ochii și mintea unei tine
re generații de azi, din rindul căreia, 
sperăm, se vor ivi exegeții de mii- 
ne ai operei eminesciene. Un fru
mos gind revuistic în care putem 
citi o caldă pledoarie pentru conti
nuitatea și unitatea generațiilor cul
turii noastre de azi și de miine. 
Dacă la aceasta adăugam și alcă
tuirea, in corpul aceleiași reviste, a 
unui original supliment intitulat : 
„Dulce Românie. O gazetă scrisă în 
întregime de Mihai Eminescu (An
tologie de texte din opera literară, 
filozofică și publicistică a marelui 
poet"), avem in față o inițiativă 
demnă, intr-adevăr, de ținuta la 
care trebuie să situăm orice mani
festare de omagiere a Luceafărului 
poeziei românești.

Despre drumurile în țară ale lui 
Eminescu, in năzuința lui eroică de 
a-i cunoaște la izvor realitățile și 
oamenii, s-a vorbit și s-a scris mult, 
pe bună dreptate, căci și în această 
privința lecția lui este exemplară, 
vie și actuală : îndrumarea creato
rului către cei mulți,'către elabora
rea operei pe „baza largă a geniu
lui național". Un prețios ghid de 
călătorie în universul eminescian, 
pe urmele lăsate de adolescentul și 
tinărul Eminescu purtat de neistovi
ta lui sete de cunoaștere a „între
gului neam românesc" din, toate 
provinciile, a editat recent Ministe
rul Turismului („Eminescu pe pă- 
mint românesc și in durata eternă. 
Drumuri și popasuri", reconsti
tuire de Victor Crăciun și Va- 
sile Smărăndescu). Este pentru 
prima oară cînd se reconsti
tuie. la scara unei hărți, drumurile 
parcurse de Eminescu străbâtind 
Moldova. Transilvania, Muntenia, 
Oltenia, Banatul și Dobrogea — 
hartă ce ne poartă pe itinerariile 
sublimei iubiri față de pămintul 
românesc brăzdat astăzi, în anii de 
glorii ai României, de marile sale 
ctitorii socialiste. Și este în același 
timp o invitație la un pios peleri
naj, profundă lecție de frumusețe 
și patriotism adresată celor tineri, 

. îndemnați și astfel, să cunoască 
direct semnele trecerii prin lumea 
românească a marelui poet. Jocurile 
și momentele istorice legate de via
ța lui. Locuri, monumente, oameni, 
realități pe care, cunoscindu-le ca 
nimeni altul, ie-a trecut prin exi
gentul filtru al personalității lui, 
cunoseîndu-se și adincindu-șe, in 
singurătatea slavei sale regăsindu-ne 
noi înșine cu tot ceea ce avem mai 
bun. mai ales. Căci in toate dru
murile lui, prin patria dinlăuntru și 
din afară, luptind cu neasemuita 
armă a minții sale, a talentului și 
inteligenței, retrăind pentru sine is
toria poporului său, Eminescu ne-a 
lăsat moștenire un neprețuit model 
uman în neîncetată creștere : „Icoa
na stelei ce-a murit / încet pe cer 
se suie", luminînd puternic drumu
rile culturii române.

C. STANESCU

le ce ar urma să fie 
puse In scenă se con
jugă cu opțiunea con
cepțiilor și stilurilor 
regizorilor și scenogra
filor, pe care ii putem 
avea la dispoziție (fie 
ei proveniți și din ac
tori), atunci cind vi
ziunile acestora sint 
acceptate și bine însu
șite de toți factorii res
ponsabili cu intrarea 
in producție a pieselor, 
ca să nu mai vorbim 
de rolul hotăritor pe 
care il pot avea vizio
nările, in anumite eta
pe de elaborare a spec
tacolelor, de contribu
ția acestora în limpe
zirea orientărilor ideo
logice și estetice, in 
creșterea calității, a 
valorii artistice auten
tice. Ca peste tot, sim
plele „bifări" pot duce 
și in teatru la degra
dare... Așa ne-am pu
tea explica, de pildă, 
ușurința cu care s-a 
ajuns, in unele cazuri, 
chiar și la deturnări 
brutale de opere și 
autori renumiți, de 
dragul afirmării cu 
orice preț a unor „re
evaluări" regizorale, 
răstumindu-se astfel 
însăși trăinicia acelor 
rigori ce-au făurit prin 
bună tradiție tezauri- , 
zarea literaturii dra
matice naționale sau 
universale. Nu tre
buie sâ dăm neapărat 
exemple, acestea fiind 
ușor de găsit de toată 
lumea, chiar și tn ca
zul unor Shakespeare 
sau Caragiale.

Dar — cine știe ? — 
poate că existind și „li
bertatea" Insuccesului 
devenim mal conștienți 
cu toții de valoarea 
succeselor atitor si ati- 
tor spectacole ale tea
trului românesc — o 
dovadă in plus că la 
noi se remarcă și 
se afirmă întotdeauna 
doar teatrul evoluat 
de vibrantă transfigu
rare. analitic, de pro
funzime, de serioasă 
gindire și Implicare 
morală.
Georrțe MOTOI
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ÎN TELEGRAME ADRESATE

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează 
încheierea recoltării griului 

și realizarea unor producții mari la hectar 
UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR

CU POPORUL, 
PENTRU POPOR

IN JUDEȚUL ARAD
0 întreprinderea Agricolă de Stat 

Nădlac — 10 211 kg la heclar
0 Cooperativa Agricoli de Produc

ție „Lumea Nouă" Curtici — 
9 560 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Steagul Roșu" Pecica — 
— 9 445 kg la hectar

O întreprinderea Agricolă de Stat 
Aradul Nou — 9 420 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sînmartin — 8 424 kg Ia 
hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Șagu — 8 216 kg la hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Salonta — 10 021 kg la 
hectar

O Cooperativa Agricolă de Produc
ție Borș — 8 217 kg la hectar

IN JUDEȚUL TIMIȘ
O întreprinderea Agricolă de Stat 

Variaș — 9 130 kg Ia hectar
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Gotlob — 8 201 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL VRANCEA
0 Unitatea Agroindustrială Foc

șani — 9 105 kg la hectar
O întreprinderea Agricolă de Stat 

Focșani — 8 956 kg la hectar
O Cooperativa Agricolă de Pro

CLUJ : Noi unități comerciale
în municipiu! Cluj-Napoca. peste 

80 la sută din totalul unităților 
comerciale sint noi. După cum a- 
flăm de la tovarășul loan Popa, 
director adjunct al direcției co
merciale județene. în municipiu 
există o suprafață comercială de 
2 429 000 mp. Numai in cursul anu
lui trecut s-au dat in folosință uni
tăți comerciale cu o suprafață de 
9 500 mp. iar pentru acest an sint 
prevăzute alte unități eu 9169 mp. 
în anul 1990 se vor realiza încă 
17 000 mp.

Cum e și firesc, șl aici amplasa
rea rețelei comerciale s-a făcut pe 
cartiere, în funcție de necesitatea 
și densitatea populației, rețea care 
include sectorul industrial, alimen
tar, alimentație publică, legume și 
fructe. Noile cartiere, ca Mărăști și 
Zorilor, au beneficiat de o bună 
dezvoltare a rețelei comerciale. La 
ora actuală, conducerea amintitei 
direcții are în vedere o dezvoltare 
similară In Dej, Turda. Cîmpia 
Turzii și Huedin. în ultima vreme 
s-au făcut eforturi pentru asigu
rarea unităților cu mobilier adec

Foto : E. Dichiseanu

Deși în prezent terapeutica bene
ficiază de o mare varietate de me
dicamente foarte eficiente, specialiști 
din toată lumea acordă multă aten
ție terapiei naturiste, bazată pe folo
sirea factorilor naturali : aerul, apa, 
soarele, căldura, frigul, plantele etc., 
pentru echilibrarea organismului, 
menținerea sănătății, prevenirea îm
bolnăvirilor sau pentru însănătoșire. 
Evident, toți acești factori au fost 
utilizați din cele mai vechi timpuri, 
dar la această experiență tradiționa
lă multimilenară se adaugă cercetă
rile moderne efectuate in ultimele 
decenii.

Conf. dr. loan Drăgan, specialist în 
domeniul medicinii sportive, aduce 
argumente și face recomandări ba
zate pe o îndelungată experiență in 
cercetare și practica medicală Atit 
cura montană, cit și cea heliomarină 
ocupă un loc important in cadrul 
terapiei naturiste, efectele lor asu
pra creșterii rezistentei organismului 
fiind in general bine cunoscute. In 
ce privește cura montană, trebuie să 
facem de la început precizarea că 
ea nu înseamnă a sta pur și simplu 
la munte, contemplativ, fără a efec
tua excursii, mișcare cît mai multă, 
sport, in funcție de vîrstă și starea 
de sănătate Cura montană, efectele 
ei bioclimatologice reprezintă un 
aliat prețios al omului contemporan 
in lupta pentru invingerea unor boli, 
pentru corectarea unor tulburări 
funcționale sau organice, dar mai 
ales pentru recreare și reconfortare 
după muncă. Cura de altitudine la 
noi in țară se poate face de la 600 m 
pină la 2 400 m. Dar în cadrul aces
tor limite, după efectele terapeutice, 
specialiștii disting două climate, și 
anume un climat de cruțare, pină la 
1 000 m altitudine, și un climat sti
mulator. intre 1 200 și 2 400 m altitu
dine. Se știe că. pe verticală, de la 
șes spre munte, la fiecare 100 m tem
peratura aerului scade cu 0,7° C vara, 
iar radiațiile solare, în special ra
diațiile ultraviolete, se găsesc in 

ducție Timboești — 8 644 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL DOLJ 
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cătane — 8 650 kg la 
hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cioroiași — 8 648 kg la 
hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Valea Standului — 8 648 
kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Siliștea — 8 634 kg Ia 
hectar

O Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cetate — 8 585 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA 
0 Cooperativa Agricolă de Produc

er
In telegrame adresate tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, oamenii muncii 
din aceste unități agricole de stat 
și cooperatiste raportează Încheie
rea recoltării griului de pe întreaga 
suprafață cultivată si realizarea 
unor producții mari superioare pre
vederilor de plan. Toate tortele și 
mijloacele de care dispun unitățile 
agricole respective sint mobilizate 
în prezent la eliberarea terenului 
de paie, executarea arăturilor, in- 

vat specificului și profilului fiecă
reia. Mai vechilor unități li s-au 
adăugat altele noi : „Electrotehni
ca". ..Calorex" (pentru articole de 
încălzit). „Magazin alimentar", 
„Gospodina" și „Legume-fructe" 
in Piața Cipariu. „Magazin de con
fecții" (tip „Romarta") in Turda și, 
foarte curind. un magazin de în
călțăminte general, tot în piața 
menționată. Dincolo de realizarea 
acestor noi unităti. direcția. co
mercială județeană a stabilit un. 
judicios program de măsuri pri
vind modernizarea a 47 de unități 
în anul în curs. Pînă acum au fost 
modernizate cîteva mari unităti, ca 
„Metropol", „Intim", „Pescarul* și 
altele, precum și parterul marelui 
magazin universal „Central" Com
plet modernizat a fost și magazi
nul de profil „Styrex". Realizate 
prin eforturi proprii, modernizările 
au creat o ambiantă propice, nece
sară unui comerț cu adevărat mo
dern. La ora actuală, direcția co
mercială județeană și-a îndreptat 
atenția spre perimetrele centrale 
din municipiul Cluj-Napoca. (M. 
Cuibuș).

procent mai mare cu cit urcăm, 
datorită purității aerului. De aseme
nea. paralel cu altitudinea. cresc 
procentual ozonul și aeroionizarea 
negativă.

Toate aceste caracteristici biocli
matologice stau la baza efectelor 
pe care climatul de altitudine le 
exercită asupra organismului. Dintre 
aceste efecte benefice menționăm : 
creșterea numărului de globule ro
șii și a pigmentului sangvin, hemo- 

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

Vara în „ecuația"
__ V W J W 4 * *sanatațn

ție Cojasca — 8 412 kg Ia hectar 
0 Cooperativa Agricolă de Produc

ție Colacu — 8 102 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL SATU MARE 
0 întreprinderea Agricolă de Stat 

Doroiț — 8 165 kg la hectar
0 întreprinderea Agricolă de Stat 

Gelu — 8 120 kg la hectar

IN JUDEȚUL TELEORMAN
0 Cooperativa Agricolă de Produc

ție Putineiu — 8 127 kg la hectar 
0 Cooperativa Agricolă de Produc

ție Bujoru — 8 110 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL BUZĂU
0 Cooperativa Agricolă de Produc

ție Gherăseni — 8 050 kg la 
hectar

★

gămintarea de urgentă a culturilor 
duble și succesive pe suprafețele 
stabilite, stringerea legumelor si 
fructelor de sezon, recoltarea și de- 
pozitatea furajelor, precum și la 
executarea altor lucrări agricole 
din actuala campanie de vară.

Lucrătorii ogoarelor — se arată 
In telegrame — sint hotăriți să ac
ționeze cu înaltă răspundere pentru 
a obține în acest an producții supe
rioare si la celelalte culturi, intim- 
pinînd astfel cu realizări de pres
tigiu marea sărbătoare de la 23 
August și Congresul al XIV-lea al 
Partidului Comunist Român.

HUNEDOARA: 
Diversificarea serviciilor 

pentru populate
în unitățile cooperației meșteșu

gărești din județul Hunedoara are 
loc o continuă preocupare pentru 
diversificarea gamei de servicii că
tre populație și îmbunătățirea cali
tății lor. Astfel, la Lupeni, la par
terele noilor blocuri s-au dat în 
folosință unități de reparat radio- 
televizoar.-e, frigidere și aparatură 
electrocasnică, iar la Deva, Orâstie 
și Hațeg s-au diversificat serviciile 
oferite populației prin înființarea 
unor noi unităti prestatoare, cum 
sint cele de reparat obiecte elec
tromecanice și casnice. (Sabin 
Cerbu).

CARAȘ-SEVERIN :
Realizări edilitare

în localitatea Topleț a fost dat 
în folosință un nou și modern com
plex comercial, executat de brigada 
104 Băile Herculane a întreprinderii- 
Antrepriză de Constructii-Montaj 
Caras-Severln șl cu sprijinul cetă
țenilor. Tot cu sprijinul cetățenilor, 
în orașul Moldova Nouă au fost a- 
menajate două no! stații de auto
buz. (Ion D. Cucu).

de 5—6 km pe oră, pe teren variat 
și plat, cu o durată de cel puțin două 
ore zilnic, alergarea fracționată in 
reprize de 2—3 minute, cu pauză de 
60—90 secunde, repetate de 8—10 ori 
dimineața la cel puțin două ore 
după micul dejun. Se efectuează 3—4 
ședințe pe săptămină, cu un control 
al pulsului — care nu trebuie să de
pășească 160 pulsații pe minut. Gim
nastica de înviorare se va face zilnic 
8—10 minute, dimineața la deștep

tare In aer liber, iar seara după o 
plimbare de 20—30 minute se va face 
4—5 minute gimnastică pentru rela
xare înainte de culcare Curei de 
aeroterapie montană propriu-zisă 
trebuie să îi acordăm zilnic cel pu
țin 45—60 minute Cura montană re
prezintă deci un mijloc natura] de 
creștere a capacității de efort fizic 
și intelectual Dacă insă acest ciștig 
biologic nu este menținut îr, conti
nuare pi in exerciți: fizice, regim de 
viață Igienic si alimentație raționa
lă efectele pozitive ale curei 6e 
pierd curînd după venirea acasă.

In ce privește cura heliomarină. 
Litoralul ne oferă și în acest an con
diții minunate pentru menținerea 
sau refacerea sănătății. Deși unitatea 
noastră — ne saune dr. Lucia Chi- 
riac, medicul-șef al policlinici! Com
plexului Balnear „Doina" din sta
țiunea Neptun — este dotată cu apa
ratură și mijloace de tratament din

(Urmare din pag. I>
citoreascâ-revoluționară constituie 
un sistem politic, economic și social 
superior, in care drepturile se îm
pletesc in mod firesc cu răspunde
rile.

Din această perspectivă, munca a 
devenit condiția supremă a afirmării 
omului. Și se poate sublinia că tot 
ceea ce s-a realizat în România so
cialistă, in anii rodnici ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", a cerut muncă 
și iar muncă. Mărețele Înfăptuiri din 
acești 24 de ani eroici sint dovada 
cea mai concludentă că munca â de
venit, în societatea noastră, un fac
tor cu deosebire activ ; un factor 
revoluționar în măsură să prefigure
ze o realitate economică și socială 
radical nouă, să adauge noi și im
portante valori in patrimoniul po
porului, să făurească un mod supe
rior de existență individuală și co
lectivă. Prin toate aceste trăsături, 
munca și-a consolidat rolul de prin
cipală avuție națională, dovedindu-se 
a fi cu adevărat o datorie, o onoa
re, o cinste.

Prin munca poporului, sub condu
cerea partidului, au fost construite 
noi uzine, noi platforme industriale 
în toate județele, dotate la nivelul 
tehnicii mondiale. S-au extins și 
s-au înnoit din temelii vechile în
treprinderi. S-a dezvoltat, astfel, o 
industrie puternică, diversificată, cu- 
prinzînd ramuri — de la metalurgie la 
extracția de petrol și minerit, de la 
construcția de tractoare, excavatoa
re, nave, autovehicule, mașini-unel- 
te la chimie, mecanică fină, optică, 
aviatică, electrotehnică și electroni
că. Aooi s-a trecut Ia transformarea 
cantității într-o nouă calitate. Adică 
s-a trecut la producția intensivă. A 
început lupta pentru o productivita
te înaltă a muncii. Pentru competi
tivitate.

O dată cu industria, cu celelalte 
domenii ale economiei naționale, 
profunde înnoiri a cunoscut agricul
tura. A fost nevoie — și în acest 
domeniu — să fie depășite prejude
cățile, decalajele mari față de țări
le dezvoltate, dezechilibrul ce se 
crease in sistemul economic națio-, 
nai in dezavantajul agriculturii. Este 
semnificativ, in acest sens, faptul că 
încă in 1965, de la tribuna Congre
sului al IX-lea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că prin
cipalele coordonate ale drumului 
spre viitor sint industrializarea in
tensivă și modernizarea agriculturii. 
Aceste două direcții de prim ordin, 
hotărîtoare pentru asigurarea pro
gresului multilateral al țării, s-au 
intîlnit într-un obiectiv programa
tic unitar, aprobat de întregul partid, 
de întregul popor : transformarea 
României in țară socialistă indus- 
trial-agrară.

Conceptul de societate socialistă 
multilateral dezvoltată, elaborat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. se În
temeiază pe faptul că întreaga viață 
economico-socială a țării alcătuiește 
o unitate dinamică, un sistem com
plex de procese, de fenomene, de 
activități, toate fiind în strînsă In
terdependență, toate avind rol de
terminant in asigurarea progresului ; 
patriei. Partidul, secretarul său ge
neral au fundamentat strategii glo
bale, absolut necesare în condițiile 
activizării corelațiilor intre toate 
compartimentele societății : intre ra
muri și subramuri de activitate: in
tre resursele existente și condițiile 
de valorificare a acestora; intre can
titatea de produse realizate și cali
tatea lor ; intre ritmurile de creștere 
și consumurile de energie și materii 
prime ; intre laturile extensive și 
cele intensive ale creșterii econo
mice : intre procesul de nroducție si 
o serie de factori, cum sint demogra
fia. mediul geografic, psihologia oa
menilor ; între economie, știință, în- 
vățămint, cultură, activitatea ideolo
gică și politico-educativă. Originali

cele mal moderne pentru aplicarea 
diferitelor tratamente și proceduri 
fizioterapice. noi căutăm ca în se
zonul cald să folosim cit mai mult 
factorii naturali : plajă la soare și 
înot în apa mării, in cadrul curei 
heliomarine. apoi inhalarea de aero
soli pe țărm, cura de teren etc.

— Ce recomandări medicale sint 
oportune în condițiile specifice acti
vității solare din acest sezon 7

— Bineînțeles, să nu se facă abuz 

de expunere la soare. O atenție deo
sebită trebuie să manifeste persoa
nele mai in virstă, sensibile ori su
ferinde. și copiii mici. In general, se 
recomandă expunerea dozată la 
soare, mărind durata de plajă tn 
fiecare zi treptat ș! de preferat pină 
la ora 11. între orele 11 și 16 este 
bine să se facă plimbări și odihna 
de după-masă Să reținem deci că 
specialiști, recomandă să nu ne pri
văm în acest an de binefacerile soa
relui, dar fără a exagera stind oe 
plajă, chiar sub umbrele de soare, de 
dimineața pină la apusul soarelui.

Șl în acest an se pune accent pe 
cura profilactică activă, o formulă 
nouă de tratament preventiv apli
cată chiar oamenilor sănătoși pen
tru prevenirea bolilor aparatului lo
comotor. a afecțiunilor metabolice 
sau a celor generate de sedenta
rism etc. Cura profilactică activă 
este bazată pa factorii naturali — 

tatea și spiritul novator ce caracte
rizează aceste strategii au pus cu 
putere in lumină gindirea creatoare 
a secretarului general al partidului, 
capacitatea sa pătrunzătoare de a în
țelege și soluționa probleme econo
mice, politice și ideologice de în
semnătate cardinală pentru înainta
rea României pe calea socialismului 
și comunismului.

Marile acumulări socialiste. din 
anii de după Congresul al IX-lea, 
au asigurat condițiile pentru trecerea 
la o nouă calitate a muncii și vieții 
întregului popor. Modernizarea cu
prinde, treptat, mașinile-unelte, in
stalațiile, fluxurile și liniile tehno
logice, întreprinderile, Întreaga in
dustrie, întreaga economie. în acest 
context, o atenție deosebită se acor
dă perfecționării pregătirii oameni
lor, muncitorilor, inginerilor, maiș
trilor, economiștilor, care trebuie să 
învețe mereu, să urmeze cursuri de 
ridicare a calificării, de policalifica
re, de reciclare. Secretarul general 
al partidului acordă o atît de mare 
importanță acestei probleme incit nu 
există cuv'ntare in care să .tu cea
ră să se facă noi pași Înainte pe 
acest plan, să se adopte și să se în
făptuiască noi programe de pregăti
re in școli. în facultăți și in uzine, 
pentru formarea de specialiști com
petitivi. în stare să realizeze produ
se competitive în toate domeniile de 
activitate.

Condiția fundamentală a compe
titivității o constituie munca înalt 
calificată ; o constituie valorificarea 
superioară a resurselor de creativita
te, de inițiativă și spirit novator pro
prii națiunii noastre. Experiența con
strucției socialiste in România a ară
tat că există o legătură legică intre 
progresul tării și atitudinea manifes
tată în cadrul societății noastre fată 
de calitatea muncii. Mărețele reali
zări de dună Congresul al IX-lea se 
leagă durabil de efortul susținut al 
part'dului. al secretarului său ge
neral pentru ca întregul popor român 
să-și lărgească fără încetare orizon
tul pregătirii științifice si culturale; 
pentru ca educația revoluționară a 
maselor să-și încorporeze valorile 
cunoașterii, ale spiritualității univer
sale, care să se reflecte in modul 
cel mai profund în muncă, să-i con
fere o nouă calitate.

în actuala etapă a dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării noastre, des
chisă de Congresul al XIII-lea, rea
lizarea noii calități a muncii și a 
vieții a devenit obiectivul funda
mental al strategiei partidului. A- 
cest obiectiv este prioritar în docu
mentele programatice pentru viito
rul țării, pe care le dezbat întregul 
partid, întregul popor : proiectul 
Programului-Directivă și Tezele pen
tru Congresul al XIV-lea al Partidu
lui Comunist Român. în aceste do
cumente se prevede că, pînă in anul 
2005, product’s industrială a Româ
niei se va dubla, iar in agricultură 
se vor realiza anual 40—50 milioane 
tone cereale. Direcțiile de acțiune 
trasate în . istoricele documente pen
tru Congresul al XIV-lea, în cuvintă- 
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
au sensuri , profund umanisțe, ele 
Virîndi o >dată cu creșterea pro
ducției, -a calității, a productivită
ții muncii, a eficienței economice, 
ca obiectiv fundamental pentru ac
tualul cincinal și pentru viitorul de
ceniu, pipă în anii 2000—2010 — in 

-care se regăsesc toate sarcinile, toate 
cerințele cu privire la îmbunătățirea 
activității în industrie, în agricultu
ră, in cercetarea științifică, în învă- 
țămint, în celelalte domenii —, rea
lizarea unei cotituri radicale In mun
că. în pregătirea pentru muncă, în 
calitatea vieții întregului popor, la 
înălțimea cerințelor vremii noastre, 
perfecționarea continuă a muncii și 
vieții întregii societăți.

Adrian VASILESCU

apă. soare, aer —, care contribuie la 
întreținerea optimă a condiției fi
zice și a tonusului psihic, la refacerea 
și relaxarea după un an de activitate. 
La noi in complex, cura balneară 
începe cu un consult medical, prilej 
cu care chiar la oamenii ce se con
sideră sănătoși se mai descoperă 
uneori o mică hipertensiune sau 
unele tulburări minore. Acest prim 
consult il concepem și ca o lecție de 
educație sanitară individuală prin 
faptul că se pot face recomandări 
pentru modul de viață, în funcție de 
starea de sănătate și de virsta celui 
consultat. Astfel, oamenii veniți la 
odihnă au ocazia să folosească con
cediul pentru a se cunoaște mai 
bine și din punctul de vedere al să
nătății. avind totodată și mai mult 
timp la dispoziție pentru a se în
griji. pentru a căpăta deprinderi 
igienice pe care să le urmeze și la 
întoarcerea acasă In funcție de sta
rea individuală de sănătate, medicul 
din stațiune recomandă exerciții de 
gimnastică, apoi cură de teren — citi 
kilometri pot fi parcurși pe zi. in ce 
ritm, pe ce trasee să se facă mersul 
pe jos —, cum să aplice, in cadrul 
cure: heliomarine. terapia con
trastantă — expunerea la soare trep
tată. urmată de băi în apa mării, 
apoi recomandări in ce privește orele 
de odihnă, somn și relaxare, dife
rențiate și ele in funcție de vîrstă. 
sănătate, sex. Se atrage .atenția pă
rinților să asigure copiilor o ritmici
tate a orelor de plajă, somn și odih
na de după-amiază pentru a evita 
neplăcerile ce pot surveni nrin exa
gerarea expunerii la soare sau a 
băilor In mare.

Efectele curei profilactice active 
sint din cele mai bune și ele se re
simt pe Întreg anul pină la următo
rul sezon. Avem satisfacția că multi 
dintre turiști! români și străini care 
au tăcut asemenea cure revin an de 
an nu In calitate de oacienți. ci pen
tru a-și întreține sănătatea.

Elena MANTU

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII IRAK

Domnului SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Irak îmi oferă plăcutul prilej 
de a vă adresa, in numele poporului român și al meu personal, calde felici
tări și sincere urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate 
pentru poporul irakian.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie șl colaborare dintre ță
rile noastre se vor întări și amplifica în continuare, spre binele popoarelor 
român și irakian, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Poporul Irakian sărbătorește In 
aceste zile împlinirea a 21 de ani 
de la Revoluția din 17 iulie 1968, 
care a marcat un moment de 
cea mal mare însemnătate în evo
luția Irakului contemporan. Con- 
tinuînd procesul început o dată cu 
abolirea regimului monarhic feu
dal. revoluția inițiată de Partidul 
Baas Arab Socialist a dat un pu
ternic impuls acțiunii de lichidare 
a sechelelor dominației coloniale și 
de făurire a unei vieți ftoi. 
schimbînd radical înfățișarea me
leagurilor Irakiene.

Cine străbate astăzi Bagdadul 
are în față una dintre cele mai 
edificatoare imagini ale acestor 
transformări înnoitoare. Oraș fon
dat în urmă cu peste un mileniu, 
el se înfățișează privirilor ca o 
modernă metropolă, cu circa 3.5 mi
lioane locuitori, care cunoaște o 
intensă viață economică, politică și 
culturală. De la înălțimea celor opt 
poduri de peste Tigru și a unor 
impunătoare edificii ridicate în 
ultimii ani. se deschide o panora
mă largă pină în zonele cele mai 
Îndepărtate, unde se profilează 
siluetele eîtorva obiective industria
le. inclusiv a unei rafinării. Așa 
cum se știe. Irakul este unul dintre 
marii producători de petrol ai lu
mii. în anii care au trecut de la în
făptuirea revoluției, ca urmare a 
măsurilor luate, rezervele sale de 
țiței s-au dublat, a.iungînd la pes
te 100 miliarde de barili. Au cres
cut, de asemenea. veniturile în 
valută provenite de pe urma co
mercializării petrolului, venituri 
care sint folosite pe scară largă la

Valori ale artei populare românești 1
La Muzeul Etnografic al Transil

vaniei din Cluj-Napoca s-a des
chis expoziția cu tema „Valori ale 
artei populare românești sub semnul 
unității naționale". Organizată în 
colaborare cu Muzeul Satului și de 
Artă Populară din București, Muzeul 
Banatului din Timișoara, complexe
le muzeale din. Craiova, Suceava,

ACTUALITATEA SPORTIVĂ ,?
•

ATLETISM o în concursul inter
național de atletism desfășurat la 
arena Crystal Palace din Londra, 
în proba de 1 000 m pe locul intii 
s-a clasat sportiva româncă Paula 
Ivan cu timpul de 2’34”73/100, ur
mată de. coechipiera sa Violeta 
Beclea — 2’36”74/100 și Yvonne Mur
ray (Anglia) 2’37”29/100.

Alte rezultate : feminin : 100 m: 
Marlene Ottey (Jamaica) ll”02100 ; 
100 m garduri : Sandra Farmer-Pa
trick (S.U.A.) — 54”33/100 ; arunca
rea greutății : Judy Kakes (Anglia)
— 18,95 m ; 800 m : Julia Jenkins 
(S.U.A.) — 2’01”43/100 ; masculin : 
200 m : Robson da Silva (Brazilia)
— 20”08/100 ; 110 m garduri : Colin
Jackson (Anglia) — 13”ll/100 ; 3 000 
m plat : Yobes Ondiekt (Kenya) — 
7’41 ”55/100 ; 400 m plat : Butch
Reynolds (S.U.A.) — 44”61/100 ; 1 000 
m : Abdi Bile (Somalia) — 2’14”51/ 
100 ; săritura cu prăjina : Serghei 
Bubka (U.R.S.S.) — 5,85 m ; săritu
ra în înălțime : Hollis Conway 
(S.U.A.) — 2,34 m ; aruncarea suli
ței : Kazuhlro Mizoguchi (Japonia)
— 85,02 m.

RUGBI. Competiția de rugbi pen
tru juniori „Cupa Prietenia" s-a în
cheiat la Havirov cu victoria selec
ționatei României, care a întrecut în 
finală cu scorul de 17—8 (8—0) for
mația U.R.S.S în meciul pentru lo
cul trei, echipa Cehoslovaciei a în
vins cu scorul de 43—10 (19—4)
reprezentativa R. D. Germane.

cinema
• Secretul... armei secrete : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11; 
13; 15; 17,15, 19,30
• Noiembrie, ultimul bal : GIULEȘT1 
(17 55 46) -.9; 11; 13.15; 15,30; 17,45; 20, 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13.15; 15.30: 
17,45, 20
• Răzbunarea haiducilor: 9; 11: 13; 15,
Transavion : 18 — TIMPURI NOI
(15 61 10>
• O vară cu Mara : DACIA (50 35 94) 
-9:11; 13; 15; 17; 19
0 Maria și Mirabela în Tranzistoria : 
COTROCEN1 (81 68 88) - 15: 17; 19
• Maria și marea : MUNCA (21 50 97)
- 15; 17: 19
• Sora 13 : VICTORIA (16 28 79) — 9: 
II ; 13: 15; 17: 19
0 Program specia) pentru copii și ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9: 11: 13 
0 Jandarmul și jandarmeritele : 
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13: 15: 17: 19. 
LIRA (317171) - 9; 11; 13; 15.15: 17.30: 
19,30, la grădină — 21. COSMOS
(27 54 95) — 8,30; 10,30; 12,45; 15; 17,15: 
19,30
0 Șatra : DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 
15; 17: 19
0 Caz cu caz nu se potrivește : FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 17: 19 
0 Actrița : FLOREASCA (33 29 71) —
9- 11 : 13; 15; 17; 19
0 Viața ca o poveste (filmul româ
nesc ieri șl azi) : — 19, Alo. ateri
zează străbunica — 13; 15. VIITORUL 
(10 67 40}
0 Zece negri mititei : ARTA (21 31 86)
- 15; 18
0 Program special pentru copii sl ti
neret : 9: 11 13,15 Colonelul Redl :
17. 19.30. CULTURAL (83 50 13)
0 De la literatură Ia film : PATRT A 
(11E6 23) — 9: 11,15; 13.30; 15.45; 18: 
•>0,15
0 Un examen neobișnuit : STUDIO 
(59 53 15) — 10: 12.1’5: 14.30: 16.45; 19

teatre
O Teatrul Mic (14 70 51. la rotonda 
scriitorilor din Clșmlgiu) : Cintăm 
România de azi (spectacol de sunet șl 
lumină! — 71
e Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
victoria) : Hai copil la foc ! — li, (la 
Teatrul de Păpuși Herăstrău) : Hai 
copil la Joc ! — 18
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
la sala Maiestlc) : Cum se cuceresc 
femeile — 18

BAGDAD

dezvoltarea industriei, agriculturii, 
transporturilor, ca și a altor ra
muri ale economiei naționale. După 
cum relevă ziarul „Al-Jumhoreya“ 
din Bagdad, cu prilejul festivități
lor consacrate aniversării Revolu
ției din iulie vor fi inaugurate 33 
noi obiective industriale.

Angajat într-o operă constructivă 
de o asemenea amploare, poporul 
irakian are nevoie, ca toate po
poarele lumii, de liniște și pace, 
ceea ce implică o reglementare du
rabilă, pe cale politică, prin tra
tative. a problemelor din zona 
Golfului. Adoptarea unei aseme
nea soluții, in favoarea căreia 
România s-a pronunțat și se 
pronunță în mod consecvent. ar 
răspunde deopotrivă intereselor 
Irakului și Iranului, celor două țări 
și ponoare vecine, ar constitui o 
contribuție la cauza stabilității și 
înțelegerii în Orientul Mijlociu.

Așa cum se știe. între Republica 
Socialistă România și Republica 
Irak s-au statornicit relații de 
prietenie si colaborare, poporul 
român urmărind cu interes și 
simpatie eforturile depuse de po
porul irakian pentru consolidarea 
independentei, pentru progres eco
nomic și social. O contribuție 
hotărîtoare la cursul ascendent al 
conlucrării româno-lrakiene au 
avut-o întîlntrile dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Saddam Hussein. întîlniri 
care au deschis perspective rodni
ce acestei conlucrări pe cele mai 
diverse planuri, in interesul reci
proc. al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

Bala Mare sl Tirgu Jiu. expoziția 
pune în lumină unitatea zonelor et
nografice ale tării, profilul spiritual 
și cultural unitar al întregului terito
riu al patriei. Sint expuse piese i- 
lustrînd portul nostru popular tra
ditional. arta țesutului si împodobi
rii interiorului, alte lucrări de mare 
valoare artistică

(Agerpres)

FOTBAL 0 Simbătâ s-a disputat 
pe stadionul Ciulești din Capitală 
meciul dintre echipele Rapid 
București și Wlsmut Aue (R.D. 
Germană), contind pentru Com
petiția internațională de fotbal 
„Cupa de vară — Intertoto". 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
2—1 (1—1) în favoarea fotbaliștilor 
români, golurile fiind marcate 
de Goanță (din lovitură de la 
11 m), Cîrstea, respectiv. Barilla.
• în turneul internațional de fot
bal de la Berna, echipa elvețiană 
Young Boys Berna a întrecut cu 
scorul de 3—1 (1—0) formația brazi
liană Fluminense Rio de Janeiro.
• Selecționata de fotbal a Japoniei
aflată în turneu în Argentina a ju
cat la Buenos Aires cu echipa Boca 
Juniors. Partida s-a încheiat la e- 
galitate : 2—2 (1—1). 0 într-un
meci contind pentru turneul inter
național de fotbal de la Casablanca. ' 
echipa Canadei a dispus cu scorul 
de 3—1 (2—0) de Burkina Fasso, iar 
o selecționată franceză a întrecut 
cu 4—1 (1—0) formația Gabonului. 
© în prima zi a turneului interna
țional de fotbal ce se desfășoară în 
orașul elvețian Aarau, reprezentati
va Cehoslovaciei a învins cu scorul 
de 3—0 (1—0) formația iugoslavă 
Hajduk Split prin golurile înscrise 
de Hasek (2) și Kuhravy. într-o 
altă partidă, F.C. Aarau a întrecut 
cu 2—1 (2—1) pe Werder Bremen.

CICLISM © Proba contra cronome
tru pe echipe din cadrul Campiona
telor mondiale de ciclism pentru ju
niori de la Moscova a fost ciștigată 
de formația Italiei, înregistrată pe 
70 km cu timpul de lh 30’43”. Me
dalia de argint a revenit selecțio
natei Olandei — lh 32’50”, iar cea 
de bronz reprezentativei U.R.S.S. — 
lh 33’02”.

TIR. Proba de armă standard din 
cadrul Campionatelor europene de 
tir de la Zagreb a revenit sportivei 
sovietice Ana Moluhina, eu 675,3 
puncte, urmată de Nonka Matova 
(Bulgaria) — 675 puncte, Selma Son
net (R.F.G.) — 674,5 puncte, Vesela 
Leceva (Bulgaria) — 671,5 puncte »tc. 
Pe echipe a cîștigat U.R.S.S. — 1 719 
puncte, urmată de R.F. Germania — 
1 718 puncte și Bulgaria — 1717 
puncte.

TENIS, o în cadrul turneului In
ternațional masculin de tenis ce se 
dispută în orașul elvețian Gstaad. 
americanul Aaron Krickstein l-a e- 
liminat cu 6—2. 6—3 De cehoslovacul 
Martin Strelba, iar Carl-Uwe Steeb 
(R.F.G.) l-a întrecut cu 4—6, 7—6, 7—6 
pe brazilianul Casio Motta 0 Rezulta
te înregistrate în turneul internațional 
masculin de tenis de la Boston 
(Mâssachussets) : Jaime Yzaga
(Peru) — Lawson Duncan (S.U.A.) 
6—4. 6—2 ; Martin Jaite (Argentina) 
— Guillermo Perez Roldan (Argen
tina) 6—3. 6—3 : Eduardo Bengoe- 
chea (Argentina) — Phil Johnson 
(S.U.A.) 6—4, 6—4 ; Andres Gomez 
(Ecuador) — Broderick Dyke (Aus
tralia) 4—6, 7—5, 7—6.

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter

valul cuprins Intre 16 Iulie, ora >0 — 
19 iulie, ora 20 : Vremea va fi tn ge
neral instabilă, îndeosebi la începutul 
Intervalului, tn centrul, nordul șl estul 
țării șl, in general, frumoasă in rest. 
Cerul va fl variabil, cu Innorări mal 
pronunțate In regiunile din jumătatea 
de nord-est a tării, unde pe arii relativ 
extinse vor cădea ploi ce vor avea mal 
ales caracter de aversă. Însoțite șl de 
descărcări electrice și Izolat de grin
dină. Aici, In puncte cu totul izolate, 
cantitățile de apă mal pot denășl 25 de 
litri pe metru pătrat tn 24 de ore. tn 
celelalte regiuni, aversele de ploaie vor 
f! răzlețe. Vîntul va itifla slab atnă Ia 
moderat, cu Intensificări .recătoare tn 
estul țării si la nunte. cu zlteze pină 
Ia 10—50 kilometri ae oră. Temperatu
rile minime aocturne vor fi cuprinse tn 
general Intre 10 și 20 de grade, iar maxi
mele diurne vor fl cuprinse Între 20 șl 
30 de grade.

globina. Se mai remarcă, de aseme
nea. o intensificare a metabolismu
lui bazai, o creștere a tonusului neu- 
ropsihic, ceea ce inseamnă, în fond, 
îmbunătățirea capacități; de muncă. 
In ce privește activitățile fizice și 
sportive din cadrul curei de altitu
dine între 600—1 800 m, se recoman
dă alergarea și mersul pe jos pe te
ren plat, alternind cu pante, gim
nastică de înviorare sau de Între
ținere. excursiile cu o durată de 
3—4 ore. jocurile sportive (volei, 
handbal, fotbal, rugbi) practicate in 
aer liber, plimbarea și lectura in 
zone împădurite.

Aceste activități trebuie practicate 
zilnic, cu un program variat, cu o 
durată și intensitate adecvate posibi
lităților fizice, dar si preferințelor 
celor ce le practică. Activitățile fi
zice și sportul recomandate in timpul 
curei de altitudine medie (peste 
1 800 m) sint mersul pe jos în ritm
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Sub conducerea președintelui Nicolae Ceausescu. 
România socialistă - n tară in plină dezvoltare, 
profund atașată păcii si colaborării internaționale

COMENTARII Șl APRECIERI ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Contribuția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu la soluțio
narea problemelor cardinale ale omenirii, intre care asigurarea păcii, 
înfăptuirea dezarmării, in primul rînd nucleare, democratizarea relații
lor internaționale, instaurarea unei noi ordini economice mondiale, pen
tru crearea de condiții 
poarelor, este oglindită 
ale globului.

Presa internațională 
care poporul român se . _ ,
acest an - a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August și Congresul ai 
XIV-lea al partidului.

România, președintele 
Nicolae Ceaușescu depun eforturi 
intense pentru instaurarea 
lumi lipsite 
dezarmării, 
dezarmării 
politicii de 
ternaționale, 
tensiune și ___
tem economic mondial nou, care să 
ducă la reducerea decalajelor din
tre bogați și săraci și la realizarea 
unui climat propice dezvoltării și 
progresului — se arată într-un ar
ticol publicat de ziarul „AL-IRAQ".

Cotidianul irakian pune în evi
dență voința de nezdruncinat a po
porului român de a-și 
independența, 
rială, dreptul 
dezvoltare și 
fără nici un 
subliniind că 
clădit în decursul unor lupte gre
le duse de-a lungul secolelor. Po
porul român — relevă cotidianul — 
a învățat din lecțiile experienței 
sale istorice, bogată în evenimen
te. că viitorul nu vine ca un dar 
din afară, ci este rodul eforturi
lor proprii 
terioare.

Acționind 
răspundere 
popor, cît 
umanității,

propice dezvoltării și progresului tuturor po- 
de publicații din țări de pe diferite meridiane

reliefează, totodată, remarcabilele realizări cu 
pregătește să întîmpine marile evenimente din

unei 
de arme. înfăptuirea 
în primul rind a 
nucleare, eliminarea 
forță din relațiile in- 
lichidarea stărilor de 
instaurarea unui sis-

de a-și apăra 
integritatea terito- 
la alegerea căii de 

înaintare spre viitor 
amestec din afară, 
această voință s-a

și al generațiilor an-
într-un înalt spirit de 
atît față de propriul 
și față de destinele 

______ România, președintele 
Nicolae Ceaușescu oferă un per
manent exemplu de activitate 
neobosită consacrată coexisteriței 
pașnice, dezvoltării de relații bune 
cu toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, cu dorința sin
ceră de a se instaura, pretutin
deni în lume, un climat de cola
borare, stimă și respect, care să 
deschidă calea unei păci trainice, a 
progresului pentru toate popoarele 
lumii — reliefează, într-un articol 
consacrat poziției țării noastre față 
de necesitatea respectării prin
cipiului fundamental privind 
neamestecul în treburile interne, 
ziarul „JAYAKARTA" din Indo
nezia.

România, președintele 
Nicolae Ceaușescu, subliniind im
portanța principiului neamestecu
lui în treburile interne, au per
manent în vedere caracterul indi
vizibil al ansamblului principiilor 
relațiilor dintre state, faptul că a- 
cestea pot fi concepute numai apli
cate integral, fără nici un fel de 
știrbiri. Nesocotirea sau încălcarea 
unuia dintre principii duce impli
cit la încălcarea celorlalte. Ames
tecul în treburile interne sau ex
terne ale unui stat aduce preju
dicii grave independenței și suve
ranității sale. Orice lezare adusă 
principiului egalității ar însemna, 
de fapt, și contestarea principiilor 
suveranității, independenței națio
nale și neamestecului în treburile 
interne, ar da posibilitatea unor 
țări să intervină în afacerile in
terne ale altora. Șeful statului ro
mân atrage atenția că nu trebuie 
trecut cu vederea nici faptul că 
mai au loc, uneori în forme dintre 
cele mai acute, manifestări de ne
socotire și încălcare a acestor prin
cipii, interesele păcii, și înțelegerii 
internaționale impunînd condam
narea fermă și respingerea energi
că a oricăror asemenea încercări.

Pentru normalizarea relațiilor 
internaționale si. în general, pen
tru asanarea situației de pe arena 
mondială, o însemnătate deosebita 
o au forța exemplului, respectul 
autoimpus al fiecărui stat față de 
normele dreptului internațional, 
în acest sens — se relevă în ar
ticol _ România aduce o contri
buție proprie, activă la cauza eli
minării din viața internaționala a 
oricăror forme de amestec străin 
în treburile interne ale statelor, in 
general la cauza instaurării ferme, 
ca bază a relațiilor dintre țările 
lumii, a normelor unanim recu
noscute ale dreptului internațional.

Angajat plenar în efortul dez
voltării pașnice a țării, cunoscind 
din proprie experiență atit bine
facerile păcii, cit și pustiirile răz
boaielor — arată ziarul indonezian 
—, ppporul român este.vital intere
sat în consolidarea păcii și secu
rității internaționale, în statorni
cirea pe arena mondială a unui 
climat politic de înțelegere și cola
borare reciproc avantajoasă, de 
bună vecinătate.

Atașamentul României la cauza 
promovării neabătute a legalității 
internaționale, activitatea sa dina
mică pentru fundamentarea rapor
turilor internaționale pe principi
ile acestei legalități constituie o 
contribuție de seamă la realizarea 
sarcinii istorice de a înlocui, ple
nar și eficace, în sfera relațiilor 
dintre state, „dreptul" forței prin 
forța dreptului — se subliniază in 
încheiere.

Pornind de Ia experiența propriu
lui popor, ca și de la întreaga ex
periență istorică, de la marea com
plexitate a lumii de azi, președin
tele Nicolae Ceaușescu are meritul 
de a fi pus în evidență, ca una din 
trăsăturile distinctive ale marilor 
prefaceri revoluționare ce se des
fășoară la scara planetei, forța cu 
care se impune in zilele noastre 
ideea independenței și suveranității 
naționale, înrîurirea ei uriașă și ho- 
tărîtoare asupra întregii dezvoltări 
contemporane — evidențiază. în ar
ticolul „România : Independență, 
pace și dezvoltare", publicația

Schimb de mesaje la nivel inalt 
româno-ungar

BUDAPESTA 15 (Agerpres). — 
Din partea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au fost 
transmise președintelui Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, tova
rășul Rezso Nyers, și secretarului 
general al P.M.S.U.. tovarășul Karoly 
Grosz, călduroase salutări. împreună 
cu urări de sănătate si succes, pre
cum și dorința de îmbunătățire șl 
dezvoltare a relațiilor dintre cele 
două țări și popoare.

Mulțumind pentru urări, președin
tele P.M.S.U., tovarășul Rezso Nyers, 
și secretarul general al P.M.S.U., to

varășul Karoly Grosz, au rugat. Ia 
rindul lor. să se transmită secretaru
lui general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
salutările lor cordiale si cele mai 
bune urări de sănătate, exprimind, 
totodată, speranța că relațiile dintre 
cele două țări și popoare se vor îm
bunătăți și dezvolta.

Schimbul de mesaje' a avut loc cu 
prilejul intilnirii cu conducătorii 
P.M.S.U. a delegației P.C.R., condusă 
de tovarășul Ion Coman. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., care a participat 
la funeraliile tovarășului Janos 
Kadar.

„ESTA SEMANA" din Costa Rica. 
în concepția ferm susținută de 
România socialistă, de președintele 
Nicolae Ceaușescu — se arată în 
continuare —, respectarea strictă a 
independenței și suveranității fiecă
rei națiuni constituie o cerință fun
damentală a cauzei păcii, securității 
și destinderii internaționale.

Reafirmînd cu toată claritatea în
semnătatea primordială a res
pectării independenței și suvera
nității popoarelor, președintele 
Nicolae Ceaușescu avertizează, tot
odată, asupra obstacolelor și difi
cultăților care stau încă în calea 
afirmării depline a acestei cerințe, 
asupra primejdiilor care amenință 
încă dezvoltarea liberă a națiuni
lor. demersul său constituindu-se, 
astfel, într-o chemare. într-un în
demn ia acțiune hotărîtă pentru 
apărarea prerogativelor și opțiuni
lor suverane ale tuturor statelor și 
popoarelor.
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ULAN BATOR

Un eveniment important în dezvoltarea 
relațiilor mongolo-chineze

ULAN BATOR 15 (Agerpres). — 
Normalizarea relațiilor dintre Parti
dul Popular Revoluționar Mongol și 
Partidul Comunist Chinez reprezintă 
un eveniment important pentru dez
voltarea în continuare a relațiilor

dintre cele două țări șl popoare, a 
subliniat secretarul general al C.C. al 
P.P.R.M., Jambin Batmunh, cu ocazia 
primirii delegației conduse de Zhu 
Liang, șeful secției pentru relații 
externe a Comitetului Central al P.C. 
Chinez,

Centenarul 
Mihai 

Emin eseu
BRUXELLES 15 (Agerpres). — 

La Bruxelles a avut loc o mani
festare culturală dedicată cente
narului Mihai Eminescu. Au 
fost evocate viața și opera lui 
Mihai Eminescu, filozofia sa 
profund umanistă și tezaurul de 
inestimabilă valoare al creației 
eminesciene.

A fost prezentat Mesajul tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, cu 
prilejul Simpozionului omagial 
de la București dedicat marelui 
poet național.

Au fost recitate apoi poezii din 
lirica eminesciană și s-a pre
zentat filmul documentar ..Mihai. 
Eminescu". Cu acest prilej a fost 
vernisată, de asemenea, o expo
ziție de fotografii „Mihai Emi
nescu 1850—1889".

La manifestare au participat 
memhri ai Asociației de priete
nie Belgia-România, oameni 
artă și cultură belgieni.
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• Vastă activitate constructivă, înfăp
tuiri de seamă pe calea dezvoltării 
economice și sociale • Lichidarea da
toriei externe - realizare istorică a 
poporului român • Cu neabătută con
secvență pentru respectarea dreptului 
fiecărei națiuni la dezvoltare liberă și 

independentă

Dacă astăzi numele României, al 
președintelui Nicolae Ceaușescu sint 
indisolubil legate de promovarea 
neabătută a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, a- 
ceasta se datorează faptului că 
Partidul Comunist Român, poporul 
român nu au considerat și nu con
sideră aceste principii ca „o pro
blemă de zile mari“, ci ca o proble
mă de viață, de existență a fiecărei 
națiuni, care se cuvine să stea per
manent în centrul politicii sale 
externe — arată în încheiere „Esta 
Semana".

Problema cea mai gravă ce con
fruntă, in prezent, țările în curs 
de dezvoltare este aceea a dato
riilor externe, care a depășit ca
drul economic, dobindind un ca
racter global și o evidentă dimen
siune politică — se arată în artico
lul „O strălucită realizare a Româ
niei — plata completă a datoriei 
externe", publicat de ziarul 
„DAILY NEWS" din Pakistan.

Intr-adevăr, comparativ cu 610 
miliarde dolari în 1980, datoria ex
ternă a țărilor în curs de dezvoltare 
s-a dublat, ridicîndu-se la sfîrșitul 
anului trecut Ia 1324 miliarde do
lari. Potrivit estimărilor unor in
stituții internaționale de specialita
te, actualul deceniu, proclamat în 
cadrul O.N.U. drept „deceniu al 
dezvoltării", va fi în realitate pen
tru un mare număr de țărf din lu
mea a treia un „deceniu al subdez
voltării", al sărăciei și mizeriei.

Firește, în încercările pe care le 
fac țările debitoare de a ieși din 
impasul financiar nimic nu poate 
înlocui politicile naționale de dez
voltare. Valabilitatea acestei
strategii — subliniază zia
rul — a dovediț-0 Româ
nia, care — așa cum anun
ța președintele Nicolae Ceaușescu 
la 12 aprilie a.c. — a achitat com
plet datoria sa externă.

O retrospectivă a drumului 
parcurs de România spre reali
zarea acestui obiectiv arată că 
prima decizie a președintelui 
Nicolae Ceaușescu a constat în re
nunțarea la creditele internaționa
le. România și-a dat seama că, din 
moment de aceste credite și-au 
pierdut adevăratul rol, acela de sti
mulare a creșterii economice, ape
larea la noi împrumuturi pentru 
plătirea celor vechi nu poate duce 
decît la o îndatorare perpetuă. în 
aceste condiții, România și-a axat 
întreaga strategie pe forțele proprii. 
Ajutată de robustețea economiei 
sale, această țară a reușit, printr-o 
folosire intensivă a potențialului 
material și uman de care dispune, 
să realizeze resursele financiare ne
cesare atît rambursării datoriei, cît 
și menținerii unui ritm de creștere 
ridicat. Astfel, România a alocat 
pentru dezvoltare, în perioada 
1981—1989, peste 2 000 miliarde lei 
(200 miliarde dolari), asigurînd creș
terea producției industriale cu pes
te 50 la sută, iar cheltuielile socia
le pe locuitor fiind cu peste 44 la 
sută mai mari. Ca urmare. în aceas
tă perioadă a fost posibilă realiza
rea unor vaste lucrări industriale, 
agricole și de interes național și 
s-au construit peste 1 milion de 
apartamente.

Fără o puternică dezvoltare eco
nomică și socială. România nu ar 
fi obținut marile realizări care au 
transformat-o dintr-o țară înapoia
tă într-o țară industrial-agrară pu
ternică, cu un nivel ridicat de trai, 
de bunăstare a întregii națiuni — 
subliniază „Daily News", adăugind 
în încheiere : Lichidarea datoriei 
externe într-o perioadă relativ 
scurtă este un motiv de îndreptă
țită satisfacție și mindrie patriotică

pentru români, țara lor fiind, ptnă 
în prezent, singura din lume care 
a. reușit să realizeze această perfor
manță, ce va avea neîndoielnic o 
deosebită importanță pentru dezvol
tarea multilaterală și progresul ge
neral al României.

România este prima țară care a 
anunțat achitarea datoriei sale ex
terne. ceea ce constituie fără în
doială un moment de satisfacție is
torică pentru independența econo
mică și politică a unei națiuni — 
se relevă și în articolul „Un exem
plu demn de urmat", publicat în 
ziarul „VOZ DO TRABALHADOR" 
din Brazilia.

Cel mai ilustru reprezentant al 
României, președintele 
Nicolae Ceaușescu, a adresat feli
citări întregii națiuni române pen
tru realizarea istorică pe care a 
obținut-o, rezultat strălucit al mun
cii poporului de dezvoltare econo- 
mico-socială â țării. Totodată, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a ară
tat că. pentru prima dată în istoria 
sa milenară, România devine pe de
plin independentă, atit politic, cit 
și economic — se subliniază în ar
ticol.

Fără dezvoltarea social-economi- 
că, fără Oy creștere industrială pu- 

_“:ă o mare și con- 
productivitate agricolă, 

fără dezvoltarea altor sec- 
a subliniat președintele 

Nicolae Ceaușescu, România nu ar 
fi putut întîmpina cu mîndria și 
satisfacția mărețelor împliniri, ale 
deplinei libertăți și independențe 
cel de-al XIV-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, ce urmea
ză să aibă loc în luna noiembrie 
a.c., și a 45-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperia- 
listă.

Lichidarea datoriei externe s-a 
transformat în România, într-ade- 
văr, într-un moment de semnifi
cație istorică, de emulație națio
nală — evidențiază în încheiere 
ziarul brazilian.

Ziarul „ELIMA" din Zair a pu
blicat un articol în care sublinia
ză politica activă de cooperare cu 
țările africane promovată de Româ
nia, de președintele 
Nicolae Ceaușescu. Relevind spri
jinul constant acordat de țara 
noastră cauzei independenței Afri
cii, cotidianul arată : România 
susține lupta activă pentru elibe
rarea popoarelor și se pronunță 
ferm pentru lichidarea politicilor 
neocolonialiste, pentru respectarea 
dreptului fiecărei națiuni la dez
voltare liberă și independentă.

Dezvoltarea economică deosebită 
a României, ilustrată convingător 
prin lichidarea datoriei sale ex
terne, este rezultatul muncii asi
due depuse de poporul român, du
blată de o avansată conștiință po
litică — se evidențiază, de aseme
nea, în articol. După al doilea 
război mondial și pînă în prezent, 
industria românească a cunoscut o 
dezvoltare spectaculoasă, producția 
industrială fiind de 135 de ori mai 
mare decît în 1945. Această dez
voltare este întregită prin mari 
progrese în diverse domenii, cum 
ar fi cele ale sănătății sau edu
cației.

Pentru reducerea decalajelor față 
de țările dezvoltate, România a 
acordat o atenție deosebită proce
sului de industrializare, urmînd ca 
pină în anul 1990 să se nutpere 
printre țările cu un nivel mediu de 
dezvoltare. In același timp, s-a 
avut în vedere ca deceniul 1981— 
1990 să constituie o etapă de pu
ternică afirmare a științei și teh-

a. CAI. C* , LI C 
ternică, fără 
stantă 
ca și 
toare,

nologiei, a calității și eficienței — 
evidențiază într-un articol cotidia
nul egiptean „AL AHRAM".

In acest cadru — relevă ziarul
— România a obținut deja impor
tante realizări pe baza utilizării 
propriilor resurse materiale și 
umane, folosind experiența acu
mulată pe plan mondial, dar adap- 
tînd-o la specificul propriu, in 
scopul creării unei economii de tip 
nou, puternică și dinamică.

România dorește să-și extindă 
relațiile cu toate statele, indiferent 
de regimul lor social și politic, să 
contribuie 
țiunile de 
îndeosebi 
de lungă durată — arată în în
cheiere cotidianul egiptean.

„Gipanții plutitori ai Constanței, 
Noi orizonturi in fața construcției 
de nave românești" este titlul unei 
corespondențe publicate de ziarul 
bulgar „OTECESTVEN FRONT", 
in care se relevă : Construcția de 
nave este una din ramurile cele 
mai dinamice ale industriei româ
nești. In ult’mii 20 de ani au fost 
lărgit.e și modernizate șantierele 
navale din Galați. Brăila. Sulina, 
Drobeta-Turnu Severin, Oltenița, 
Giurgiu, Constanța și au fost con
struite șantierele navale de la Tul- 
cea și Mangalia. A fost creat un 
potențial de producție puternic, to
najul navelor cu drapel românesc 
crescind continuu. în prezent, ra
mura construcției de nave produce 
zeci de tipuri de vase, cu un de
plasament de la 1 000 la 165 000 tdw.

Pentru ca tînăra industrie con
structoare de nave românească să 
poate face primii pași spre afir
marea ei în cadrul grupului for
țelor europene din această ramură
— evidențiază ziarul — a fost ne
voie să fie creată o bază tehnică 
modfernă. Cu 18 ani în urmă, la 
Constanța a început construcția 
primului doc uscat din țară pentru 
nave de mare tonaj. Și cind de aici 
a ieșit prima navă avînd o capa
citate 
aceia 
după 
fi de 
alte nave din aceeași serie. Un pas 
firesc spre noi realizări a devenit 
producția de vase din seria mine
ralierelor cu o capacitate de 65 000 
tdw. La progresul rapid al uzine
lor constructoare de nave din Con
stanța au contribuit multe între
prinderi de construcții de mașini 
grele românești.

în ultimii ani, Ia Constanța au 
fost realizate utilaje complexe pen
tru ecluzele Canalului Dunăre — 
Marea Neagră, docuri plutitoare 
cu o capacitate de 10 și 20 tone, 
șlepuri cu o capacitate de 3 000 
tone. Printre realizările de virf ale 
constructorilor de nave din capi
tala maritimă a României se 
mără și feribotul „Mangalia", 
o capacitate de transport de 
vagoane. Circa 97 la sută din 
lajele necesare acestor vase 
produse în uzinele românești, se 
menționează în încheierea cores
pondenței.

Expresie de virf a puternicei 
revoluții industriale realizate de 
România în ultimele decenii, in
dustria aeronautică românească 
este în același timp purtătoarea și 
moștenitoarea unei îndelungate și 
bine cunoscute tradiții naționale în 
construcția de aparate de zbor, se 
relevă în articolul „înaltă compe
tență și tehnologie de virf incor
porate in aeronavele românești", 
publicat în cotidianul „EXPRES" 
din Grecia.

în România se 
prezent tot felul 
zbor : planoare 
avioane utilitare 
multiple, elicoptere, avioane spor
tive și de antrenament, avioane de 
pasageri.

întreprinderea de Avioane Bucu
rești, unitate cu o îndelungată tra
diție și bogată experiență in con
strucția și întreținera aeronavelor 
românești, a fost complet transfor
mată și modernizată în ultimul de
ceniu. Ea este inzestrată cu ma- 
șini-unelte și linii tehnologice de 
cel mai înalt nivel al tehnicii mon
diale, cu laboratoare excelent do
tate și cu aparatură electronică de 
măsură și control, se arată in în
cheierea articolului.

(Agerpres)

activ și eficient la ac- 
cooperare în producție, 
pe baza unor acorduri

de 55 OOO tdw, putini au fost 
care au presupus că numai 
cîțiva ani această graniță va 
trei ori depășită. Au urmat

construiesc 
de 
de 
cu

nu- 
cu 

107 
uti- 
sint

în 
aparate de 
performanță, 
întrebuințări

NOI ACȚIUNI ȘI LUĂRI DE POZIȚIE 
PENTRU ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR

• Inaugurarea „Marșului păcii** din țările nordice • Re
uniune sub semnul luptei pentru lichidarea armelor 

nucleare
STOCKHOLM 15 (Agerpres). — 

Crearea unei zone denuclearizate în 
nordul Europei, extinderea colaboră
rii în domeniile economic și ecolo
gic. promovarea dialogului în solu
ționarea celor mai stringente proble
me ale contemporaneității — sînt 
doar cîteva dintre țelurile ce și le-au 
înscris în programul lor participanții 
la „Marșul păcii" din țările nordice, 
inaugurat Ia 15 iulie în capitala Sue
diei, pe ruta Stockholm — Murmansk. 
Coloanele de autobuze vor străbate 
o serie de orașe din Suedia Si Nor
vegia și în fiecare dintre acestea vor 
fi organizate mitinguri, sub deviza 
„Pentru pace și înțelegere între po
poare". Coloana se va mări pretu
tindeni pe unde va trece, prin noi 
autobuze ce se vor alătura marșului 
spre Murmansk, unde, la 26 iulie, se 
va deschide Festivalul păcii al po
poarelor nordice.

BERLIN 15 (Agerpres). — Atît 
timp cit există arme nucleare pe

solul european, nu se poate vorbi 
despre stabilitate, securitate și im
posibilitate de atac în Europa — s-a 
arătat la cea de-a 10-a întilnire a 
Grupului de lucru al Partidului So
cialist Unit din Germania (P.S.U.G.) 
și a principalei formațiuni de opo
ziție din R.F.G., Partidul Social- 
Democrat, care și-a desfășurat lu
crările la Berlin.

Abordînd probleme legate de 
securitatea pe continentul european, 
participanții s-au pronunțat pentru 
începerea de urgență a negocierilor 
în domeniul armamentelor nucleare 
tactice, in paralel cu negocierile de 
Ia Viena privind armele convențio
nale In Europa. Totodată, a fost 
subliniată actualitatea propunerilor 
făcute de acest grup privind crea
rea unei zone libere de arme chi
mice, a unui coridor liber de arme 
nucleare și a unei zone de Încre
dere și securitate în centrul Euro
pei — transmite agenția A.D.N.

0 DECLARAȚIE A PREMIERULUI 
CONSILIULUI DE STAT 

Al R.P. CHINEZE
BEIJING 15 (Agerpres). — Pre

mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Li Peng, a declarat că, dacă 
China — țară în curs de dezvol
tare. cu o populație de 1,1 miliarde 
locuitori — ar adopta calea capita
listă, ea ar deveni, inevitabil, vasală 
statelor capitaliste occidentale dez
voltate. După cum transmite agen
ția China Nouă. Li Peng a relevat 
că unele țări occidentale speră ca 
R.P. Chineză să introducă reforme 
și să continue deschiderea spre ex
terior. dar nutresc. în același timn. 
speranța că ea va deveni o țară 
capitalistă.

DEZVĂLUIRI INTR-UN RAPORT OFICIAL 
AL MINISTERULUI AMERICAN AL JUSTIȚIEI

EXACERBAREA TENDINȚELOR RASISTE ÎN S.U.A.
Negrii, evreii $1 alte minorități — tinta unor atacuri 

tot mai violente ale organizațiilor extremiste
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

Acțiunile organizațiilor extremiste 
americane împotriva negrilor, evrei
lor și a altor minorități naționale 
din țară sint din ce in ce mai nu
meroase și mai sălbatice — se arată 
intr-un raport al companiei „ABT 
Associates Incorporated", elaborat 
la cererea Ministerului american al 
Justiției. Cauzele exacerbării ten
dințelor rasiste — arată raportul — 
constau in „diminuări" deliberate 
ale eforturilor guvernului de depăși
re a discriminării in domeniile in- 
vățămintului, locuințelor și al folo
sirii forței de muncă.

Date oficiale privind perioada ia- 
nuarie-mai atestă că instanțele ju
diciare federale au pronunțat 17 
sentințe împotriva grupărilor de ex
tremă dreapta, învinuite de crime 
săvîrșite din motive rasiste.

Ceremoniile de ardere de cruci în 
apropierea casei unor negri nu sînt 
singurele mijloace de intimidare din 
arsenalele rasiștilor. Ei nu se dau 
in lături de la bătăi și asasinate îm
potriva celor care „nu sint puri dip 
punct de vedere rasial". Potrivit da
telor comunicate de o organizație 
evreiască, in 1988 au fost incendia
te in S.U.A. 823 case de evrei, sina
gogi și cimitire și au fost săvîrșite 
458 de atacuri asupra populației 
evreiești.

Deși cel mai adesea infractorii nu 
sînt găsiți, populația știe că ei pro
vin din formațiile neonaziste — 
,,Skinheads" („Capetele rase"), „Re
zistența albă ariană" sau din „Ku- 
Klux-Klan". Potrivit ziarului „Wall

Street Journal", in ultimii doi ani 
aceste bande de tineri au sporit de 
peste zece ori, ajungind. la sfirși- 
tul anului trecut la 3 500. Organiza
țiile lor iși fac simțită prezența in 
31 de state americane, in principal 
din sudul și vestul Statelor Unite.

Recent, „ciuma brună" a apărut 
și la New York. La 4 iulie, în ziua 
aniversării independenței Statelor 
Unite, in parcul central din Wa
shington, „Capetele rase" au bătut 
sălbatic un polițist.

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
La Detroit s-au încheiat lucrările 
congresului anual al Asociației Na
ționale pentru Progresul Oamenilor 
de Culoare (N.A.A.C.P.), consacrat 
analizării situației social-economice 
a negrilor — populația americană 
cea mai afectată de sărăcie, șomaj, 
lipsă de locuințe și asistență medi
cală. Arătind că negrii din America 
se află pe treapta inferioară a scă
rii sociale, participanții au relevat 
că în rindul acestora șomajul este 
de două ori mai mare decit media 
pe țară.

Negrii din America, săracii și toți 
oamenii muncii americani au nevoie 
mai mult decit de compasiune — a 
declarat Jessie Jackson, lider al 
populației de culoare. La șase luni 
după accesul la putere — a spus el 
— este timpul ca administrația Bush 
să treacă de la vorbe la fapte. Dacă 
precedenta administrație a creai 
mecanismul ofensivei împotriva 
drepturilor cetățenești, actuala ad
ministrație, in loc să-l oprească, îl 
amplifică, a spus Jessie Jackson.

Demers al Afganistanului 

la O.N.U. J
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres).

— Președintele Afganistanului. Na-
jibullah. a adresat secretarului ge
neral al O.N.U., Javier Perez da 
Cuellar, o scrisoare în care îi cere ■ 
să folosească toate posibilitățile și 
prestigiul Națiunilor Unite pentru a 1 
preintîmpina agravarea situației din 
Afganistan, unde atacurile repetata j 
ale opoziției ireconciliante. sprijini- 1 
tă de forțe din exterior, provoacă j 
pierderi de vieți omenești în rin- ! 
duriie populației pașnice. Continua- ț 
rea amestecului străin în treburile ; 
interne afgane — se menționează în ( 
scrisoarea citată de agențiile T.A.S.ă» I 
și Taniug — va avea consecințe pe
riculoase pentru cauza păcii și sta- j 
bilității in regiune. J

------- .

Datoria externă |
agravează dificultățile R 

țărilor in curs de dezvoltare
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres).

— într-un mesaj adresat participan- 
ților la reuniunea la nivel înalt de 
la Paris a principalelor șapte state 
occidentale industrializate, secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a atras atenția asupra nece
sității de a se adopta măsuri concre
te pentru soluționarea a două pro
bleme deosebit de acute — datoriile 
externe ale țărilor în curs de dez
voltare și protecția mediului încon
jurător — informează agenția T.A.S.S. 
Referitor la prima problemă, Perez 
de Cuellar și-a exprimat îngrijora
rea in legătură cu faptul că, în foar
te multe din țările în curs de dezvol
tare, stagnarea a luat locul dezvol
tării. Iar stagnarea a fost însoțită de 
înrăutățirea considerabilă a condiții
lor de trai, de periclitarea stabilită
ții social-politice.

PARIS 15 (Agerpres). — în capi
tala Franței au început lucrările 
„Ligii internaționale pentru drep
turile și libertatea popoarelor", 
concepută ca „un forum al exclu
șilor acestei lumi", la care participă 
reprezentanți ai unor organizații so
ciale din țări bogate și sărace — 
relatează agenția austriacă A.P.A. 
Pe agenda de lucru a reuniunii, 
care se desfășoară în paralel cu în- 
tilnirea la nivel înalt a principale
lor șapte state occidentale industria
lizate, se află înscrise, între altele, 
problema sărăciei și a datoriilor ex
terne, protecția mediului înconjură- ' 
tor, schimburile comerciale interna
ționale, dezvoltarea tehnologică.

GENTIILE DE PRESA
e scurt

ÎNTREVEDERI SOVIETO—IN
DIENE. La Moscova au avut loc 
simbătă convorbiri între Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și Rajiv 
Gandhi, primul-ministru al Indiei, 
sosit într-o vizită prietenească de 
lucru in U.R.S.S. la invitația con
ducerii sovietice.

NOI DUELURI DE ARTILERIE 
s-au produs simbătă intre forțe 
amplasate in sectoarele de est și 
de vest ale Beirutului. Au fost 
bombardate în special zone de 
coastă, atit din nordul cit și din 
vestul Beirutului. In ultimele două 
zile, schimburile 
soldat cu șapte 
răniți.

ȘOMAJUL ÎN 
garter Zeitung" 
piu articol 
iui în R.F.G., 
fectează peste 
de oameni. Potrivit ziarului, șoma
jul de lungă durată a înregistrat in

de focuri s-au 
rnorți și 25 de

R.F.G. „Stutt- 
publică un am- 

consacrat
flagel care 
două

șomaju- 
a- 

milioane

ultimii 8 ani o evoluție ascendentă. 
Astfel. în 1980, numărul șomerilor 
vest-germani care nu găsiseră de 
lucru timp de peste un an a fost 
de 106 145. In 1982, numărul acesto
ra a crescut la 326 632, în 1984 la 
617 462, pentru ca în 1988 să ajun
gă Ia 684 670, ceea ce a reprezentat 
33 la sută din totalul șomerilor în
registrați oficial în R.F.G.

AMNISTIE. Adunarea Naționa
lă a Republicii Nicaragua a pre
lungit pină la 19 iulie 1990 legea 
de amnistiere pentru elementele 
„contras" în vederea facilitării in
corporării acestora în viața civilă 
a țării. Pe de altă parte, Adunarea 
Națională a condamnat decizia 
Congresului S.U.A. de a aloca 
suma de 3,2 milioane dolari pen
tru finanțarea campaniei electora
le a partidelor de opoziție din Ni
caragua, ca o „intervenție deschi
să" in procesul electoral nicara- 
guan.

CONVORBIRI LA LUSAKA. 
Președintele Zambiel, Kenneth

Kaunda. a avut, la Lusaka, convor
biri cu Wynand Malan, copreședinte 
al Partidului Democratic, formațiu
ne politică de opoziție a minori
tății albe din Africa de Sud. aflat 
intr-o vizită în Zambia. în fruntea 
unei delegații a acestui partid. Cu 
acest prilej, șeful statului zamb''an 
a subliniat din nou necesitatea 
eliminării apartheidului din R.S.A.

EXPERIMENT. Pentagonul 
experimentat un nou sistem 
arme din cadrul programului __
țiativa de Apărare Strategică, su
pranumit și „războiul stelelor". Ț_ 
trivit ziarului „New York Times", 
în cursul experiențelor efectuate la 
poligonul White-Sands (statul 
New Mexico) a fost expediat în 
Cosmos și un flux de particule e- 
lementare.

ERUPȚII VULCANICE. în zona 
orașului Ito din peninsula japo
neză Izu s-a produs simbătă di
mineața o serie de noi cutremu
re de natură vulcanică, cu o am
plitudine redusă. Specialiștii afir
mă că este posibilă o nouă erup
ție vulcanică, semnalind că pe 
fundul mării, în apropierea locu
lui unde s-a produs prima erup
ție, s-au format două protuberan
te. una de 25 m și alta de 10 m 
înălțime, avind diametrul de 200 și, 
respectiv, 250 m.
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