
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LV Nr. 13 650 Sîmbătă 12 iulie 1986 Prima ediție 6 PAGINI - 50 BANI
!j . ' . . .IL , I ... .... . ■

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘE:DIINȚA COMITETlILUIIPOLIITIC 

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, vineri, 11 
iulie, a avut loc ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a examinat RAPORTUL CU PRI
VIRE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA NORMELOR 
Șl NORMATIVELOR DE STOC Șl DE LI
CHIDARE A STOCURILOR SUPRANOR- 
MATIVE IN ANUL 1986.

Pornind de la faptul că în diferite sec
toare ale economiei se constată imobili
zări nejustificate de mijloace materiale 
și financiare, Comitetul Politic Executiv a 
aprobat măsurile cuprinse in raport pri
vind dimensionarea judicioasă a norme
lor și normativelor de stoc la materiile 
prime și materiale, producția netermina
tă și produse finite și limitarea lor la 
strictul necesar, pentru întărirea, pe 
această bază, a autogestiunii și autofi
nanțării, a gospodăririi cu înaltă eficien
ță și răspundere a tuturor resurselor ma
teriale și bănești ale țării.

Ținînd seama de noile normative și 
norme de stoc — care se vor aplica în- 
cepînd cu trimestrul III 1986 — și de si
tuația stocurilor existente la începutul 
semestrului II al acestui an, s-au prevăzut 
programe concrete, pe fiecare ramură 
economică și minister în parte, cu ter
mene precise de aplicare, în vederea li
chidării în cit mai scurt timp a stocurilor 
supranormative atît la producția internă, 
cit și la cea pentru export.

Prin măsurile stabilite se asigură re
ducerea cu circa 50 la sută a volumului 
total al stocurilor din industrie.

In vederea preintimpinării formării de 
stocuri supranormative și, prin aceasta, 
a imobilizării unor resurse materiale și 
bănești, s-a stabilit ca în viitor eliberarea 
materiilor prime și materialelor necesare 
producției, precum și a fondurilor finan
ciare să se facă numai pentru produsele 
la care este asigurată desfacerea, pe bază 
de contracte, la intern și export.

S-a hotărit, de asemenea, să se elabo
reze norme și normative de stoc, precum 
și măsuri de lichidare a stocurilor supra
normative din rețeaua comerțului interior, 
în vederea evitării imobilizării și de
precierii mărfurilor destinate aprovizionă
rii populației.

Comitetul Politic Executiv a cerut Co
mitetului de Stat al PlanificăVii, Ministe
rului Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
Ministerului Finanțelor și băncilor finan
țatoare să acționeze cu fermitate, împreu
nă cu ministerele și centralele industria
le, pentru buna aprovizionare tehnico- 
materială a unităților economice, pe baza 
noilor normative și norme aprobate, pen
tru livrarea ritmică, corespunzător con
tractelor la export și la intern, a produ
selor finite, pentru realizarea încasărilor 
prevăzute și asigurarea resurselor de au
tofinanțare.

S-a hotărit, totodată, ca guvernul să 
analizeze lunar situația aprovizionării 
tehnico-materiale și a stocurilor din eco
nomie, luînd toate măsurile pentru a 
asigura respectarea strictă a normelor 
de consum și de stocuri stabilite.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
apoi RAPORTUL PRIVIND PLANUL DE 
FINANȚARE A ACTIVITĂȚII ECONOMI- 
CO-SOCIALE PE BAZA AUTOCONDU- 
CERII Șl AUTOGESTIUNII, PE LUNA 
IULIE 1986.

A fost subliniată importanța acestui 
plan, elaborat din inițiativa și sub con
ducerea directă a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru înfăptuirea măsurilor aprobate de 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. privind 
perfecționarea sistemului de finanțare și 
creditare a activității economice și a nor
mativelor economico-financiare.

Planul de finanțare a fost întocmit în 
conformitate cu măsurile de perfecționa
re a organizării producției și a muncii, pe 
baza normativelor economico-financiare 
stabilite. Fundamentat pe obiectivele pla

nului național unic, planul de finanțare 
are ca indicatori de bază producția con
tractată atit la intern, cit și la export, pro- 
ducția-marfă vindută și încasată, precum 
și reducerea costurilor totale de produc
ție și a cheltuielilor materiale.

Dimensionarea mijloacelor circulante 
necesare îndeplinirii sarcinilor ce revin 
unităților din planul național unic pe 
luna iulie asigură accelerarea proceselor 
de producție și desfacere, scurtarea ci
clurilor de fabricație, reducerea consumu
rilor de materiale și de muncă, îmbună
tățirea aprovizionării tehnico-materiale, 
întărirea disciplinei contractuale, dimi
nuarea stocurilor de produse finite și a 
perioadei de încasare a producției fa
bricate.

Aprobînd planul de finanțare a activi
tății economico-sociale pe luna iulie, Co
mitetul Politic Executiv a stabilit ca, în ur
mătoarele zile, Consiliul de Miniștri să 
elaboreze și să prezinte proiectul planu
lui de finanțare pe baza autoconducerii 
și autogestiunii pentru lunile august și 
septembrie a.c., în strictă corelare cu 
normativele economico-financiare, nor
mele de stoc și de consum aprobate.

Totodată, în scopul perfecționării acti
vității de urmărire a realizării veniturilor 
statului, al intensificării controlului asupra 
folosirii resurselor materiale și bănești, al 
asigurării unei circulații monetare cores
punzătoare, precum și pentru înfăptuirea 
integrală a programului de autocondu- 
cere și autoaprovizionare teritorială, Con
siliul de Miniștri va definitiva și înainta 
spre aprobare - pentru lunile iulie și 
august a.c. și, in continuare, trimestrial, 
cu defalcare pe luni — planul financiar 
centralizat al economiei naționale, precum 
și planul de aprovizionare a populației și 
de prestări de servicii.

Comitetul Politic Executiv a cerut mi
nisterelor, celorlalte organe centrale și 
locale, unităților productive ca, împreună 
cu organele de planificare, aprovizionare 
tehnico-materială, financiar-bancare și 
de prețuri, să ia toate măsurile ce se im
pun pentru încadrarea strictă în preve
derile planului de finanțare a activității 
economico-sociale pe baza autocondu
cerii și autogestiunii. Totodată, s-a cerut 
Ministerului Finanțelor și unităților ban
care să acționeze cu hotărîre pentru uti
lizarea rațională și în conformitate cu 
planul de finanțare, cu normele și nor
mativele aprobate a tuturor resurselor 
materiale, de muncă și bănești, pentru 
accelerarea vitezei de rotație a fonduri
lor și instaurarea unei discipline finan
ciare desăvirșite în administrarea și buna 
gospodărire a avuției naționale, a pro
prietății socialiste.

In cadrul ședinței a fost prezentată O 
INFORMARE CU PRIVIRE LA VIZITA OFI
CIALĂ DE PRIETENIE EFECTUATĂ IN 
TARA NOASTRĂ, IN PERIOADA 23-26 
IUNIE, DE TOVARĂȘUL ARISTIDES 
MARIA PEREIRA, SECRETAR GENERAL 
AL PARTIDULUI AFRICAN AL INDEPEN
DENȚEI DIN CAPUL VERDE, PREȘEDIN
TELE REPUBLICII CAPULUI VERDE.

Aprobînd in unanimitate rezultatele 
convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Aristides 
Maria Pereira, Comitetul Politic Executiv 
a apreciat că vizita a dat expresie hotărî- 
rii comune de a întări în continuare prie
tenia și colaborarea dintre România și 
Capul Verde, în interesul reciproc al celor 
două popoare, al cauzei păcii și înțelege
rii internaționale. In acest context, a fost 
relevată însemnătatea Acordului general 
pe termen lung de cooperare între Gu
vernul Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Capului Verde și 
Acordului de colaborare între Partidul 
Comunist Român și Partidul African al 
Independenței din Capul Verde - sem
nate în timpul vizitei — care asigură dez
voltarea largă a colaborării și conlucrării 
bilaterale în diferite domenii de interes 
comun.

Comitetul Politic Executiv a subliniat 
importanța schimbului de păreri dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Aristides

Maria Pereira în problemele vieții inter
naționale, care a pus în evidență faptul 
că, în principalele probleme ce confruntă 
omenirea contemporană, România și Re
publica Capului Verde au puncte de ve
dere identice sau foarte apropiate, se 
pronunță cu hotărîre pentru respectarea, 
în relațiile dintre state, a principiilor de
plinei egalități în drepturi, independenței 
și suveranității naționale, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu forța, pentru 
sprijinirea popoarelor africane in lupta lor 
consacrată libertății și independenței na
ționale, împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, a rasismu
lui și apartheidului, pentru lichidarea 
subdezvoltării și edificarea unei noi ordini 
economice internaționale.

Aprobînd în unanimitate înțelegerile și 
documentele convenite cu prilejul vizitei, 
Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri 
in vederea transpunerii lor în viață, pen
tru extinderea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Capului Verde.

In continuare, Comitetul Politic Executiv 
a ascultat O INFORMARE PRIVIND VI
ZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE PE CARE 
TOVARĂȘUL ZHAO ZIYANG, PREMIERUL 
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII 
POPULARE CHINEZE, A EFECTUAT-O ÎN 
ȚARA NOASTRĂ, în perioada 2-6 iulie.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
intîlnirea și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Zhao 
Ziyang se înscriu ca un nou moment im
portant in evoluția bunelor relații româno- 
chineze, ilustrînd, încă o dată, rolul deter
minant al dialogului la nivel înalt în în
tărirea continuă a prieteniei și colaborării 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

A fost relevată cu satisfacție hotârirea 
comună exprimată în timpul convorbirilor 
de a dezvolta și mai mult raporturile tra
diționale dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Chineză, 
pe toate planurile. S-a subliniat în mod 
deosebit faptul că, în cadrul convorbirilor, 
s-a ajuns la însemnate concluzii privind 
creșterea, într-un ritm mai rapid, a schim
burilor economice bilaterale. Au fost re
liefate înțelegerile convenite cu privire la 
sporirea mai accentuată a volumului 
schimburilor comerciale, identificarea unor 
noi domenii și forme de conlucrare — in
clusiv între întreprinderi din cele două țări 
— extinderea și mai puternică a cooperării 
și specializării în producție pe termen 
lung, realizarea în comun a unor mari 
obiective economice, asigurindu-se atin
gerea nivelurilor stabilite cu prilejul 
vizitei oficiale efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in octombrie 1985, in 
R.P. Chineză, cind au fost puse bazele te
meinice ale colaborării româno-chineze 
pentru actualul cincinal și, în perspectivă, 
pînâ in anul 2000.

Comitetul Politic Executiv a relevat, tot
odată, însemnătatea schimburilor de pă
reri dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Zhao Ziyang in legătură cu unele 
aspecte actuale ale vieții politice interna
ționale, care au pus in evidență pozițiile 
identice sau foarte apropiate ale Româ
niei și Chinei în problemele fundamentale 
ale contemporaneității. S-a apreciat fap
tul că, în cadrul convorbirilor, președintele 
României și premierul chinez au reafirmat 
voința celor două țâri de a conlucra tot 
mai strîns pe arena mondială, în lupta 
pentru dezarmare și pace, pentru soluțio
narea constructivă a marilor probleme ce 
confruntă epoca noastră.

Aprobînd întru totul rezultatele vizitei, 
ale convorbirilor care au avut loc cu acest 
prilej, Comitetul Politic Executiv a cerut 
guvernului, ministerelor, celorlalte organe 
centrale să ia toate măsurile ce se impun 
pentru înfăptuirea, în cele mai bune con
diții, a înțelegerilor convenite, a obiecti
velor de colaborare prevăzute, în interesul 
ambelor țări și popoare, al cauzei gene
rale a socialismului și păcii.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

INDUSTRIA SOCIALISTĂ
intr-o structură modernă, diversificată,

de
Intre marile deschideri' pe care 

Congresul al IX-lea al P.C R. le-a 
făcut in strategia ‘dezvoltării econo
mico-sociale a României socialiste 
up loc central il ocupă.noua viziune 
cu privire la industrializarea tării in 
raport de stadiul de dezvoltare a 
forțelor de producție și caracterul 
structurii de ramură și teritoriale a 
economiei naționale, de impactul 
cuceririlor revo
luției în știință și 
tehnică asupra 
creării și moder
nizării bazei teh
nico-materiale a 
societății și valo
rificării superi
oare a muncii 
naționale a po
porului. In acele 
condiții istorice 
concrete, luind in 
considerare fac
torii interni și 
externi ai pro
gresului susținut 
și multilateral, 
cu acțiune ime
diată, dar și cu 
o mare forță de 
determinare in 
timp. Congresul 
al IX-lea a e- 
laborat pe baze 
științifice, realiste strategia conti
nuării industrializării socialiste a 
țării ca soluție, de fond și de du
rată în lupta cu vicisitudinile isto
riei. pentru făurirea unei economii 
naționale puternice, moderne. efi
cient structurată in profil de ramură 
și teritorial.

Pilonii de rezistentă a aces
tei concepții pe care secreta
rul general -al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a așezat-o la 
temelia făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămintul 
României sint adine infipți in reali
tățile pe care le conturează dinami
ca sistemului necesităților și posi
bilităților economiei noastre națio
nale. sub acțiunea conjugată a fac
torilor hotăritori și de durat® ai 
progresului' forțelor de producție,

Intr-o eră in. care cuceririle in 
știință și tehnică revoluționează 
ștructurile de producție și gradul de 
valorificare a resurselor, era esen
țial să ne preocupăm de formarea 
și dezvoltarea in cadrul economiei 
naționale a’ unei capacități proprii 
de reproducție, la un nivel tot mai 
inalt de înzestrare tehnică, a nțij-, 
loacelor de. producție care să fie in 
măsură să producă pe termen lung 
acel efect de antrenare absolut ne
cesar progresului factorilor de pro
ducție și sporirii eficienței forței 
productive a muncii.

Desfășurîndu-se pe baza efortului 
propriu, cu participarea nemijlocită 
a specialiștilor, a oamenilor muncii 
formați din mers la școala integră
rii invățămintului cu cercetarea 
științifică avansată și cu exigentele 
producției moderne, industrializarea 
socialistă a României a constituit 
după Congresul al IX-lea cea mai 
vie expresie a hotăririi unui popor 
de a-și făuri condițiile necesare rea
lizării unei inalte civilizații materia
le și spirituale.

Transformarea industriei in ramu
ră modernă conducătoare s-a înfăp
tuit în strinsă legătură cu exigențe
le dezvoltării și modernizării agri
culturii — a doua ramură de bază a 
economiei naționale — ale celorlal
te ramuri ale producției materiale, 
cu cerințele făuririi unei economii 
naționale armonios structurate pe 
termen lung, capabilă să valorifice 
superior, la un inalt nivel de com
petitivitate. ansamblul resurselor 
antrenate in procesul reproducției 
lărgite.

înalt nivel tehnic
Avind ca finalitate economică 

crearea condițiilor tehnico-produe- 
tive pentru realizarea unei înalte 
productivități a muncii, ca o condi
ție esențială pentru optimizarea 
structurii populației ocupate pe 
principii de eficientă competitivă in 
toate sectoarele producției sociale, 
industrializarea socialistă a Româ
niei s-a bazai pe îmbunătățirea pro

21 de ani j 
de la istoricul j 

forum j 
al comuniștilor j 

români J 
din iulie 1965 J

cel extern în optimizarea proceselor 
de specializare și diversificare in ca
drul industriei a avut ca rezultat 
producerea pentru export a acelor 
produse industriale pentru care pia
ța internă a fost suficient de mare 
pentru a putea testa comportarea 
parametrilor tehnico-economici, per- 
fecționind continuu nivelul lor de 
competitivitate prin introducerea ce

lor mai noi cu
ceriri ale științei 
și tehnicii.

Nivelul veni
tului național pe 
locuitor și carac
terul structurii 
economiei na
ționale, gradul 
de înzestrare 
tehnico-producti- 
vă și productivi
tatea muncii, si
tuația decalaje
lor in dezvolta
rea județelor țâ
rii și față de sta
tele dezvoltate e- 
conomic au de
terminat partidul 
nostru să concea
pă, la mijlo
cul deceniului 
șapte, continua
rea industriali

zării socialiste pe cale extensivă, ca 
singura modalitate pentru a dezvol
ta și moderniza baza tehnică a so
cietății in această perioadă.

Lărgirea puternică a cimpului de 
producție, in primul rind. in indus
trie prin dezvoltarea sectoarelor pro
ducătoare de mijloace de producție 
pentru producerea mijloacelor de 
producție, dar și pentru producerea 
bunurilor de consum a creat in a- 
ceastă perioadă o puternică și mo
dernă capacitate de producție a con
dițiilor și factorilor de creștere eco
nomică. Astfel, industria noastră a 
devenit capabilă nu numai să-și re-

Conf. univ. dr.
Constantin C. POPESCU

porțiilor economice, în primul rind 
dintre industria extractivă și cea 
producătoare, dintre producția de 
mijloace de producție industriale și 
producția de bunuri de consum in
dustriale. dintre subrarhurile indus
triale strict necesare economiei na
ționale și cele de virf. impuse de 
încorporarea exigentelor revoluției 
in știință și tehnică, de moderniza
rea structurii producției pe criterii 
de inaltă raționalitate.

Luarea in considerare a factoru
lui extern in strategia industrializă
rii socialiste a determinat dimen
sionarea raportului dintre speciali
zare și diversificare în cadrul indus
triei, in funcție de realizarea celui 
mai înalt grad de valorificare a 
muncii naționale a poporului in ca
drul relațiilor economice internațio
nale. îmbinarea factorului intern cu (Continuare în pag. a Il-a)
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PE PLATFORMA SIDERURGICA DIN CĂLĂRAȘI

A FOST ELABORATĂ PRIMA ȘARJĂ DE COCS
Ieri, 11 iulie a.c., la ora 14,53, pe 

fila nr. 1 din raportul 'de producție 
al uzinei cocsochimice s-a înscris un 
important eveniment : a fost elabo
rată prima șarjă de cocs. Privim cu 
admirație, cu emoție și bucurie imen
sa „felie" incandescentă de un roșu- 
galben aprins rostogolindu-se cu 
jerbe de abur și scintei din prima 
cameră a bateriei nr. 1. Este mo
mentul — pregătit de-a lungul a zile 
și nopți in care s-a lucrat cu abne
gație și dăruire, cu competență și 
inalt spirit de răspundere — care 
marchează intrarea in circuitul eco
nomiei naționale a unui nou și im
portant obiectiv industrial. Obiectiv 
unde se vor realiza- importante-can
tități de cocs de turnătorie care va 
înlocui importul, precum și alte pro
duse utile rezultate din procesul 
tehnologic, ca. de exemplu, gaze de 
cocs, energie electrică, apă amonia- 
cală, benzen, gudroane, uleiuri.

Desigur, noua capacitate intrată tn 
funcțiune nu înseamnă numai bate
ria de cocsificare — locul aflat în a- 
ceste clipe in atenția tuturor — ci cu
prinde. deopotrivă, un vast și com
plex depozit de cărbune cu un port 
propriu, legat de Borcea printr-un 
canal navigabil lung de cițiva kilo-

metri, o stație de pregătire a cărbu
nelui cu instalații complexe de di
mensiuni impresionante, o altă sta- 
ție-uzină de sortare și expediere a 
cocsului și, in fine, stația chimica, un 
adevărat combinat chimic de mai mici 
dimensiuni. Se cuvine să amintim in 
aceste clipe și de oamenii care' au 
contribuit din plin la punerea iu 
funcțiune a acestei importante uzi
ne. Printre ei, reprezentanți ai. mi
nisterului, Costică Novac și Constan
tin Cerbureanu, proiectanta Cornel 
Stamatescu, Iosif Voit, constructorii 
Gheorghe Bircă, Valentin Moraru, 
Octavian Melinte și alții ca ei rentți 
cu formațiile de lucru de la Galați 
și Hunedoara, cum ar fi Anton Sa- 
lantî și Andrei Spunei, sau, din par
tea beneficiarului — participând 
efectiv la montajul instalațiilor: Vio
rel Coposescu. Silviu Pasăre. Dumi
tru Petre, Mircea Ababei, Constan
tin Tifon, - Costal Stoicea și încă 
mulți, mulți alții.

Acum, eforturile se depun pentru 
asigurarea funcționării ireproșabile 
a noii uzine și atingerea parame
trilor proiectați.

Mihai DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii"

Produse de înalta complexitate, la întreprinderea de mașini grele București Foto : S. Cristian

Orizonturi profesionale noi în epoca 
marilor împliniri socialiste

/

— Trăim un timp in care, în do
meniul tehnicii, universul profe
sional iși modifică necontenit și 
extraordinar de rapid conținutul. 
Domeniul de care ne ocupăm noi 
aici, electronica profesională și in
dustrială. creație a epocii inaugu-, 
rate de Congresul IX al partidului, 
este supus unei dinamici extraor
dinare. Noutăți de fond, venind 
să revoluționeze concepții și prin
cipii constructive, funcționalități 
și tehnologii, oferind mult mai 
largi posibilități sint. după nici 
zece ani, perimate total, înlocuite 
de altele care, dacă nu faci efor
tul de a le cunoaște in profunzi
me și încă de la apariție, te scot 
din ring și pe tine ca profesionist.

Am ascultat aceste cuvinte rosti
te pe un ton de meditație de ingi
nerul Virgil Teodorescu, director 
tehnic al întreprinderii de elec
tronică industrială din București. 
E ușor deci de presupus — spune 
el mai departe — în ce ritm tre
buie să evolueze cunoștințele pro
fesionale și capacitatea de cuprin
dere teoretică și practică ale celui 
care, lucrind in domeniul produc
ției electronice, trebuie să realizeze 
lucruri in pas cu noul. Informa
țiile și cunoștințele noi din acest 
domeniu apar intr-un număr atit 
de mare și atit de rapid, incit cu
prinderea lor de către un singur 
om devine imposibilă dacă insul 
respectiv nu are capacitatea de a

le sintetiza și chiar de a Ie intui 
pe baza cunoașterii profunde a 
fondului și a sensurilor de evolu
ție. Și nu este suficientă doar cu
noașterea. Mai este nețesară capa
citatea de a concretiza creator, în 
produse, aceste cunoștințe. De a ști 
să le dai o utilizare promptă, efi-

Din preocupările oameni
lor muncii de la întreprin
derea de electronică in
dustrială din București pri
vind ridicarea continuă a 

nivelului de pregătire

cientă, în consens cu cerințele de 
ultimă oră ale tehnicii. Pentru că 
ceea ce azi a apărut doar ca idee 
și discuți despre ea visind, dacă nu 
acționezi să o și aplici, poți afla 
peste puțin timp că undeva in 
lume s-a și realizat și că ai pier
dut astfel șansa unei priorități.

Pare grea, desigur, in astfel de 
condiții, misiunea specialistului, a 
tehnicianului și muncitorului din 
domeniul tehnicilor de virf. Vre
mea cind o meserie era învățată, 
o dată pentru totdeauna, a rămas

undeva in urmă. Nevoia de a cu
noaște/ de a fi în orice clipă la cu
rent cu tot ce intervine nou in do
meniul muncii tale face astăzi par
te din insăși structura profesiei. Nu 
e doar o cerință profesională, e. in 
același timp, un imperativ social, 
așa cum s-a subliniat și in cuvin- 
tarea tovarășului Nicolae Ceausescu 
la recenta plenară a partidului. 
Ce anume, cine și cum este în mă
sură să întrețină și să stimuleze 
interesul ardent pentru acest per
manent efort de cunoaștere ?

— în primul rind trebuie să vor
bim despre climat — ne-a spus, 
răspunzind la această întrebare, 
inginerul Teodorescu. Despre cli
matul general dominat de conști
ința că o participare efectivă a 
fiecăruia la indeplinirea misiunii 
ce o avem nu se poate realiza decit 
prin acest efort, al perfecționării 
și autodepășirit profesionale. Apoi 
prin a'ceea că oferim colectivului 
mijloacele concrete de învățătură 
și informare. Discutați, de exem
plu. cu șeful serviciului de per
sonal...

Ovidiu Dragoș, șeful respectivu
lui serviciu :

— îndeplinim anual un program 
de perfecționare a pregătirii pro-

Mihal CARANFIL
(Continuare in pag. a V-a)
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Realizarea unei noi calități a muncii și a vieții
4 doua tinerețe a unui 

oraș multisecular: 

AGNITA

Congresul al IX-lea al partidului - deschizător de drumuri 
și de orizonturi noi in marile transformări revoluționare din 
România - a conturat cutezător și amplu direcțiile de dezvoltare 
a țării, punind pregnant in evidență legătura strînsă între 
desfășurarea la parametri inalți a întregii activități, îndeosebi 
a celei din sfera producției materiale și creșterea necontenită 
a nivelului de trai al oamenilor muncii.

In înfăptuirea Programului partidului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism, realizarea obiectivului privind o calitate nouă, 
superioară a muncii și vieții poporului nostru are o însemnă
tate deosebită. Traducerea în viață a acestui obiectiv, subliniat 
încă o dată, cu pregnanță, de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., este menită să contribuie 
in mod hotărîtor la trecerea 
tul actualului cincinal, în rîndul 
din punct de vedere economic și social. Modalitățile con
crete de acțiune ale organelor și organizațiilor de partid pen-

României, pinâ la sfirși- 
țărilor mediu dezvoltate

tru realizarea acestui însemnat obiectiv al dezvoltării noastre 
economico-sociale constituie substanța dezbaterii organizate de 
redacția ziarului nostru, în colaborare cu Comitetul municipal 
de partid Timișoara,

Lo dezbatere au participat tovarășii : Petru Moț, prim-secre- 
tar al comitetului municipal de partid, lucian Bechira, munci
tor la Fabrica de memorii electronice, Ocsko llie, tehnician prin
cipal, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea 
„Electrotimiș", Vera Jivănescu, maistru, președintele comitetului 
sindicatului de la întreprinderea de aparate electrice de mă
surat, profesor doctor inginer losif Groșanu, secretar al comi
tetului de partid de la Institutul politehnic ,,Traian Vuia", de
canul facultății de mecanică, Gabriel Baici, muncitor, secretar 
al comitetului U.T.C. de la întreprinderea mecanică, ing. Bog
dana Marinca, cercetător științific principal, secretar adjunct al 
organizației de partid de la Centrul de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru echipamente hidroenergetice.

11 milioane lei si acordării unor 
stimulente materiale sub formă 
de premii de peste 4 milioa
ne lei.

Este. cred, un exemplu care 
argumentează, cit se poate de 
concret, relația dintre eficienta 
muncii si nivelul veniturilor si

în
in 

sub 
de

care în același timp, pune 
evidență modul responsabil 
care înțeleg și acționează, 
conducerea organizațiilor
partid, oamenii muncii din uni
tatea noastră în tripla lor ca
litate de producători, proprie
tari și beneficiari.

Comuniștii — primii in lupta 
pentru promovarea noului, 

a spiritului revoluționar

Eficiența — adevărata măsură 
a efortului, a capacității, 

a participării
Moț : Strălucita strate- 
progres a economiei și 
societăți românești, ela- 
și înfăptuită începind

Petru 
gie de 
întregii 
borată 
cu istoricul Congres al IX-lea 
al P.C.R., cu participarea de
cisivă a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, are drept 
scop final creșterea continuă a 
bunăstării materiale si spiritua
le a poporului, asigurarea unei 
calități noi, superioare a vieții 
tuturor oamenilor muncii. Este 
limpede, așadar, că înfăptuirile 
în domeniul noii calități a vieții 
sint indisolubil legate de dez
voltarea și modernizarea forțe
lor de producție, de accentua
rea laturilor calitative ale 
creșterii economice, de dezvol
tarea armonioasă și perfecționa
rea tuturor domeniilor activită
ții economico-sociale. Tocmai 
de aceea, la începutul acestui 
cincinal, care reprezintă o eta
pă deosebit de importantă in 
dezvoltarea patriei, noi, activiș
tii de partid, comuniștii, toti 
oamenii muncii din municipiu] 
Timișoara, situăm în centrul a- 
tenției realizarea integrală a 
planului și a producției supli
mentare prevăzute pentru 1986,

■ - dind prioritate producției pen
tru export, precum și desfășu
rarea în bune condiții a acțiunii 
— de ma^eț; importantă economi
că si politică — privind perfec
tionarea organizării și moderni
zarea proceselor de producție 
în întreprinderi. Așa după 
cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și în ma
gistrala cuvintare rostită la re
centa plenară a C.C. al P.C.R., 
acest amplu proces de realizare 
a unei noi calități a muncii este 
esențialmente determinat de ca
pacitatea noastră de a integra 
organic în întreaga dezvoltare 
economico-socială cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, 
ceea ce presupune ridicarea 
necontenită a pregătirii profe
sionale și tehnice, a nivelului 
general de cultură și cunoștin
țe științifice, în strînsă legătură 
cu creșterea conștiinței socialis
te a maselor, cu sporirea res
ponsabilității și angajarea de
plină a tuturor oamenilor mun
cii pentru îndeplinirea sarcini
lor trasate de partid.

Lucian Bechira : Unitatea pe 
care o reprezint, Fabrica 
memorii electronice, s-a bucurat 
de înalta grijă a 
Nicolae Ceaușescu, 
general al partidului, 
ne-a vizitat in 
rinduri. jalonînd 
ritmurile 
dîndu-ne 
pentru a 
nență la 
mondiale.
ționare a organizării si moder-

a

de

tovarășului 
secretarul 

care 
mai multe 

direcțiile și 
dezvoltării noastre, 
un puternic imbold 
ne afla in perma- 
nivelul realizărilor 

Acțiunea de perfec-

irizare a producției ee bizuie 
pe ultimele cuceriri ale știin
ței și tehnicii contemporane, 
pe colaborarea strînsă 
Institutul politehnic și 
institutele de cercetare 
ințifică timișorene și din alte 
centre ale țării. Toate cele men
ționate aici, pe scurt, se află 
în centrul preocupărilor organi
zației noastre de partid, ale 
întregului activ de partid, uni
tatea de măsură a întregii a- 
cestei activități fiind rezulta
tele concrete obținute in reali
zarea planului.

Vera Jivănescu : Desigur, și 
la noi. la întreprinderea de a- 
parate electrice de măsurat, 
eficienta dă adevărata dimen
siune a activității întregului 
colectiv, a capacității sale de 
efort în lupta pentru promova
rea noului. Astfel. în cadrul ac
țiunii de perfecționare a organi
zării și modernizare a produc
ției. au fost elaborate programe 
de măsuri care vor asigura 
dublarea productivității mun
cii. ridicarea parametrilor ca
litativi ai produselor si redu
cerea substanțială a consumuri
lor materiale și energetice. Am 
reorganizat unele sectoare de 
producție și au început a fi a- 
plicate noi tehnologii de execu
ție, cum este procedeul de în- 
doîre-decapare a reperului „pie
să de frinare" de 
electrice mono și 
cel de realizare 
„tolă-șunt" prin 
scule armate cu carburi metali
ce. Menționez că prin măsuri 
energice am reușit să recupe
răm 45 la sută din cantitatea de 
siluminiu de care avem nevoie 
si să introducem un regim de 
strictă economisire a resurselor 
materiale.

Iosif Groșanu : Triada învă- 
țămint-cercetare-producție, ex
presie a concepției novatoare, 
revoluționare, de mare profun
zime și clarviziune a secretaru
lui general al partidului și 
materializată consecvent în e- 
poca inaugurată de Congresul 
al IX-lea al P.C.R. ă fost mar
cată de multiple realizări de 
mare eficiență’ în puternicul 
nostru centru industrial si uni
versitar. Realizarea unei noi ca
lități in domeniul producției 
materiale este decisiv sprijini
tă și impulsionată printr-un 
susținut efort de cercetare ști
ințifică. în care sînt angajate 
toate forțele institutului nostru.

Aducînd in discuție acest as
pect de deosebită însemnătate 
al activității noastre, as vrea să 
subliniez de la bun inceput o 
trăsătură organizatorică de 
mare importantă : caracterul 
multidisciplinar al colectivelor 
de cercetare, impus de comple
xitatea problemelor abordate.

cu 
cu 

țti-

la contoarele 
trifazate sau 
a reperului 
ștanțare cu

de necesitatea obținerii unor 
rezultate de nivel mondial. 
Bunăoară, un colectiv interdis- 
ciplinar format din cadre de la 
facultățile de electrotehnică și 
mecanică a efectuat cercetări in 
domeniul utilizării mașinilor 
electrice liniare în cadrul siste
melor de transport. Studiile au 
fost integrate intr-un program 
național, la care participă și alte 
centre universitare din tară, 
împreună cu specialiști de la 
uzina „Electroputere" Craiova. 
Se poate aprecia că rezultatele 
obținute ■ în acest domeniu si
tuează tara noastră pe un loc 
fruntaș în cercetarea mondială.

Tot în această ordine de idei 
ge cuvine relevat că colectivul 
interdisciplinar de cercetări în 
domeniul roboților industriali, 
care cuprinde colaboratori din 
11 catedre ale institutului nos
tru. din întreprinderile timișo
rene „Electromotor", „Electro
timiș", „I.A.E.M.", precum șl 
din alte centre industriale ale 
tării, a dobîndit rezultate nota
bile. Pentru rezolvarea optimă 
a problemelor din acest dome
niu, 
sate 
greș 
sub
de partid Timiș, un colectiv care

pe măsura sarcinilor tra
de cel de-al XIII-lea Con- 
al partidului, s-a constituit, 
egida Comitetului județean

coordonează întreaga activitate 
de cercetare, proiectare, execu
ție și utilizare a roboților in
dustriali.

Bogdana Marinca : Noi sîn- 
tem singurul centru specializat 
din tară care se ocupă cu cer
cetarea și proiectarea echipa
mentelor hidromecanice desti
nate amenajărilor hidroenerge
tice, centralelor termoelectrice, 
centralelor nucleare, microhidro- 
centralelor. a echipamentelor 
pentru ecluze și căi navigabile, 
pentru sisteme hidrotehnice. 
In noul cincinal, activitatea 
de cercetare si proiectare este 
strîns legată de realizarea Ca
nalului Dunăre-București. Men
ționez. totodată, că activitatea 
pe 1986 a debutat cu finalizarea 
proiectelor de execuție pentru 
viitorul obiectiv hidrotehnic, 
deosebit de important — și anu- 
rpe, amenajarea 
Dîmboviței. ~ 
am demarat 
perimentările 
zînd valorificarea 
tului în vederea 
implementări industriale, 
plan național, a acestor 
trale. Organizația 
partid acordă o deosebită aten
ție modernizării întregii activi
tăți de cercetare și proiectare.

de 
ac- 
co- 
pu- 

în

fiecărui 
întreaga 
acțiune 

sarcinilor ca

Tot 
cu 
pe

complexă a 
în acest an 
succes ex- 
modele vi- 

energiei vîn- 
apropiatel 

pe 
cen-

noastră da

Calitatea muncii — nemijlocit 
legată de pregătirea 

profesională

expe- 
si analize la locurile de 
si în organizațiile de 
stimulînd promovarea 
noi. îndrăznețe, exieen-

în re- 
gene-

nostru

lei 
lei 
la 

de

Ocsko llie: Realizarea unei noi 
calități a muncii depinde in 
mod hotărîtor de factori cum 
sint : perfecționarea activității 
de conducere, ridicarea nivelu
lui pregătirii politice și tehnico- 
profesionale, întărirea ordinii 
si a disciplinei, dezvoltarea unei 
înalte conștiințe muncitorești, 
revoluționare. Tocmai de aceea, 
comitetul de partid de la „Elec- 
trotimiș“, întreprindere distinsă 
recent cu înaltul titlu de „Erou 
al Muncii Socialiste11, a inten
sificat activitatea politico-edu- 
cativă, dezvoltînd în con
știința comuniștilor, a fiecărui 
muncitor, inginer, maistru și 
tehnician răspunderea pentru 
munca pe care o desfă
șoară, astfel înclt produse
le pe care le realizează să se 
situeze Ia nivelul performante
lor tehnice, calitative si econo
mice atinse pe plan mondial. în 
acest sens, avem în vedere ge
neralizarea experienței acumu
late de formațiile model de 
muncă și educație socialistă.

Gabriel Baici: Pornind de la 
necesitatea creșterii productivi
tății muncii, în primul rind prin 
introducerea progresului tehnic, 
la noi promovarea în categorii 
superioare (5 și 6) de încadrare

se face numai ca urmare a 
realizării unei invenții, inovații 
sau a unei substanțiale îmbună
tățiri a procesului tehnologic. 
Desigur, acest fapt presupune o 
preocupșre permanentă pentru 
ridicarea nivelului de pregă
tire tehnico-profesională, pentru 
autoperfecționare.

S-a înrădăcinat puternic în 
conștiința oamenilor convinge
rea că de munca noastră depin
de integral calitatea vieții noas
tre, că de felul în care vom 
munci mai spornic, mai bine și 
mai eficient, în care vom acțio
na pentru aplicarea fermă a 
principiilor autoconducerii si 
autogestiunil muncitorești, de
pind si veniturile noastre. în
deplinirea și depășirea siste
matică a tuturor prevederilor 
planului
secvență a retribuirii în acord 
global și direct, care leagă 
nemijlocit veniturile de re
zultatele concrete obținute de 
fiecare în producție, au dus 
la sporirea cîstigurilor bănești 
ale oamenilor din întreprinde
rea noastră, 
dobîndite in 
posibilitatea
fond suplimentar de participare 
la beneficii în valoare de peste

Ocsko Iile: Comitetul nostru 
de partid și-a intensificat 
activitatea în direcția întă
ririi spiritului revoluționar de 
acțiune al organizațiilor 
bază, dezvoltării atitudinii 
tive, militante, a 
munist, de a pune 
tere de gindire și 
slujba realizării
ne revin în calitate de construc
tori de mașini care echipează 
geonomia națională cu tehnică 
de virf. De exemplu, organiza
țiile de bază de la montai- 
utilaie au fost ajutate în re
zolvarea aspectelor dificile do 
care le-a ridicat fabricația uti
lajelor pentru cord metalic si 
lanț minier. In scopul generali
zării metodelor înaintate, am 
organizat schimburi de 
rientă 
muncă 
bază, 
ideilor
ta si combativitatea revoluțio
nară, așa cum a indicat 
petate rinduri secretarul 
ral al partidului.

Gabriel Baici : Stilul
de muncă ? Răspunzînd sl în 
calitate de secretar al comite
tului U.T.C.. as afirma că ne 
străduim să fie — în trăsătu
rile sale esențiale — același ca 
al comitetului de Dartid sub a 
cărui directă îndrumare ne des
fășurăm munca si ne care l-as 
putea caracteriza oe scurt prin 
trei cuvinte : dinamic, operativ, 
concret. Doresc să prezint o tră
sătură distinctă a acestui stil de 
muncă — si anume mutarea 
centrului de greutate al activi
tății organizației U.T.C. în sec
țiile de producție si la locurile 
de muncă, acolo unde se dă bă
tălia decisivă pentru realizarea 
planului, a valorilor materiale.

Atunci cind se ivesc lipsuri, 
acestea nu sint nici ocolite, nici 
minimalizate, ci. în urma cu
noașterii cît mai aprofundate a 
cauzelor si a oamenilor, sînt 
luate măsurile adecvate. Astfel, 
printr-o muncă susținută de la 
om la om am reușit să lichi
dăm în mare parte întirzieriie 
si absentele de la program, aba
terile de la disciplina tehnolo
gică. unele rețineri fată de

noutatea tehnică, așa cum s-a 
întimplat cu introducerea sudu
rii în mediu de bioxid de car
bon — metodă de mare eficien
tă. dar pentru aplicarea căreia 
nu toti tinerii erau pregătiți, 
în această privință, exemplul 
personal al comuniștilor, al u.te- 
cistilor fruntași' are o impor
tantă hotăritoare.

Petru Moț : Sarcinile care 
stau in anul 1986 in fata orga
nelor si organizațiilor de partid 
din municipiul Timisoara sint 
deosebit de mobilizatoare, ne 
măsura potențialului de creație 
si producție al comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii. Creș
terea productivității muncii cu 
12.4 la sută fată de realizările 
anului trecut, sporirea exportu
lui cu 48.7 la sută ne relația 
clearing țări socialiste si cu 75 
Ia sută ne relația devize con
vertibile. reducerea cu 49.9 
a cheltuielilor totale la 1 000 
Droductie-marfă. ridicarea 
peste 70 la sută a gradului
înnoire a producției constituie 
citeva dintre obiectivele activi
tății noastre De care sintem 
hotărîti să le îndeplinim exem- 
Dlar.

Prioritară în activitatea co
mitetului municioal de partid 
este analiza la fata locului, in 
unitățile 
tare, a 
pentru a 
operativ, 
depășirea 
unde se ivesc.

După cum subliniază secreta
rul general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
tre țelul realizării unei noi ca
lități a vieții si miilocul fun
damental al asigurării lui — 
noua calitate a muncii, cu tot 
ceea ce implică aceasta — exis
tă o strînsă interdependentă. 
Tocmai de aceea comuniștii, 
oamenii muncii din municipiul 
nostru sint hotăriți ca, acțio- 
nînd în spiritul exigențelor și 
sarcinilor formulate de secre
tarul general al partidului la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
să consolideze și să dezvolte 
rezultatele obținute pînă acum 
in realizarea planului pe acest 
prim an al noului cincinal.

de producție si cerce- 
tuturor problemelor, 
le cunoaște si rezolva 
pentru a contribui la 

greutăților acolo

și aplicarea con-

Rezultatele 
1985 au 

constituirii

bune 
creat 
unui

INDUSTRIA SOCIALISTĂ
(Urmare din pag. I)
producă continuu și la cote tot mai 
înalte propriile mijloace de produc
ție. dar și mijloacele de producție 
necesare creșterii gradului de înzes
trare tehnică a muncii, de valorifi
care superioară a resurselor natura
le in agricultură, in celelalte ramuri 
ale producției materiale. Volumul 
fondurilor fixe productive în econo
mia națională a ajuns la peste 2 200 
miliarde lei, din care peste 45 la sută 
6e află in industrie. Utilizind 38 la 
sută din populația ocupată a țării, 
asiguri nd 3/4 din 
mașini și utilaje 
cu 60 la sută la crearea venitului na
țional. industria a devenit ramură 
conducătoare, cu caracter modern a 
economiei naționale, care împreună 
cu agricultura definesc profilul in- 
dustrial-agrar al economiei noastre 
naționale.

Obiectivele economice create în. 
tara noastră în ultimii 20 de ani în 
industria constructoare de mașini și 
industria chimică, in siderurgie 
metalurgie, in industria 
și energetică au 
rea. cu forțe

necesarul de 
și contribuind

.   și
' 1 extractivă

permis înfâptui- 
......  ................ proprii, a celor 
mai grandioase lucrări ale edifi- 

socialiste multila
in tara noastră.

carii societății 
j teral dezvoltate
Putem intr-adevăr să afirmăm că 
industria noastră constructoare de 
mașini, cu structura sa modernă, 
creată îndeosebi după Congresul al 
IX-lea, poartă pe umerii săi marile 
edificii ale construcției socialiste, 
din toate ramurile economiei națio
nale. din toate zonele și județele 
patriei.

Prin dezvoltarea și modernizarea 
Industriei și repartizarea ei armo
nioasă pe teritoriu s-a declanșat și 
se susține puternic procesul de a- 
propiere a condițiilor de muncă și 
de viața ale locuitorilor din toate 
xonele și localitățile țării, asigurîn-

du-se mi jloacele de producție tehni
ce necesare unei reproducții lărgite 
moderne in agricultură, in construc
ții și transporturi, in telecomunicații, 
in economia fiecărui județ.

Perioada deschisă de Congresul al 
IX-lea a însemnat in dezvoltarea 
industriei, ca de altfel și a celor
lalte ramuri ale producției materia
le. acumularea unui puternic po
tențial productiv concretizat in mii 
de , obiective economice, în sute 
platforme industriale amplasate 
țional, pe criterii de 'eficiență 
cial-economică, în întreaga tară.

Pe baza marilor acumulări care 
s-au produs in dezvoltarea indus
triei. în desfășurarea activității de 
cercetare științifică și de promova
re a progresului tehnic, in formarea 
și perfecționarea cadrelor naționale, 
în generalizarea 
țe, și luînd în 
condiții interne 
care urmează 
Programul de 
socialiste multilateral dezvoltate, 
Congresul al XIII-lea a fundamen
tat necesitatea și posibilitatea tre
cerii la o etapă nouă, calitativ su
perioară, etapa dezvoltării și moder
nizării pe criterii intensive a in
dustriei, a tuturor ramurilor pro
ducției materiale.

In industrie, dezvoltarea intensivă 
și modernizarea structurilor acesteia 
se vor realiza prin creșterea priori
tară a ramurilor și subramurilor de 
înaltă tehnicitate, care valorifică eu 
maximă eficientă materiile prime, 
resursele energetice și munca so
cială. Industria constructoare de 
mașini va constitui în actualul cin
cinal motorul reproducerii la un ni
vel calitativ superior a mijloacelor 
de producție ; producția ei va asigura 
circa 75 la sută din utilajele și in
stalațiile necesare programului de 
investiții si dublarea exportului. în 
industria chimică accentul fee va nuna 
pe folosirea deplină a capacităților

de 
ra- 
so-

propriei experien- 
considerare noile 

și internaționale în 
să se înfăptuiască 
făurire a societății 

dezvoltate,

de producție la parametrii proiectați, 
adincirea proceselor de prelucrare a 
țițeiului și valorificarea superioară 
a materiilor prime, dezvoltindu-se 
puternic producția de sinteză fină si 
de mic tonaj. Industria constructoa
re de mașini, industria chimică si 
industria alimentară vor fi ramu
rile industriale cu cel mai puternic 
dinamism, dezvoltarea lor, ca și a 
celorlalte ramuri realizîndu-se pe 
criterii de eficientă competitivă.

Sprijinite de brientarea către in
dustrie a 841 miliarde lei investiții 
în actualul cincinal, dezvoltarea si 
modernizarea pe criterii de eficiență 
a acestei ramuri conducătoare a eco
nomiei noastre naționale sint prevă
zute să se realizeze în strînsă le
gătură cu înfăptuirea noii revoluții 
agrare, asigurindu-se astfel consoli
darea pe un plan superior a echi
librului ce se formează între aceste 
două ramuri de bază ale economiei 
naționale. în același timp, noul e- 
chilibru structural dinamic al eco
nomiei naționale presupune să lăr
gim in continuare baza proprie de 
materii prime și energie pentru a 
putea stăpini Cîț mai bine factorii 
care condiționează dinamismul creș
terii economice.

Suportul dezvoltării și moderniză
rii pe baze intensive a industriei în 
acest cincinal și în perspectivă ișî 
are premisele în introducerea celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii în producție care să permită 
măsurarea eficientei efortului de 
dezvoltare prin creșterea producti
vității muncii și reducerea consumu
rilor de materii prime, combustibili 
și energie, prin ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor si 
sporirea gradului de valorificare su
perioară a resurselor naturale, de 
rentabilitate și competitivitate. Creș
terea cu 70,4 la sută a productivită
ții muncii în industria republicană, 
reducerea cu 146,2 lei a cheltuieli
lor la 1 000 lei producție-marfă in

Dezbaterea organizată in municipiul de pe Bega - în aceas
tă perioadă, de profundă semnificație patriotică, revoluționară, în 
care întregul popor întîmpină cea de-a 21-a aniversare o istori
cului forum al comuniștilor români din iulie 1965 — pune in evi
dență faptul că aici, ca în întreagă țară, organele și organiza
țiile de partid, comuniștii, toți oamenii muncii acționează cu 
fermitate pentru ca, printr-o muncă susținută, desfășurată la un 
nivel calitativ și de eficiență superior, cu spirit de răspundere 
revoluționar, să-și aducă o cdntribuție tot mai mare la înfăp
tuirea obiectivelor mobilizatoaYe ale Congresului al XIII-lea al 
partidului, a sarcinilor și cerințelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la realizarea unei noi calități a vieții, la 
înflorirea continuă a patriei noastre, România socialistă.

Dezbatere realizată de Gh. ATANASIU 
și Cezar IOANA

Oamenii se mindresc nu 
numai cu faptul că orașul 
lor se află situat in punc
tul cel mai apropiat de 
centrul geografic al țării, 
ci mai ales cu faptele lor 
de muncă și hărnicie, prin 

■ care-i conferă, de la un an 
la altul. o înfățișare tot 
mai prosperă. modernă, 
așa cum aveam să ne con
vingem. străbătind Agnita 
de la un capăt la altul, 
împreună cu primărița 
Victoria Gâldean. Era la 
ceas de dimineață și pe 
străzi am intilnit putini, 
foarte puțini oameni. Ne
dumeririi noastre, primări
ța îi răspunde cu citeva ( 
date revelatoare : mai bine 
de jumătate din cei 15 000 
de locuitori ai așezării o 
formează populația activă, 
care lucrează in unitățile 
economice. In ciuda virstei 
sale multiseculare, Agnita 
este un oraș tinăr; un sfert 
din populație o reprezintă 
copiii din creșe. grădinițe, 
școli. După absolvirea unor 
școli sau facultăți, însuși
rea sau practicarea unor 
profesii prin alte colțuri 
de țară, sute de tineri au 
revenit in urbea natală 
pentru că și aici. acum, au 
condiții dintre cele mai 
bune de afirmare și înte
meiere a unei familii.

Orașul realizează acum o 
producție industrială in 
valoare de peste un mi
liard de lei. Mai întii, în 
cele trei mari unități de 
importantă republicană : 
fabrica de mecanică fină, 
întreprinderea de piele și 
încălțăminte (cu tăbăcărie 
proprie), Întreprinderea de- 
mănuși și ciorapi din lină 
și tip lină, unică in felul ei 
în țară. Și este cit se poate 
de semnificativ faptul că 
infuzia de tinerețe din 
aceste întreprinderi este 
asigurată, in cea mai mare 
parte. Ia liceul industrial 
din localitate, cu labora
toare și ateliere bine dota
te. in care se învață te
meinic și carțe. și mese
riile de trebuință. Alți nu
meroși tineri lucrează, ală
turi de părinții lor. in ate
lierele unei puternice coo
perative meșteșugărești, 
unde se realizează, intre 
altele, și mobilier pentru 
export, in cooperativa a- 
gricolă, in stațiunea de 
mecanizare a agricultu
rii. în cele două întreprin
deri agricole de stat de pe 
raza orașului, in toate 
sectoarele de activitate.

— Sint tineri crescuți și 
formați sub ochii mei — ne 
spune, unul din veteranii 
industriei orașului, directo
rul fabricii ’de mecanică 
fină, Gheorghe Vladu. La 
fel de tinăr. cum sint ei 
astăzi, eram și eu în urmă 
cu 30 de ani. cind am fost 
repartizat aici, și aici am 
rămas. De ce am rămas 
aidi Și nu am răspuns unor 
chemări insistente și pri
lejuri ivite de a lucra in
tr-o uzină mai mare și in
tr-un oraș mai mare ? Am 
fost impresionat de la în
ceput de felul de a fi al 
oamenilor de aici, de dra
gostea lor pentru oraș, de 
dorința lor de a-1 face cit 
mai frumos. Dar și mai 
puternic, din punct de ve
dere economic. Un exem
plu tipic il constituie în
săși fabrica noastră de 
mecanică fină, care execu
tă astăzi pentru renumita 
întreprindere din Mirșa 
repere și subansamble de 
înaltă tehnicitate și care 
era. in anul venirii mele 
aici. o. unitate modestă a 
industriei locale. după 
cum tot modest, ca înfăți
șare. era însuși orașul.

în anul Congresului al 
IX-lea al partidului, blocu
rile de locuințe puteau fi 
numărate pe degete, pen
tru'ca. in numai două de
cenii. să se inalte. practic, 
un nou oraș, cu ansam
bluri de locuințe moderne, 
insumind peste 1 500 de 
apartamente ; cu un nou 
spital cuplat cu policlincă 
și cu un nou dispensar ur
ban : cu o nouă casă de 
cultură, grădinițe și școli : 
cu magazine și 
prestatoare de 
pentru populație ; 
nou complex

blocuri, au cerut consiliu
lui popular orășenesc sâ-i 
sprijine in cultivarea unor 
terenuri intravilane cu le
gume și zarzavaturi, ba 
chiar ^ă-si crească porci și 
păsări, in ceea ce privește 
această din urmă îndelet
nicire. cu îndelungi tradiții 
la noi. am găsit soluția sâ 
le oferim, dincolo de zona 
blocurilor, un teren impro
priu pentru agricultura.

Am mers și am văzut 
zeci și zeci de adăposturi 
pentru porci și păsări, ab
solut toate meșterite de 
fiecare gospodar în parte, 
cum s-a priceput mai bine, 
și numai din materiale re- 
folosibile. Dintr-un teren 
fără nici o întrebuințare, 
iată încă o sursă de auto- 
aprovizionare a locuitorilor 
orașului. De altfel, planul 
livrărilor la fondul de stat 
cu produse contractate din 
gospodăriile populației este, 
la ora actuală, depășit la 
lapte de vacă, la carne le 
vită, porc și pasăre. Pri
mărița n-are nevoie să 
răsfoiască situații cu cifre 
și date privind cantitățile 
contractate și livrate, ca si 
alte date și cifre despre 
dezvoltarea in ansamblu 
sau in detaliu a orașului. 
Le știe exact, pe de rost. 
De șapte ani de cind e in 
fruntea primăriei a ajuns 
să cunoască și să fie cu
noscută de aproape toți 
oamenii orașului. Și e fi
resc să fie astfel. In tim
pul cit l-am străbătut 
la un capăt la altul, 
fost om care să nu-i 
binețe, cu care să 
schimbe o vorbă, sâ 
sfătuiască 
sau alta 
larg sau 
mai ales 
vește „extinderea spațiu
lui locativ" sau, mai pre
cis spus, mutarea unor fa
milii care și-au sporit, in
tre timp, numărul copiilor, 
în apartamente mai mari 
și confortabile. Orice soli
citare a oamenilor făcută 
la orele de audientă, dar 
mai ales la locurile de 
muncă, in adunări cetățe
nești sau în discuții zilni
ce, de la om . la om, iși 
află, cu înțelegere și tact, 
răspunsul cuvenit. Este a- 
ceasta una din modalitățile 
cele mai eficiente pentru 
întărirea 'încrederii oame
nilor în cei cărora le-au 
încredințat mandatul la 
alegerile de deputați. Și 
Consiliul popular orășe
nesc Agnita are deputați 
destoinici și are multi alți 
oameni de nădejde, colabo
ratori apropiați și perma- 
nenți, care răspund pre
zent la orice acțiune iniția
tă de primărie, precum 
Ana Armeanu și Aurel 
Bucur, Ana Barbu și Se- 
peși Carol sau Gheorghiță 
loan, directorul spitalului.

In mersul nostru . prin 
oraș am zăbovit mai mult 
în mijlocul unui ansamblu 
de blocuri cochete inălțate 
pe o coamă de deal. Aici, 
Gligor Toașcă, șef de ate
lier la poștă (și ea insta
lată acum intr-o 
impozantă 
spus :

— După 
te-s faine 
numai aducțiunea de apă 
nu vine mai repede si pinâ 
la noi.

Așa am aflat că este 
în construcție o aducțiune 
de apă din zona Cirțișoa
ra, lungă de 36 de 
metri. Lucrare de 
proporții, executată 
acum pe tronsoane, 
de 26 de kilometri. Au mai 
rămas 10 kilometri, pe 
care constructorii ar putea 
să-i termine intr-un ter
men mai scurt, dacă între
prinderile județene de re
sort, toti cei 
atribuții și 
precise ar lua 
ferme pentru 
rea execuției, 
țiile avute cu 
Agnitei

de 
n-a 
dea 
nu 
se

cu care 
o vorbă, 

intr-o problemă 
de interes mai 
strict personal, 
in ceea ce pri

nouă și 
clădire), ne-a

cum vedeți, toa- 
și la locul lor,

kilo- 
marl 
pinâ 
cale

industria republicană, realizarea a 
46 la sută din valoarea producției- 
marfă, la nivelul anului 1990, din 
produse noi și modernizate, conco
mitent cu sporirea productiei-marfă 
la 1 000 lei fonduri fixe, din activi
tatea de bază, și creșterea gradului 
de valorificare a materiilor prime, 
materialelor, combustibililor și ener
giei pe ansamblul industriei cu 30—32 
la sută in 1990 fată de 1985 repre
zintă expresii concrete ale accentuă
rii dezvoltării cu caracter intensiv a 
industriei noastre in actualul cin
cinal. Am putea afirma că de fapt 
esența dezvoltării și modernizării pe 
baze intensive a industriei in ac
tualul cincinal și in perspectivă se 
concretizează 'în obținerea produse
lor la un înalt nivel tehnic si cali
tativ, prin incorporarea unei munci 
de mare complexitate, a unor teh
nologii de virf și a unor consumuri 
minime de materii prime și ener
gie. Calitatea și competitivitatea pro
duselor sint in cele din urmă cartea 
de vizită a eficientei cu care se 
cheltuiește munca socială, iar ridi
carea lor la cotele cele mai înalte 
atinse în lume nu numai că eco
nomisește munca poporului, mă- 
rindu-i rodnicia, dar o face să stea 
demnă în orice confruntare interna
țională de schimb, aducînd avantaje 
materiale și morale, un imens pres
tigiu poporului care a depus-o. Iată 
de ce, partidul nostru subordonează 
toate căile de creștere economică 
intensivă 
muncii 
singura : 
asigura 
cialiste 
domeniul productivității muncii, a! 
eficienței, calității Si competitivită
ții. Și aceasta nu ca un scop în 
sine, ci ca cea mai avantajoasă cale 
de înfăptuire a unei înalte civili
zații materiale și spirituale cunoscu
te de omenire — civilizația socialistă 
și comunistă.

reșița: Noi cartiere
de locuințe

In aceste prime zile se încheie ultimele lu
crări de construcții din microraionul IV al 
cartierului Lunca Birzavei din municipiul 
Reșița, care dispune de 3 500 apartamente. 
Tot în fază finală se află un alt microcar- 
tier situat în zona Baracamente. In zona 
gării de sud se inalță un nou ansamblu de 
locuințe. După cum ne relata Ion Geor
gescu. șeful brigăzii de constructori de aici, 
blocurile vor avea 10 niveluri și spații co
merciale la parter, și un ridicat grad de 
confort. (Ion D. Cucu).

. țVUll , 
unități 

servicii 
cu 

turistic 
comercial. Văzînd toate a- 
ceste edificii și celelal
te dotări social-edilitare. 
care-i conferă Agnitei un 
grad sporit de urbanizare, 
ne-am dat seama 
mai de faptul că 
ci și foarte bine 
rite.

— Este jn firea 
lor locului — ne 
primărița, ea insăși de fel 
dintr-un sat din apropiere 
— să aibă grijă de bunu
rile obștei ca de propriile 
bunuri agonisite prin mun
că. Și mai e ceva : la noi 
există o strînsă împletire; 
ca să zic așa. intre activi
tatea din unitățile eco
nomice ale orașului și cea 
din agricultură. Nu putini 
muncitori și-au luat, de la 
cooperativa agricolă, su
prafețe de teren ne care 
le lucrează in acord global. 
Alții. deși locuiesc in

un 
și

nu nu- 
sint noi, 
gospodă-

oameni- 
spune

învestiți cu 
răspunderi 

măsuri mai 
impulsiona- 
Din discu- 
locuitori ai 

am desprins ho- 
tărîrea lor de a contribui, 
prin muncă patriotică, 
grăbirea unor lucrări 
pe anumite porțiuni 
aducțiunii, inclusiv la 
tinderea canalizării 
zona blocurilor pe întreg 
perimetrul orașului. Hotă- 
rire firească, dacă avem 
în vedere că in acest cin
cinal se 
importante 
industrială 
puternică dezvoltare social- 
edilitară și conturarea nou
lui centru civic. Iată de ce 
apa limpede cum ii crista
lul care va fi captată și 
adusă de la Cirțișoara si 
va spori de citeva ori de
bitul actual , va contribui 
în mod deosebit la reali
zarea obiectivelor econo
mice și sociale atit de mo
bilizatoare, menite să facă 
din Agnita, in anii ce vin, 
o așezare și mai frumoa
să, cu un plus de confort 
și civilizație, pe măsura 
aspirațiilor și vredniciei 
locuitorilor săi.

la 
de 

aie 
ex- 
din

prevăd creșteri 
in producția 
și agricolă, o

Petre POPA
Ion Onuc NEMEȘ

valorificării superioare a 
naționale a poporului, ca 
alternativă pentru a putea 
superioritatea societății șo
fată de cea capitalistă și în

Din noile construcții ale municipiului Brașov

wmwșsHgK " "■ » ÎSSs

' * «*•-*:* Iss»



SCINTEIA — sîmbătă 12 iulie 1986 PAGINA 3

liwătăniinie valoroase din experiența fruntașilor
in întrecerea socialistă

PROMOVAREA PROGRESULUI TEHNIC
- preocupare a întregului colectiv

Fabrica de anvelope din Luduș — 
unitate distinsă cu „Ordinul Muncii" 
clasa I in întrecerea socialistă pe 
anul 1985 — realizează produse de 
mare importantă .pentru economie. 
Este suficient, în acest sens, să 
amintim că ea este singura furni
zoare de anvelope și camere de 
biciclete sau că produce anvelope 
și camere moto de țoate dimensiu
nile. Dar, pentru a întregi profilul 
acestei unități, se cuvine să sub
liniem că aici se reșapează anual 
circa 100 000 anvelope pentru turis
me și autocamioane, că se produc 
o serie de articole tehnice din 
cauciuc, benzi transportoare, plasturi, 
soluții de lipit, amestecuri și alte 
produse. în pofida acestei diversi
tăți de produse, unitatea din Luduș 
a incheiat și semestrul I d‘n acest 
an cu un bilanț rodnic. Bunăoară, 
colectivul de aici a realizat, in plus 
față de sarcinile de plan, o oro- 
duc’ție-marfă in valoare de 11.6 mi
lioane lei, concretizată. între altele, 
în 2 607 anvelope reșapate, piese de 
schimb în valoare de 15 milioane 
lei. 376 tone produse tehnice din- 
cauciuc, precum și însemnate canti
tăți de utilaje tehnologice pentru 
industria chimică. Rezultatele bune 
ohținute. lună de lună, in îndepli
nirea indicatorilor de plan explică 
de ce această unitate a oc ipat 
locul I și în întrecerea socialistă 
în perioada care a trecut din 
acest an.

Care este euportul acestor reali
zări ?

— Din propria noastră experiență 
— ne spune inginerul Ion Baghiu, 
șef birou organizarea producției și 
a muncii — ne-am convins de un 
lucru esențial : oricât de mobiliza
toare ar fi sarcinile de plan și ori- 
cît de mare ar fi nomenclatorul de 
produse, o activitate economică efi
cientă este de neconceput fără o 
preocupare statornică pentru moder
nizarea continuă a producției și 
creșterea, pe această bază, a pro
ductivității muncii.

Această preocupare — prezentă, în 
fapt, la scara întregii economii — 
am întîlnit-o pretutindeni în aceas
tă unitate, fie că e vorba de secții 
de metal, chimie, velo sau de ate
lierele de prelucrări mecanice, de 
reșapare, confecții ori cele de do- 
zare-amestecare. Dar Bă ne oprim 
asupra cîtorva fapte care dau dimen
siunea materială a acestui efort 
colectiv.

Mai întii de toate, vom retine 
că aici inteligența tehnică a co
lectivului de proiectanți și spe
cialiști s-a dovedit hotărîtoare in 
conceperea și realizarea unor impor
tante capacități de producție la care 
se lucrează cu tehnologii moderne. 
Este vorba mal întii de atelierul de 
dozare-amestecare a cauciucului brut, 
materie primă necesara fabricării de 
camere și anvelope, și cel destinat 
realizării plasturilor și a soluțiilor 
de lipit la rece a tuturor tipurilor 
de anvelope. „Prima capacitate — 
ne spune subinginera chitnistă Cocsis 
Rozalia — oferă posibilitatea înlo
cuirii vechii tehnologii de obținere 
a amestecurilor prin valturi. cu cea 
prin malaxare. care. pe lingă 
că asigură triplarea producției de 
amestecuri in 24 de ore (și deci 
creșterea corespunzătoare a produc
tivității muncii), diminuează pierde
rile tehnologice cu peste 5 la sută, 
in timp ce rezistența la rupere a 
anvelopelor crește cu cel puțin 19 
la sută. Totodată, a fost soluționată 
și o altă problemă esențială pentru 
bunul mers al producției : întreaga 
cantitate de amestecuri necesară in
tr-un an (circa 5 115 tone), se reali
zează in unitate. Cu o altă nouă și 
modernă capacitate, creată aici, 
fabrica din Luduș este. In prezent, 
singura unitate din țară care pro
duce plasturi și soluții de lipit ia 
rece pentru toate tipurile de anve
lope;"

Răminînd în sfera producției de 
cauciuc și anvelope, care reprezintă 
de fapt profilul de bază al unității, 
se impune să evidențiem și un alt 
aspect : cel al modernizării continue 
a SDV-urilor utilizate la cele 40 dc 
prese destinate realizării anvelope
lor de bicicletă. Scopul urmărit ? 
înlocuirea SDV-urilor și a matrițe

lor vechi cu care s-a pornit, inițial, 
la drum, și care, pe parcurs, nu au 
mai „răspuns" sarcinilor de creștere 
accentuată a productivității muncii. 
Și in acest caz inteligența tehnică 
a colectivului avea să-și spună 
cuvîntul. Să exemplificăm, referin- 
du-ne la modernizarea SDV-urilor 
necesare realizării anvelopelor moto 
și a diafragmelor aferente. Proiec
tarea și executarea lor (exclusiv de 
către specialiștii unității) a avut 
drept scop diminuarea accentuată a 
procentului de rebuturi și creșterea 
calității anvelopelor moto. „In acest 
scop — ne preciza loan Borda, 
directorul fabricii — modernizarea 
a constat în modificarea sistemului 
de acționare a diafragmei prin îmbu
nătățirea sistemului de etanșara 
care a avut drept consecință redu
cerea întreruperilor în procesul de 
producție cu peste 12 la sută de 
fiecare schimb". Totodată, așa cum 
subliniau și alți specialiști cu care

La Fabrica 
de anvelope 

din Luduș

am stat de vorbă, prin modificarea 
formei și a dimensiunilor diafragmei 
folosite la vulcanizare, procentul de 
rebuturi s-a diminuat de 5 ori. ceea 
ce. numai la această operație, echi
valează, intr-un an, cu materia pri
mă necesară pentru producția a 30 
de zile. Pe de altă parte, utilizarea 
noului tip de diafragme a dus la di
minuarea accentuată a ciclului de 
vulcanizare și creșterea cu peste 25 
la sută a productivității muncii. Un 
alt amănunt : fiind prevăzute cu 
camere de încălzire proprii (față de 
sistemul vechi cînd încălzirea 
platanelor se realiza prin agenți de 
căidură intermediari), noile matrițe 
asigură diminuarea consumului teh
nologic. de abur supraîncălzit, cu 
Circa 40 la sută. în vreme ce timpul 
de vulc<uiizare se reduce cu peste 
10 minute la fiecare operație.

Bineînțeles, dînd aceste exemple 
dintr-un sector prioritar al unității, 
nu înseamnă deloc că modernizarea 
a vizat doar acest domeniu. Bună
oară. în secția articole tehnice din 
cauciuc, specialiștii unității au asi
milat pentru partenerii interni și 
externi o diversitate de garnituri 
(de inele pentru acționări hidraulice 
la manșoane de legătură destinate 
conductorilor electrici), pentru care 
a fost concepută și organizată o li
nie specializată de producție a semi
fabricatelor din cauciuc la dimen
siuni apropiate de ale produsului 
finit. Eficienta economică ? Numai 
înlocuirea operației de debitare ma
nuală prin cea organizată la vait 
și extruder (și filiere profilate la 
dimensiunea produsului finit) duce 
la diminuarea pierderilor tehnologice

cu peste 15 la sută. Aceasta a făcut 
ca in perioada care a trecut din 
acest an, numai la reperul garnituri 
inelare, să fie realizată o economie 
de circa 25 tone amestecuri. Ceea ce 
echivalează cu cantitatea de materie 
primă necesară producției pe mai 
bine de 15 zile. Totodată, prin dimi
nuarea timpului necesar încărcării 
matriței, se obține o producție su
plimentară de.cpeste 500 de garnituri 
pe schimb.

Dar, modernizarea proceselor de 
producție și-a spus cuvîntul și în 
privința aplicării a noi tehnici dc 
reșapare a anvelopelor, prin care 
au intrat în atenție anvelopele cu 
carcase textil-metal și metal-metal, 
cate păstrează aproape 60 la sută 
din capacitatea de rulare a unei an
velope noi. După cum, tot aici, la 
Luduș, a fost pusă recent in func
țiune o ingenioasă mașină de turnat 
sub presiune — la secția metal — 
destinată turnării de precizie a seg- 
menților din aluminiu, necesari con
fecționării matrițelor pentru anve
lopele velo și pentru autoturisme, 
care. între altele, prezintă avantajul 
că scurtează simțitor durata de in
trare în fabricație a noilor tipodi- 
mensiuni de anvelope, solicitate, la 
comandă, de numeroși beneficiari.

Sint soluții tehnice, idei de mai 
bună organizare care ar putea fi 
preluate, cu adaptările necesare, și 
in alte Întreprinderi de profil. Esen
țial este că toate aceste măsuri și 
acțiuni au fost elaborate printr-un 
efort de creație colectiv, pe baza 
unui program bine gindit. alcătuit 
in urma investigării pas cu pas, 
atelier cu atelier, loc dc muncă cu 
loc de muncă, a modului in care se 
realizează producția, a posibilităților 
concrete de perfecționare a proce
selor tehnologice. Și, trebuie subli
niat, în ampla mobilizare a oameni
lor la găsirea și aplicarea celor mai 
bune soluții, precum și în urmă
rirea perseverentă a obținerii efi
cienței scontate, un rol de cea mai 
mare însemnătate l-a avut organi
zația de partid.

Cu toate rezultatele bune obținute, 
muncitorii și specialiștii din această 
unitate sînt convinși că rezervele 
de modernizare și de creștere, pe 
această bază, a productivității mun
cii nu au fost nici pe departe epui
zate. Dovada : în continuare, colec
tivul unității are. intre altele. în 
centrul atenției mecanizarea și auto
matizarea liniei de fabricat confecții 
de camere (prin care producția ac
tuală se va realiza în două schim
buri in Ioc de trei) ; realizarea țn 
premieră pe țară a anvelopelor 
bicolore, solicitate atît în tară, cit si 
la export, utilizarea transportului 
intern prin sistem conveior ș.a. De
altfel, pină în 1990 sînt prevăzute a 
fi aplicate nu mai puțin de 53 de 
măsuri noi de modernizare, prin 
care productivitatea muncii va creș
te de peste două ori.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

CAMPANIA AGRICOLA DE VARA - DESEASUDATA EXEMPLAR!
BACĂU: Combinele dirijate operativ 

in lanurile coapte
Și în unitățile agricole din jude

țul Bacău se lucreză de citeva zile 
cu toate forțele la recoltarea griu
lui. Combinele sint dirijate opera
tiv in lanurile coapte, ceea ce permi
te să se realizeze ritmuri inalte de 
lucru. De altfel, pină în seara zilei 
de 10 iulie, griul a fost strîns de pe 
9 720 de hectare, din cele 52 224 hec
tare cultivate. Lucrările sint mai 
avansate in unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Dealu 
Morii. Traian, Răcăciuni, Sascut, 
Hemeiuș. Se lucrează în formații 
complexe, executindu-se o dată cu 
recoltarea și celelalte lucrări : eli
berarea de paie a terenurilor, ară
turile și însămînțarea culturilor 
duble. Se cuvine a fi subliniat in 
acest sens că, pină la această dată, 
a fost insămînțată cu porumb în 
cultură dublă întreaga suprafață 
prevăzută prin programul acestei 
ccfmpanii și continuă să fie însă- 
mînțate suprafețe suplimentare.

Am urmărit cum se desfășoară 
aceste lucrări în mai multe unități 
agricole din consiliul agroindustrial 
Sascut, consiliu care are în cultură 
4 380 hectare cu grîu. Măsura luată 
privind utilizarea combinelor dă 
bune rezultate la cooperativa agri
colă din Sascut. Tovarășul Nicolae 
Păvăloiu, inginerul-șef al unității, 
ne-a informat că toate cele 15 com
bine au fost repartizate pe ferme și 
se urmărește ca ele să lucreze la în
treaga capacitate folosindu-se fieca
re oră bună de lucru în răstimpul 
dintre ploi. Ca: urmare, în 3 zile 
s-a strins recolta de pe 250 hectare 
de grîu, din cele 1 230 hectare cul
tivate în cooperativă. Lucrîndu-se 
în flux continuu, întreaga recoltă 
este transportată în magazii în 
aceeași zi. Pe cîmp, oameni mulți 
adună spicele și paiele ; atelajele 
transportă baloții și clăile în baza 
furajeră, mecanizatorii ară și însă- 
mînțează. Alături, pe tarlalele între
prinderii agricole de stat Sascut, lu
crau la recoltare 8 combine și 6 
balotiere. Aflat la fața locului pen
tru a veghea la calitatea lucrărilor, 
inginerul Eugen Rotaru, directorul 
unității, a ținut să precizeze că în.

cel mult o săptămînă întreaga re
coltă de griu va fi in hambare.

Bine este organizată munca și la 
cooperativele agricole din Valea 
Seacă, Orbeni, Tătărăști, Urechești. 
Tovarășul Vasile Giurcanaș, pre
ședintele consiliului agroindustrial, 
ținea să sublinieze răspunderea cu 
care acționează cooperatorii din 
aceste unități pentru strîrigerea 
producției : s-au format echipe de 
cooperatori și elevi care adună in 
urma combinelor spicele rămase.

Recoltarea griului se desfășoară în 
ritm susținut și în unitățile din con
siliile agroindustriale Moinești, He- 
legiu, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Fi- 
lipești. Specialiștii se află în per
manență în cimp, urmăresc stadiul 
de coacere a griului, umiditatea 
boabelor, și în funcție de acestea 
dirijează operativ combinele pe tar
lalele care trebuie recoltate în ziua 
respectivă. Un exemplu de bună or
ganizare a muncii, de intervenție 
promptă pentru strîngerea in timpul 
optim a recoltei de grîu l-am întil- 
nit în unitățile din consjliul agroin
dustrial Dealu Morii. Aici, întreaga 
suprafață de grîu a fost delimitată 
în parcele de cite 10—15 hectare, 
atît cît reprezintă norma zilnică 
pentru două-trei combine. în fiecare 
dimineață mecanizatorii își iau în 
primire suprafețele 0 răspund de 
calitatea lucrării, de realizarea vi
tezelor stabilite. Se lucrează cu 
masa jos pentru a lua complet pa
iele, iar din urmă balotierele și oa
menii cu greblele le adună și le 
transportă cu atelajele direct în 
baza furajeră. întreaga produc
ție de grîu este transportată 
în magazii în aceeași zi, iar pînă 
seara intră șl tractoarele la arat. 
Mai ales datorită unui asemenea 
mod de organizare a muncii, con
siliul agroindustrial Dealu Morii de
ține primul loc pe județ la recolta
re ; aici aproape 30 la sută din su
prafața cultivată cu grîu fiind re
coltată în numai cîteva zile.

Gheorqhe BAIT A
corespondentul „Scînteii*

dolj. Unii folosesc timpul lucrind, 
alții il pierd cu justificări 

Două moduri diferite de a organiza munca 
și a acționa în această campanie

Cu cele 104 010 hectare prevăzute 
să fie insămințate in acest an cu a 
doua cultură Doljul se numără prin
tre județele cu suprafețele cele mai 
mari din acest punct de vedere. 
Conform programului județean, tre
buie semănate in cultură dublă 
37 380 hectare cu porumb pentru 
boabe. 8 600 hectare legume. 4 000 
hectare fasole boabe și 52 440 hec
tare planle furajere. Dacă la aces
tea mai adăugăm și cele 167 089 hec
tare ocupate cu cereale, avem o ima
gine clară asupra volumului mare 
de lucrări Ce trebuie executate in 
actuala campanie de vară.

O recentă analiză a stadiului „la 
zi" al lucrărilor agricole arată că 
griul a fost recoltat pe 62 la sută 
din suprafață, în timp ce cultu
rile duble au fost puse sub braz
dă pe 43 la sută din programul 
stabilit. Care sint cauzele ce au con
dus la crearea acestui decalaj intre 
recoltare si însămînțarea culturilor 
duble ? Mulți sint acei care invocă 
neasigurarea la nivelul vo-lumului de 
lucrări planificate a combustibilu
lui; Este o motivație adevărată dacă 
avem Jn vedere ,că în perioada 1—8 
iulie, bunăoară, fată de un necesar 
de 2 160 tone motorină s-au asigurat

Întreprinderea „Eiectroputere" din Craiova. In secția montaj aparataj de înaltă tensiune sint gata pentru livrare întrerupătoarele de 110 KV/160 A, care 
vor echipa stații de transformatoare și distribuție a curentului electric pentru termo și hidrocentrale Foto : E. Dichiseanu

■recuperarea | NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ îi
1 RECONDITION AII EA 
IREFOLOSIREA

TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT1 Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE J
Cu trei ani în urmă la Centrul de 

predare a materialelor refolosibile 
din Berceni — București organele 
de control de specialitate au oprit 
de la descărcare un autocamion 
conținînd o serie de piese și suban
samble în stare bună sau recondi- 
ționabile, provenite din dezmem
brarea unor autoturisme casate, tri
mise la retopit de la Exploatarea de 
transport taximetre a I.T.B. Despre 
acest fapt, contrar cerințelor bunei 
utilizări a resurselor materiale re
folosibile, s-a relatat la vremea res
pectivă și intr-un articol publicat 
in „Scinteia".

Ce s-a intîmplat de atunci ? Se 
poate spune că. o dată cu autocamio
nul amintit, s-a reîntors în unitatea 
amintită și... spiritul gospodăresc. 
Ceea ce realmente se face acum, 
aici, pentru recuperarea, recondițio- 
narea și reintroducerea în circuitul 
economic a pieselor și subansamble
lor reprezintă nu numai o .preocu
pare constantă, firească, ci poate 
constitui un exemplu bun de urmat 
și de alții.

— Ne-am convins că nici nu 
ne-am putea desfășura activitatea 
dacă n-am recupera tot ce este po
sibil de la autoturismele casate — 
ne-a spus tovarășul Gheorghe Ca- 
lotescu. șef secție schimb. Pe a- 
ceastă cale ne asigurăm o cantitate 
importantă de piese, care fie că nu 
se pot procura lesne, fie că ar costa 
scump, grevind cheltuielile de pro
ducție. De aceea, acordăm cea mai 
mare atenție desfășurării riguroase 
a activității de recuperare și recon- 
diționare a pieselor.

Concret, iată cum 
la casarea fiecărui 
constituie o comisie

menire este nu numai de a verifica 
legalitatea acestui act, ci și de a 
stabili concret starea tehnică a fie
cărei piese sau subansamblu în

recirculării în propria unitate și alta 
în care piesele se vînd către popu
lație. Cele reutilizabile pentru în
treținerea și repararea parcului pro
priu de autoturisme sint din nou 
verificate după care, dacă este ca
zul, se recondiționează în atelierele 
proprii.

Cum sînt dotate și organizate 
ceste ateliere ? Cit 
piu, dar eficient : 
șină de rectificat 
freze, instalații de 
rite dispozitive de

a-
se poate de sim- 
strunguri, o ma- 
supape, testere, 
sudură' și dife- 
lucru create in

conceput pentru reconditionarea 
blocurilor-motor ale autoturismelor 
Dacia. Dar aveam să aflăm că pe 
același priricipiu se pot construi 
dispozitive pentru orice tip de bloc- 
motor.

Care este eficiența acestei' activi
tăți ? La nivelul unui an se recon
diționează piese în valoare de circa 
3 milioane lei, eeonomisindu-se a- 
proximativ 7,5 milioane lei — sumă 
care reprezintă diferența între pre
țul unor piese noi și cheltuielile 
de recondiționare și refolosire a pie-

Ce se poate cîștiga prin reciclarea pieselor și subansamblelor

! este 
adus 

piesele 
factura 

Orice 
impută

se procedează : 
autoturism se 
tehnică a cărei

parte. Astfel, prima operație 
verificarea dacă autoturismul 
la casare are absolut toate 
și accesoriile prevăzute in 
cu care a fost achiziționat, 
piesă, orice șurub lipsă se i 
șoferului care a avut-o în primire, 
în acest mod se evită orice sustra
geri de piese.

După aceea, comisia stabilește 
care sint piesele ce pot fi reutili- 
zate ca atare, sau după anumite re
parații, ce piese pot fi recondițio
nate și care nu mai pot fi folosite și 
trebuie trimise la retopit. Acumula
torii sau anvelopele in stare bună se 
transferă la alte mașini, iar cele uza
te se predau, conform normelor 
gale, la centrele specializate 
I.R.V.M.R. București.

Piesele alese a fi refolosibile 
spală și se trec în două magazii : 
una în care piesele sînt destinate

le
ale

se

bună măsură cu forțe proprii. Un 
maistru și 18 muncitori de califi
care medie . recondiționează în mod 
curent 37 de repere de bază care sint 
deficitare în aprovizionare, ca de 
pildă, cutii de viteză, axe planetare, 
casete de direcție, amortizoare, car
buratoare, delcouri. motoare. Se 
fac încercări cu sudură ale pieselor 
uzate, ajustări, înlocuiri de piese in 
subansamble. Deosebit de aceasta, 
intr-un atelier special, se recondi
ționează echipamente electrice.

Unele soluții tehnice de recondi- 
ționare aplicate aici ar putea fi pre
luate cu succes și fără prea mare di
ficultate în multe unități 
din țară. Bunăoară, reține 
mod deosebit un original 
pentru rectificat palierul 
came care „salvează' 
o mare cantitate
Cel pe care l-am văzut lucrind era

de profil 
atenția in 
dispozitiv 
axei cu 

i" de la retopire 
de blocuri-fnotor.

selor recuperate. Sau un alt calcul 
edificator : predat integral la fier 
vechi pe un autoturism casat s-ar 
fi încasat numai 625 de lei ; dez- 
membrîndu-1 rațional, recuperînd o 
serie de piese și predînd numai pie
sele și subansamblele efectiv nere- 
parabile, valoarea autoturismului 
crește la peste 16 000 lei, deci de 25 
de ori.

Ce fiabilitate au piesele recondi
ționate ?

— Contrar unor idei preconcepute, 
piesele recondiționate corect pot 
avea o durată de viață aproximativ 
egală cu cea a pieselor noi, ne pre
cizează ing. 
atelier. La 
țină seama 
cheltuielile

recondiționare

Nestor Cristian, șef de 
care trebuie 
de faptul 

impuse de 
nu

să se 
că toate 
operațiile 
depășesc 

din cos- 
unei piese noi. Am ajuns la

de
mai mult de jumătate 
tul

aceste concluzii tn urma unor tes
tări îndelungate, unei experiențe 
practice acumulate in timp.

Ce va urma de acum înainte ?
— Intenția noastră, care a și în

ceput să prindă viață, este să dez
voltăm activitatea de recondiționare 
a blocurilor-motor și să lărgim gama 
și volumul pieselor pe care le recon
diționăm — ne-a spus tovarășul 
loan Gușe, șef secție coordonator; în 
acest scop am trecut la reorganiza
rea activității noastre pe spații mai 
mari. De asemenea, pe baza expe
rienței acumulate la autoturisme, 
generalizăm modalitatea de organi
zare a recondiționărilor de piese la 
toate tipurile de autovehicule, din 
dotare, domeniu în care avem impor
tante rezerve pe care le vom pune 
neintirziat in valoare.

Aminteam anterior despre faptul 
că unele piese și subansamble re
zultate din casări sint puse la dis
poziția populației. Este vorba, in 
principal, de elemente de caroserie, 
motoare, axe planetare, carbura
toare, o serie de piese și echipa
mente electrice ș.a. Conform apro
bării Comitetului Executiv al Con
siliului popular al municipiului 
București, sint stabilite, pe bază de 
catalog,'prețuri exacte pentru fie
care din aceste piese, care, in ge
neral, reprezintă intre 30—50 la sută 
din prețul unei piese noi. Pentru 
informarea cititorilor precizăm că 
acest magazin funcționează în in
trarea Ene Enescu nr. 2 (piața Chi
rigiu), zilnic intre ' orele 8—15, in 
afară de duminica și sărbătorile le
gale. Telefon 23 23 93. Am reținut 
că, la nivelul unui an, prin acest 
magazin se vînd piese în valoare de 
circa un milion lei.

Recuperarea și recondiționarea 
pieselor și subansamblelor se cțove- 
desc a fi eficiente, contribuind la 
asigurarea mai bună a aprovizio
nării tehnico-materiale, la func
ționarea corespunzătoare a capaci
tăților de producție.

Corneliu CÂRLAN

Imagini obișnuite din aceste zile de campanie
Foto : loan Ilerțeg

numai 1145 tone, combustibil care a 
fost folosit, cu prioritate, la recol
tarea griului, fapt evidențiat și de 
poziția fruntașă ocupată de județul 
Dolj în această privință. Tot atît de 
adevărat este că ritmul de insămîn- 
țare a culturilor duble a fost afectat 
și de frecventele precipitații ce au 
cuprins întregul județ. Dar ceea ce 
se recunoaște mai puțin este faptul 
că sint și unități agricole unde da
torită unor deficiențe de organizare 
cea de-a doua cultură este trecută pe 
planul... doi. Pentru argumentare am 
urmărit în două consilii agroindus
triale vecine, Amărăști și Zănoaga, 
modul in care se acționează pentru 
însămînțarea culturilor duble. Moti
vația documentării noastre-in aceste 
consilii are la bază faptul că in in
tervalul 1—8 iulie, celor două con
silii agroindustriale li s-a reparti
zat aceeași cantitate de combustibil : 
dispun de o structură a solului a- 
proape identică, iar cantitățile de 
precipitații înregistrate in același in
terval au fost aproape asemănătoa
re ca volum. Cu toate aceste „identi
tăți", rezultatele sint diferite. în 
timp ce unitățile agricole din consi
liul Amărăști au însămînțat culturi 
duble, pină marți seara, pe 1 480 
hectare, în consiliul Zănoaga s-au 
însămînțat doar 935 hectare. Cugn se 
explică acest lucru ?

...Cu o noapte înaintea zilei de 8 
Iulie, data raidului nostru, pe raza 
consiliului agroindustrial Amărăști 
plouase vârtos : 16 litri pe mp. Soa
rele trecuse de cumpăna zilei și se 
stârnise un vînt tăios cind am ajuns 
pe ogoarele C.A.P. Celaru. O for
mație de cinci tractoare echipate cu 
discuri și grape reglabile pregătea 
terenul pentru insămințări pe o solă 
de 80 hectare pe care, ici — colo, 
se mai zărea citș un ochi de apă. De 
Pe un tractor coboară un tinăr — 
Nicolae Matei — 18 ani, proaspăt ab
solvent al școlii de mecanizatori, si 
cu levierul se apucă să curețe ta
lerele discului și grapa. „Nu-i prea 
moale solul pentru pregătit?" — ne, 
dăm noi cu părerea. „Am citit în 
ziar.prognoza vremii și se anunță 
ploi în continuare, așa că trebuie să 
folosim fiecare oră bună de lucru, 
ne spune el. Chiar dacă se discuie 
mai greu, nu e timp de pierdut. Ui
tați. ocolim bălțile și ne-am grupat 
tractoarele pe terenurile înclinate".

...Soarele „cu dinți" strălucea pe 
ri.nd. Biciuit de vint și supărare că 
vremea-i potrivnică. Mareei Nițu,

președintele și lnginerul-șef al 
C.A.P. Amărăști! de Sus, suprave
ghea Însămînțarea ultimului hectar 
cu porumb pe o tarla de 100 hectare. 
„Aspră campanie. Atit recoltarea 
griului, cit și însămînțarea culturilor 
duble le facem numai in ferestrele 
dintre ploi. în șase zile ne-a plouat 
cinci, tine să precizeze președintele. 
Plouă, nu , plouă, noi sintem In cimp 
pregătiți.

...Ecoul cuvintelor Iul Marcel Nițu 
nu se risipise cind am ajuns pe 
ogoarele C.A.P. Dioști. din consiliul 
agroindustrial Zănoaga. Ne abatem 
pe la primărie. „Și primar, și notar, 
și vice, și adjunct sint in cimp" — 
ne lămurește omul de serviciu. Dar 
cimpu-i mare și pustiu de oameni și 
de utilaje. Pe o miriște de 130 hec
tare. încă neeliberată complet de 
paie, pămîntul se zvintase și pe anu
mite parcele se putea lucra. „Nu se 
mai opresc odată ploile astea" — își 
justifică inactivitatea mecanizatorul 
Elian Andrei care la insistentele 
noastre a băgat discul în miriște. „E 
ud. tovarășe., e ud pământul, nu ve
deți că rămin felii in urma discu
lui ?“ — îi întărește spusele Horea 
Enache, președintele cooperativei, 
6osit iute la fata locului. „De ce nu 
discuiți pe parcele mai mici cu trac
toare mai ușoare la care să adăugați 
grape reglabile pentru sfărîmarea 
bulgărilor ?“, încercăm noi o suges
tie. E o idee și chiar se poate lu
cra" — ne aprobă șeful fermei nr. 2, 
ing. Gheorghe Pîrvu. Să ne mai mire 
de ce C.A.P. Dioști, nu a însămînțat 
decît 70 hectare culturi duble din 
cele 250 planificate ? Aceeași rămî- 
nere în urmă și aceleași cauze și la 
C.A.P. Leu. „Nu se poate lucra, dar 
avem tractoarele, discurile, presele, 
totul — pe tarlaua Ciurești, sintem 
bine pregătiți", ne explică Constan
tin Cojocărelu, președintele coopera
tivei. Numai că Ia locul indicat, pe 
o tarla de 130 hectare nu se aflau 
decît un disc și o presă de balotat.

...în ziua raidului nostru In consi
liul agroindustrial Amărăști s-au 
semănat culturi duble pe 71 hectare, 
In condițiile în care in noaptea pre
cedentă căzuseră 16 litri pe mp., iar 
In consiliul agroindustrial Zănoaga 
nu s-a însămînțat nici un hectar, 
deși noaptea precedentă nu căzuseră 
decit 10 litri pe mp. Concluzia sa 
impune de la sine.

Nicolae BABALÂU
corespondentul „Scînteii*

Concret, despre
mobilitatea

întreprinderea de echipament hi
draulic este una din cele mai ti
nere unități industriale ale mu
nicipiului Rimnicu Vilcea. Dar, în 
ciuda acestei tinereți, ea a trecut un 
mare și dificil examen. Despre ce 
este vorba ?

Cu puțin timp Înainte de debutul 
productiv al noii unități, forul tu
telar a transmis următorul mesaj : 
„Trebuie să vă adaptați profilul 
pentru a satisface alte cereri de pro
duse, nu pe cele stabilite inițial, în 
domeniul componentelor hidraulice. 
Există cereri pentru o serie de noi 
produse (și urma enumerarea unora 
dintre ele) atit din partea pieței in
terne, cit și a celei externe".

Existau, intr-adevăr, asemenea so
licitări. Dar noua întreprindere nu 
avea în totalitate dotarea necesară 
pentru a-și putea schimba profilul 
din mers. Iar in asemenea situații, 
soluții de-a gata, 
eficiente, nu prea 
oferă nimeni. In
cit, pină la urmă, 
greutatea depă
șirii acestui mo
ment critic a că
zut pe umerii 
conducerii între
prinderii. Iar toa
te soluțiile ana
lizate — și au fost avute In ve
dere multe — au condus la două 
variante : a) aducerea din import a 
utilajelor strict necesare pentru a 
putea produce aparatură hidraulică 
și b) adaptarea, prin modernizare, a 
unor utilaje disponibile in alte uni
tăți pentru noul profil al întreprin
derii.

Mai sigură, mai comodă era soluția 
aducerii utilajelor din import. Dar 
avea un singur inconvenient insur
montabil : timpul ! Calcule precise 
arătau că o comandă pentru aseme
nea utilaje la o firmă străină nu 
putea fi onorată mai repede de 1—2 
ani. Ceea ce ar fi însemnat că, în 
tot acest timp, Întreprinderea n-ar 
fi putut produce. Mai grea, cu bătaie 
de cap și riscuri, era soluția adaptă
rii utilajelor disponibile. Dar cu 
șanse de a fi realizată mult mai 
repede și deci ca întreprinderea să 
poată produce. Atunci, directorul 
unității, inginerul Octavian Fota, a 
invitat în biroul său —. așa cum cer 
regulile democrației noastre — pe 
toți colaboratorii principali, pe mem
brii consiliului oamenilor muncii.

„Da“-ul unanim, rostit pe loc de 
principalii colaboratori în favoarea 
variantei a doua, a reprezentat în
ceputul acțiunii de reprofilare din 
mers a întreprinderii. Delegați ai 
unității au luat de-a doua zi drumul 
unor întreprinderi din țară, care 
anunțaseră că au utilaje disponibile 
— I.M. Plopeni. „Progresul" Brăila, 
„Steaua roșie" București, I.M. Ga
lați ș.a. Și astfel au fost transferate 
la Vilcea o serie de mașini și utilaje 
uzate, pentru a recăpăta aici, prin 
recondiționare și modernizare, o 
nouă viață.

Ce a urmat o dată cu încheierea 
acestei operații ? O adevărată inves
tiție de inteligență, de efort creator 
și efort fizic, de îndrăzneală și

in producție
curaj. Cei doi tineri ingineri-șefi, 
Gheorghe Șurlin și Constantin Di- 
nescu, au preluat, de la proiectare 
pină la execuție, conducerea acțiunii 
de renaștere din mers a întreprin
derii. Atelierul de proiectare condus 
de, tinărul inginer Ion Duican — 
„creierul" și la propriu și la figurat 
al acestei importante acțiuni — s-a 
transformat din proiectant de apara
tură hidraulică în „proiectant-uni- 
versal". A trebuit să proiecteze — 
ca și cum aceasta i-ar fi fost spe
cializarea — atît tehnologii și linii 
tehnologice, cît și accesorii și țlispo-, 
zitive necesare echipării unor vechi 
mașini, pe care urmau să se reali
zeze cilindri hidraulici și aparatură 
pentru liniile automatizate de reglaje 
din siderurgie. Și nu numai că s-a 
reușit pe deplin, dar s-au realizat 
adevărate performanțe tehnice în 
materie. Primele mașini au fost mo

dernizate și e- 
chipate cu tot ce 
trebuie pentru a 
produce aparatu
ră hidraulică in 
45—50 de zile. Ur
mătoarele, pină 
la toate 25, cite 
au fost necesare, 
in și mai pu
țin timp. Maiș

trii Ion Popa, Dumitru Dumi- 
trana, Iosif Alexandru, Constantin 
Teodorescu, muncitorii cu „miini de 
aur" Mihai Meianu, Ion -Tomulescu, 
Mihai Tomescu. Constantin Gârban 
— ca să-i numim doar pe cîțiva din 
cei mulți — au trebuit să devină 
constructori de mașini. Investiția lor 
de inteligentă — dublată, se înțelege, 
de spirit revoluționar, de ore și zile 
de muncă intensă — produce acum 
din plin.

Care ar fi. pe scurt, factorii care 
au asigurat succesul acțiunii de re
profilare a întreprinderii ?

Pentru inginerul Octavian Fota, 
directorul întreprinderii, omul care 
și-a asumat și curajul și riscul ideii, 
cum avea să sublinieze secretarul 
comitetului de partid, argumentele 
se succed ca verigile unui lanț. 
„Odată angajați pe acest drum, am 
creat condiții pentru a valorifica su
perior capacitatea de muncă a unui 
colectiv tinăr, care numără circa 
1 600 de oameni, și care are o virstă 
medie sub 26 de ani. Apoi am de
monstrat, în scurt timp, competenta 
profesională a acestui colectiv.. Circa 
80 la sută din producția de apara
tură hidraulică este destinată expor
tului, avînd ca parteneri firme dintre 
cele mâi reputate din S.U.A., 
U.R.S.S.. R.D.G. în planul strict al 
eficienței economice, prin soluția 
adontată, am creat condiții pentru 
realizarea unei producții de circa 150 
milioane lei anual, a unor beneficii 
de peste 50 milioane și pentru re
ducerea importului cu aproape 60 
milioane. Nu credeți că toate aces
tea au meritat eforturile noastre ?“.

Credem, evident, că da. O de
monstrează și prezența acestor rîn- 
duri la rubrica „O idee și va
loarea ei".

Constantin PRIESCU
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PRACTICA STUDENȚILOR 
confirmare a activității universitare de calitate

CIVILIZAȚIA 
STRĂZII

încheierea din timp și pe temeiuri 
riguroase a convențiilor de practică, 
cu precizarea și respectarea intocmai 
a tuturor îndatoririlor ce revin atit 
facultăților, cit și unităților econo
mice, pentru care am pledat într-o 
anchetă precedentă („Scînteia" din 
19 iunie 1986), are între altele și 
avantajul că, beneficiind de un ase
menea demers, etapa instruirii nu se 
mai detașează, ci se poate integra fi
resc, armonios in procesul general de 
pregătire a viitorului specialist. Pen
tru că, să nu uităm, principalul izvor 
cel puțin al condiției subiective 
nesatisfăcătoare, pe care adeseori 
și-o asociază acum practica studen
ților, se identifică în faptul că săp- 
tăminile de instruire in producție 
sint uneori resimțite ca abătindu-se 
de la climatul specific pregătirii 
universitare. Cu asemenea premise 
psihologice e destul de greu ca pro
gramul de practică să-și atingă in
tegral scopurile, între care la loc de 
frunte se situează cultivarea unui 
mod de gîndire exigent, a acelor cu
noștințe și priceperi in stare să-l 
mențină pe viitorul specialist ' în 
avanposturile noului.

Este și motivul pentru care, de-a 
lungul anilor, instituirea și perfecta
rea succesivă a amintitelor cpnven- 
ții de practică s-au făcut concomitent 
și in strinsă legătură cu localizarea 
perioadelor de practică, astfel încît 
acestea să nu segmenteze procesul 
de ansamblu al pregătirii universita
re. Din acest motiv, practica studen
ților a fost situată cind la începutul, 
cind la sfîrșitul anului sau semes- 
trelor universitare, cu scopul decla
rat și cu speranța ca : instruirea să 
întrunească astfel calitatea de sinte
ză a întregii pregătiri universitare.

Curînd însă s-a observat că Virtu
țile mult doritei sinteze nu doar pe 
calea transmutării programului pot 
fi obținute. Fie că premerge sau că 
încheie o etapă de activitate univer
sitară, practica studenților reclamă 
în primul rînd un conținut adecvat, 
polivalent, necesar profilului larg in 
care sint formați la noi viitorii spe
cialiști ; drept urmare, adîncirea și 
sistematizarea cunoștințelor teoretice 
nu numai că nu pot fi lăsate pe pla
nul al doilea, ei sint chemate 
să ordoneze în structuri riguroase 
toate etapele activității practice. Se 
apreciază că îndeosebi pe această 
cale poate fi accentuată unitatea or
ganică a procesului de formare a vii
torilor specialiști, pentru acest scop 
pledează de altfel însăși rațiunea in
tegrării învățămintului superior cu 
cercetarea și producția.

Iar însemnătatea acestei corelații 
se verifică cel mai bine in cazul în- 
vățămintului superior agronomic. 
Cum bine se știe, din inițiativa 
secretarului general al partidului, in
stitutele cu acest profil au fost do
tate cu stațiuni didactice experimen
tale ; sint unități cu o înzestrare ști- 
ințifico-tehnică de vîrf și de mare 
diversitate tematică, ele cuprind fer
me agricole, horticole, zootehnicb- 
veterinare, ca tot atitea laboratoare, 
organizarea și desfășurarea operații
lor complexe de producție, de cerce
tare și de invățătură se efectuează 
după exigențele universitare. Mai 
mult decit oriunde, practica studen
ților agronomi, desfășurată in aceste 
stațiuni didactice' experimentale, are 
acum posibilitatea de a dobîndi ca
racter de sinteză, așadar de a deveni

un etalon al pregătirii dense, com
plexe, de amplă perspectivă și de 
inaltă eficiență' socială. S.D.E. Bei- 
ciugatele, aparținînd Institutului 
agronomic „Nicolae Bălcescu", este 
o astfel de unitate-etalon, compo
nentele sale vorbesc de la sine despre 
complexitatea, despre caracterul mo
dern al profilului său și, ca atare, 
despre largile posibilități de pregă
tire multilaterală asigurate studenți
lor, in condițiile producțiilor record. 
Spre exemplificare să amintim mai 
întii că S.D.E. Belciugatele benefi
ciază acum de circa 3 600 ha, că este 
unul dintre principalii furnizori de 
sămînță selecționată, superioară ge
netic, iar între dotările sale se în
scriu ferme ale culturilor de cîmp 
și horticole, complexe integrate zoo-

fermelor, în grajduri, în laboratoare 
sanitar-veterinare, pe platformele de 
furaje, la silozuri, in halele pentru 
creșterea și ingrășarea animalelor, 
în atelierul de întreținere și reparații 
a mașinilor agricole. Pentru că, să 
reținem, studenții vin la practică in 
S.D.E. Belciugatele și rămin pe toată 
perioada de instruire aici, unde be
neficiază totodată de cămine confor
tabile, de cantină modernă, de săli 
și laboratoare de studiu. Așa se și ex
plică de ce principala lor preocupare 
organizatorică nu se mai identifică 
in asigurarea participării tuturor la 
intreaga gamă a activităților desfășu
rate aici.— un asemenea deziderat 
este de multă vreme infăptuit — ci 
în eșalonarea astfel a operațiilor in
cit continuitatea, caracterul lor core

Cerințe superioare în pregătirea specialiștilor
tehnico-veterinare cuprinzînd toata 
raseje din țară și, asemenea genote- 
cii de păsări, chiar din întreaga lume. 
Unele dintre soiurile de plante și ra
sele de animale existente aici, ca de 
altfel și in multe zone din țară, sint 
rodul cercetărilor îndelungate ale ca
drelor didactice Și studenților agro
nomi, încununarea unor prestigioase 
eforturi de ani și ani, desfășurate 
chiar aici, pe terenurile experimen
tale avind semnificația tot atitor la
boratoare.

Studenții efectuează activități prac
tice chiar aici, în fermele din cadrul 
S.D.E. Belciugatele, organizate ca tot 
atîtea unități-etalon de invățâmint, 
cercetare'și producție. Graficul in
struirii lor este astfel alcătuit incit 
cuprinde, pe ani de studii, toate pe
rioadele importante din agricultură, 
permițind fiecărui student să parti
cipe succesiv, in ciclul pregătirii sale, 
la toate lucrările manuale și mecani
zate. specifice viitoarei sale profe
siuni. Cu unii dintre acești studenți 
practicanți (între care Teodor Bucă- 
taru, grupa 4 101 A, Ion Antonie, 
grupa 4 201, Gheorghe Chihaia, gru
pa 4 203) și cadre didactice îndru
mătoare (șef de lucrări dr. Angela 
Stoica, asist, ing. Agata Popescu), 
care-i însoțesc în permanență, nu 
prin rotație ca în cazul instruirii 
studenților de la alte institute cu 
profil tehnic, am discutat pe tarlalele

lativ să fie cît mai bine puse în va
loare. Ca atare, studenții agronomi 
efectuează acum o, practică deosebit 
de complexă, cu rigori ce direcțio- 
nează întregul lor proces de pregă
tire. Ei participă la operații specifice 
de producție, nu înainte insă de a li 
se face o prezentare concentrată 
despre valoarea și implicațiile aces
tor operații pentru întregul flux de 
organizare a muncii in agricultură 
și nu fără ca la sfirșit să aibă loc o 
dezbatere, împreună cu cadrele di
dactice îndrumătoare, despre ce în
seamnă o bună creație tehnică și 
cum poate fi asigurat nivelul minim 
de calitate. Caietele lor de practică 
nu se mai reduc la obișnuitele înre
gistrări neutre de date, cifre, fapte, 
scheme, adeseori amalgamate pînă 
la pulverizarea oricărei structuri, ci 
cuprind și sesizare^ neajunsurilor, 
definirea corectă a problemelor, for
mularea întrebărilor, deopotrivă ca
pabile să dezvolte apetitul studiului 
sistematic, dens, profund. „Practica 
eficientă — ne spunea in ordinea 
acestor idei prof. univ. dr. ing. Ion 
Dinu, prorector al Institutului agro
nomic „Nicolae Bălcescu" — presu
pune participarea efectivă a studen
ților la toate operațiile dintr-un flux 
tehnologic, dar, totodată, și regindi- 
rea acestui flux în perspectiva per
fecționării sale. Ca atare, nu doar 
răspunsurile oglindind informația la

zi, ci și întrebările studenților, pute
rea lor de analiză critică, d,e prospec
tare a unor soluții superioare se cer 
luate in calcul nu numai cu prilejul 
colocviului, ci mai ales in cuprinsul 
dezbaterilor sintetice care încunu
nează fiecare zi de practică".

Și-ntr-adevăr, nu puține dintre lu
crările susținute de studenți, inclusiv 
in cercurile științifice sau chiar din
tre proiectele lor de diplomă, identi
fică deopotrivă in etapele anuale de 
instruire practică momentul cristali
zării lor tematice, izvorul și baza ar
gumentației. Qebutul unora dintre 
aceste lucrări are loc chiar aici, in 
fermele Stațiunii didactico-experi- 
mentale Belciugatele, reliefindu-se și 
pe această cale obiectivele mari, de 
veritabilă sinteză universitară, ce 
trebuie să și le asume orice program 
de practică studențească. Pornind 
tocmai de la asemenea corelație, in 
discuția pe care am avut-o in finalul 
anchetei noastre, cu tovarășul prof, 
univ. dr. ing. Constantin Pintilie, 
rectorul institutului, ne-am exprimat 
opinia că unele dintre cabinetele șe
filor de disciplină sau de catedră, 
amenajate in. chiar incinta stațiunii 
și care de asemenea beneficiază de 
dotări admirabile (fotolii, birouri, te
levizor. dulapuri etc., etc.), și-ar 
spori considerabil valoarea dacă ar 
cuprinde și un număr de cărți. Cum 
aminteam, studenții veniți la S.D.E. 
Belciugatele rămin aici pe întreaga 
durată a instruirii, conținutul aces
teia atinge, cum de asemenea amin
team, densități apreciabile și tocmai 
de aceea o bibliotecă este cu deose
bire necesară. Cu atît mai mult cu 
cit, iată, spațiul necesar uhei aseme
nea biblioteci și figurează in schemă 
S.D.E. Belciugatele, are numărul de 
ordine 50 și se integrează armonios 
în complexul pavilionului adminis
trativ și al parcului dimprejur.

Consemnăm cu plăcere faptul că 
nu ulterior, ci chiar atunci, cu noi 
de față, tovarășul rector a luat mă
suri in sensul amenajării bibliotecii. 
Este și acest fapt un argument al 
deschiderii largi spre viață, spre, exi
gențele activității universitare de ca
litate. ce explică prestigioasele suc
cese pe linia integrării ale Institutu
lui agronomic bu.cureștean, succese 
obținute inclusiv in domeniul organi
zării și desfășurării practicii stu
denților.

Mihai IORDANESCU
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Cile nu se pot spune 
despre civilizația străzii'.’.' 
Despre circulația rutieră, 
despre pietoni și șoferi — 
toți angrenați in uriașa 
„uzină a traficului rutier '?! 
Despre cite se pot intim-, 
pla in fiecare fracțiune de 
secundă, cu sau fără voia 
noastră, pe un banal me
tru pătrat plasat pe orica
re arteră, importantă sau 
nu, dirijată sau nu, aglo
merată sau liniștită?:! 
Multe „istorii" se consumă 
pe harta rutieră a țării, se
cundă de secundă, și dacă 
acestea sint din ce in ce 
mai puține, dacă se rosteș
te cu insistență cuvintul 
prevenire, meritul este, 
fără îndoială, și al Direc
ției circulație din Inspec
toratul General al Miliției, 
al agenților de circulație 
din întreaga țară, care ve
ghează la disciplina trafi
cului rutier, la apărarea 
liniștii, sănătății și vieții 
oamenilor! Pentru că nu 
este vorba doar de o cam
panie de o zi, de o săptă
mână, de o lună — știri, 
emisiuni radiofonice, fil
me documentare, cărți, 
pliante, filtre etc. — ci de 
o permanentă, susținută și 
complexă activitate de în
drumare, de supraveghere 
a circulației, de atenționa
re a tuturor (șoferi ama
tori, profesioniști, pietoni 
de toate vârstele) asupra 
micilor-mari intimplări 
care se pot desfășura, cum 
spuneam, într-o clipă, u- 
neori cu nefericite urmări 
de-o viață... Un obiectiv 
major al Direcției circula
ție din Inspectoratul Ge
neral al Miliției in care 
suita celor nouă filme pe 
teme de circulație, prezen
tată nu demult la Casa de 
cultură a studenților „Gri- 
gore Preoteasa" din Bucu
rești, s-a constituit intr-un 
semnificativ moment. O 
suită de nouă pelicule, fie
care in alt limbaj con
cepută — .film documen
tar, film-feconstituire, de
sene animate, film-eseu, 
lecții cu demonstrații cla
re. răspicate, filme-șoc sau 
pledoarii subtile, după care 
spectatorii singuri, să me
diteze la. concluziile firești
— fiecare — o lume, toa
te la un loc însă — o im
portantă și percutantă 
lecție de educație: despre 
efectele alcoolismului, ta- 
bagismului, excesului de 
viteză, neatenției, despre o 
normală comportare a 
omului de la volan, a pie
tonului. Filme cu adresă 
precisă, de exemplu dedi-

, cate muncitorilor fores
tieri (și nu numai lor), in 
care se explică exact, dura
ta, spațiul de reacție al 
unui „inofensiv", in apa
rență, păhărel de tărie, 
sau șoferilor de cursă 
lungă („Metrul" — I.G.M.
— Direcția . circulație) in 
care se demonstrează,

fără replică, ce înseamnă 
un metru — graniță din
tre viață și moarte, un me
tru ca spațiu de frinare, 
de depășire, de acordare a 
priorității, de ce trebuie 
respectate „polițele de asi
gurare" pentru drum („La 
drum, dar nu oricum" — 
M.T.Tc.), adică triada : ve
rificare — siguranță — con
fort ; sau conducătorilor 
auto care lucrează in agri
cultură („Deznodământul" 
— film realizat la cererea 
și cu concursul Ministerului 
Agriculturii), prin reconsti
tuirea. accidentului tragic 
de la C.A.P. Cărplniș — 
Alba... Pelicule adresate, de 
fapt, nouă, tuturor, pentru 
că din fiecare simplă și 
adevărată intimplare se 
învață, se recepționea
ză apelul rostit cu glas 
tare, apel la conștiință, 
la responsabila atitudine 
cetățenească, civică. Și 
cum să nu-ți rămină in 
memorie acele minute in 
care cu spirit, cu umor, dar 
pe un ton ferm, intransi
gent, copiii din filmul „Pie
tonul nu are permis", 
față-n față cu greșeli
le adulților care din gra
bă mare uită de „Ze
bră", de semafor, de in
dicatoare — propun clar, 
fără comentarii inutile, un 
permis de circulație și pen
tru pietoni ! ? Așa cum 
Roboțel și Creionel, din se
rialul cu același nume, per
sonaje îndrăgite de copii, 
mai in glumă, mai în se
rios, atenționează spectato
rii că politețea, civilizația, 
corectitudinea merită toată 
atenția celor ce dau viață 
.străzii. Ca să nu mai vor
bim de filmul „Fără co
mentariu" (realizat de Ser
viciul . circulație al Miliției 
municipiului București), cu 
alternanțe dramatice intre 
chipuri gingașe de copii și 
mașina-gigant care pare să 
nu poată Ji frinată, intre 
primii pași ai unor minu
nați copii și zguduitoare 
imagini de spitale de săli 
de operație ; secvențe-șoc, 
secvențe dure 'împletite cu 
mult rafinament cu diafana 
muzică din „Anotimpurile" 
lui Vivaldi sau cu triumfă
torul final din Simfonia a 
IX-a de Beethoven...

In prim, plan : civilizația 
străzii. Șofer amator sau 
profesionist, pieton de ori
ce virstă, ești invitat să nu 
uiți nici o clipă — și suita 
filmelor amintite dovedește 
o excepțională lecție — că 
o secunda este foarte mult, 
că. un metru se dovedește 
citeodată imens, că dacă nu 
s-a inventat unitate de 
măsură pentru conștiința 
civică, prudența, siguranța 
sint doar citeva din temele 
examenului nostru de fie
care zi care se numește 
„Civilizația străzii".

Smaranda OTEANU

• DIN VREMEA LUI BURE- 
BISTA. In cadrul șantierului arheologic 
Locusteni-Dolj, . bine cunoscut pentru im
portantele vestigii descoperite aici, pen
tru valoroasele concluzii desprinse pe te
meiul lor privind epoci hotărîtoare din 
istorie noastră națională, au fost între
prinse în cursul anului trecut o serie de 
săpături de salvare. Punctul numit „Gura 
Izvoarelor" de pe teritoriul comunei Do- 
brești. pe valea Sărlătuiului, s-a dovedit 
deosebit de bogat în mărturii istorice 
aparținind mai multor epoci. Au fost date 
la iveală, după cum ne scrie arheologul 
Petre ,Gherghe. de la Centrul de științe 
sociale din Craiova, urme ale unei așezări 
neolitice din ultima fază a culturii 
Boia-n (prima de acest fel identificată 
pină acum pe valea Jiului), două orizon
turi aparținind epocii bronzului (cultura 
Coțofeni) și primei epoci a fierului. Ele 
șint suprapuse de un nivel de locuire 
geto-dacic. reprezentat de piese de cera
mică, gropi menajere și valoroase obiecte 
de podoabă : o pafta (a patra descoperită 
pînă acum în Oltenia) și două fibule. Ele 
datează din prima jumătate a secolului I 
î.e.n., deci diri vremurile marelui rege uni
ficator al Daciei străbune, Burebista.
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Recitim poezia cu acest titlu ln- 

tr-o recentă antologie de lirică pa
triotică (alcătuită de George Mirea, 
editura „Eminescu", 1986) : poem 
simplu și vibrant al unei identi
ficări generoase și purificatoare 
hrănite de sentimentul apartenen
ței la un „fluviu uriaș" : viața 
acestui popor. Respiră in aceste 
versuri calmul unei convingeri 
adinei, patetismul reținut al unui 
angajament : „Viața lui, viața 
acestui popor / E fluviul uriaș din 
cere fac parte ; / Cit timp cinta- 
rea cu drumul lui mi-o măsor / 
Niciodată n-am să cobor / Prea 
aproape de moarte / / Aici am văzut 
întiia lumină, / Intîia frunză, intiia 
stea — ■ / Vintul acestor cimpii / 
Ca intr-o mie de fluiere cință / 
In inima mea". Poetul iși simte 
inima ,o orgă uriașă prin care vîn- 
tul sălbatec al cîmpiilor este făcut 
să răsune orchestral, sub bagheta 
unui dirijor nevăzut. „Simfoniza- 
rea“, in cheia muzicii culte, a unui 
sunet natural și intimplător este 
chiar forma pe care talen
tul inconfundabil al lui A. E. 
Baconsky a dat-o sentimentului iu
birii de patrie. Un poet adevărat 
râmîne el însuși chiar și, ori mai 
ales atunci, cind apasă pe clapa 
unui sentiment fundamental, defi
nitoriu pentru o întreagă comuni
tate. Nu e, constatăm, nici o con
tradicție între natura particulară și 
inconl'undabilă a talentului și ca
racterul general și colectiv al sen
timentului exprimat : un sentiment 
precis definit și aparținind. sub 
specie lirică, declarației patriotice. 
Din aceeași antologie, ne mai oprim 
asupra unui poem, de Ion Horea : 
de asemenea, o profundă declarație 
de dragoste făcută patriei, auzită, 
insă, de această dată, prin vocile 
istoriei. Poeții veritabili au calita
tea de a auzi „glasurile acestei 
nații", ale eroilor și martirilor ca 
și cum, contemporani cu ei, ele ar 
fi rămas întipărite in inima lor și 
predate, ca un mesaj sacru, viito
rimii. „înfășurați" in cuvinte ca în 
niște drapele de luptă, ei se fac in
terpret» și propagandiștii acestor 
mesaje : „Și faceți un Domn al 
luptei, și slăviți Călugărenii — / Și 
sub steaguri proletare adunați oș
tirea vremii, / Cei ce duc pe umeri 
tara și pe voievozi în ginduri. / 
Cei ai flăcării din flăcări, cei ai 
plinii din pămînturi, / Cei din veci 
nedreptăți ții, cei de mult intenmi- 
țații. / Murmurul acestor ape. gla- 
surile-acestei nații". Sint versuri, 
poeme determinate de un senti
ment înalt, bine precizat : cărora 
nu le putem refuza nici valoarea 
estetică și nici natura complexă, 
întrucit ele. păstrind intensitatea 
unui pur sentiment de iubire în
flăcărată, nobilă, conțin o medita
ție și o filozofie născute din și 
întretinind acest sentiment.

Cu asemenea poezii patriotice In 
față, rămînem cu atit mai nedu
meriți la semnele unui anumit sno
bism care, într-o formă sau alta, 
consideră specia însăși ca fiind 
anacronică, ieșită din uz sau. ori
cum, traversind o criză (de valoa
re ? de audiență ? de încredere ? 
— nu ni se spune.) Marginalizarea 
dacă nu și respingerea acestei poezii 
născute direct și deschis, ca o ex
presie a patriotismului declarat se 
face uneori chiar în numele... poe

ziei. Sub pana unui condeier, 
patriotismul ca sentiment esen
țial și definitoriu pentru atiția 
și atiția mari creatori devine o 
temă oarecare, printre multe altele 
care pot fi tot atit de... patrio
tice. înclin să cred că el se face 
ecoul paradoxal al veleitarilor pen
tru care, într-adevăr, aceasta este 
o temă ca oricare alta.......Funda
mentală este — ni se spune — în
țelegerea adevărului că poezia pa
triotică este poezia in deplinul in- 
țeles al cuvintului. Indiferent da 
motivele inspirației, filozofică sau 
istorică, erotică sau naturistă, li- 
vrescă sau domestică, pentru veri
tabila poezie, patriotică singurul 
sistem de referință rămine valoa
rea estetică". E greu de priceput 
ce se înțelege aici prin „valoarea 
estetică" dar pare sigur că, pentru 
autorul acestei aserțiuni ritoase. 
„poezia domestică" (?) sau „eroti
că" (?) poate fi. prin atribuirea 
de „valoare estetică", și patrio
tică, și istorică, și filozofică 1 
Probabil că, in bună logică,

triotică sub regimul unor exigențe 
deosebite : nu eliberind-o de răs
punderile ei in fata Artei, ci confe- 
rindu-i un proeminent statut civic, 
politic, educativ. Diferența ei spe
cifică nu o poate scuti de exigen
țele ce decurg din apartenența sa 
la „genul proxim". De aceea, pu
tem fi ușor de acord cu afirmația 
sentențioasă și aproape tautologică 
a unui poet contemporan, potrivit 
căruia „singura artă patriotică este 
Arta" — preluată „creator" de au
torul citat mai înainte — cită vre
me ea definește, elementar, gehul 
proxim : putem vorbi despre o artă 
patriotică numai cind și intrucit ne 
aflăm și răminem in sfera Artei, 
in afara căreia, firește, discuția nu 
mai are nici un temei, încetează de 
la sine. Cele mai sacre sentimente, 
neconvertite in artă, compromit .și 
patriotismul, și arta. Dar existen
ța unei anume cantități de macula
tură nu poate justifica cu nici un 
chip subaprecierea, minimalizarea 
talentului care se angajează in a- 
ceastă direcție de o mare fertilita-

poetic" — în eseul „Funcția socială 
a poeziei", T. S. Eliot suspectează, 
de fapt, suspiciunea unora față de 
orice poezie care poate ii conside
rată pledoarie pentru o concepție 
socială, morală, politică sau reli
gioasă : adesea, asemenea poezii sint 

.respinse pentru că exprimă un 
punct de vedere pe care cei ce nu-1 
împărtășesc ii contestă 1 Așadar, 
nu-1 vom urma pe respectivul „con- 
testatar", ferindu-ne să fim suspi- 
< io.și față de o poezie, fie și „oca
zională", cită vreme el nu’ ne spune 
motivele pentru care este înclinat 
să o „respingă" : exprimă respec
tiva creație un punct de vedere pe 
care nu-1 împărtășește sau. pur si 
simplu, a citit niscaiva poeme 
proaste, fabricate ocazional ? Nu e 

•clar. și puțină istorie nu strică.
Ce este, de fapt, „poezia eve

nimentului" sau „ocazională" ? Is
toric privind lucrurile, se poate 
spune că Odele lui Pindar, poezii 
patriotice, sint creații „evenimen- 
țiale". legate de împrejurări (cir
cumstanțe) relativ precise : ele a-

poeziei ocazionale se referă ooinia 
de mai sus ? Căci „suspiciunile" și 
„respingerile" nu se pot adresa, 
după opinia noastră, poeziei oca
zionale sau patriotice in general, 
ci numai celei proaste, lipsi
te de valoare, respectiv, de gi
rul talentului : in ,acest chip Ie
zind respectul pe care cititorii ade- 
vărați il atribuie pe drept cuvint 
unor sentimente ce sint in aceeași 
măsură ale lor și ale tuturor.

Motiv central și permanent al 
poeziei românești, patria s-a înscris 
mereu — sub infinite ipostaze — in 
registrul liric al tuturor poeților 
noștri, de la Văcăreștii ce-și în
chinau versurile la „a patriei cin
stire" și „creșterii limbii româ
nești" pină la strălucita generație 
postbelică a „luptei cu inerția" in 
numele unui inalt ideal revoluțio
nar. întotdeauna adevărații scri
itori au slujit cu devotament ideile 
avansate ale epocii, existența lor 
creatoare fiind exponențială, iar 
opera lor constituindu-se într-o 
sinteză a spiritualității colective.

„Cu tot ce am aparțin acestui pâmînt"
versurile cîntecului pe care .în 
„O scrisoare pierdută" Veta il 
cintă pentru Chiriac ar alcătui și 
o poezie patriotică : dacă ar înde
plini misterioasa normă a „valorii 
estetiefe" !

In realitate, credem că noțiunea 
invocată aici este utilizată defec
tuos, înlesnind efecte hilare. „Va
loarea estetică" este rezultatul 
unei operații mentale, intelec
tuale, al unei conceptualizări 
Sau „secularizări" întreprinse asu
pra efectelor unui dat natural și 
fundamental : talentul. in absenta 
căruia orice discuție este zadarni
că. Ea poate fi atribuită sau dărui
tă — eventual de un critic ingenios 
și întreprinzător — in schimb, ni
meni nu-ți poate oferi talent. De 
aceea, nu atit „valoarea estetică", 
o valoare atribuită și. vai. adesea 
manevrabilă, cit sensul, direcția in 
care se angajează talentul unui au
tor ni se pare că ne pot ajuta să 
distingem mai bine caracterul și 
conținutul poeziei pe care o discu
tăm. Deslușind direcția tematică, 
filozofică, existențiala a unui anga
jament poeticf motivele inspirației 
nu ne vor mai putea parea. nici ele, 
indiferente — cum scrie autorul ci
tat — ci, dimpotrivă, profund sem
nificative sub raport axiologic.

Lipsa de precizie a termenilor 
creează țonfuzii și — in susțineri 
precum aceea citată mai înainte — 
înlesnește un transfer necritic de 
tip metonimic : dinspre semnifica
ția general-patriotică a oricărei e- 
xistențe creatoare autentice care 
sporește, prin chiar acest fapt, vo
lumul spiritualității naționale, că
tre investirea artificială a unor cre
ații sau produse individuale — es
tetic valabile — cu funcțiuni și con
ținuturi specifice pe care, însă, ele 
nu le dețin. Tradiția literară și nu 
decizia subiectivă și arbitrară a 
cuiva a făcut să situăm poezia pa

te și înaltă semnificație socia
lă. Un alt mod de a „culpabili- 
za" prin marginalizare aceeași 
poezie patriotică tinde să fie in
vocarea. mai exact, manipularea 
unor „autorități", citate insă trun
chiat. partizan și, adesea, sfidind 
chiar sensul general, care este al
tul, al opiniei citate. Același autor 
care ne învăța mai înainte că poe
zia patriotică este... poezia (subli
nierea ii aparține) se arată, ca și 
alți „estetizanți" dogmatici, foarte 
sever cu ceea ce s-a convenit a se 
numi — cel puțin inițial fără nici 
o conotație minimalizantă — „poe
zia ocazională" : „Așa-zisa -poezie 
ocazională», supusă sau revoltată, 
reverențioasă sau iconoclastă, tre
zește suspiciuni și respingeri". Ar
gumentul decisiv, in acest punct al 
unei „demonstrații" fără argumen
te nu-1 constituie, cum ar fi nor
mal, citarea curajoasă și convin
gătoare a unor versuri proaste — 
avea de unde ! — ci autoritatea 
unui citat dintr-un mare poet și 
estetician, T. S. Eliot : „Oamenii 
— observă T. S. Eliot — Sint cite
odată bănuitori fată de orice poe
zie care are un scop precis : poe
zie in care poetul pledează în fa
voarea unor concepții de ordin so
cial, politic sau religios". Ce nu ne 
spune abilul autor care iși îm
bracă opiniile in vorbele unei au
torități in materie de poezie este 
însă „amănuntul" că același este
tician englez are opinii mult mai 
echilibrate despre idealul social in 
poezie, precum și despre raportu
rile dintre elocință (retorica liricii 
sociale și patriotice) și expresivi
tate, una neexcluzind-o pe cealaltă, 
ci condiționindu-se și ^complinindu- 
se reciproc. Mai mult, cum arăta și 
Voicu Bugariu — in singurul stu
diu temeinic și relativ cuprinzător 
consacrat „Patriei și cuvintului

companiau ceremonii colective sau 
private (in folclorul românesc ou- 
tem găsi numeroase astfel de crea
ții). De altă parte, „ocazionale" 
sint sute de poeme patriotice și po
litice ale lumii : poezii consacrate 
unor evenimente istorice, sociale 
sau unor eroi din viața popoarelor, 
creații care, putînd apela la o 
sflmâ de mijloace mai mult sau 
mai puțin retorice, exprimă, di
rect sau indirect, opțiunea, atitu
dinea, convingerea politică a auto
rilor lor. Cum știm. în literatura 
română asemenea creații „ocazio
nale" sint in număr mare și edu
cația patriotică a noastră a tuturor 
a găsit in ele destule motive înăl
țătoare (Ostașii noștri, Cîntece de 
vitejie ș.a.) In al treilea rind. poe
zia „ocazională" provine, semantic, 
din definiția goetheeană. Marele 
poet german, intr-o convorbire cu 
Eckermann e de părere, că 
varietatea și bogăția lumii ga
rantează caracterul inepuizabil al 
„subiectelor de poezie" : „Dar e 
necesar ca aceasta să fie. întot
deauna. poezie de circumstanță, 
altfel spus, ca realitatea să-i fur
nizeze ocazia și materialul. Un caz 
particular devine general și poe
tic prin chiar faptul că este tratat 
de un poet. Poeziile mele sint toa- 

. te poezii de circumstanță, ele sa 
inspiră din realitate, pe ea se înte
meiază și Se sprijină. N-am ce face 
cu poezii care nu se sprijină pe 
nimic". In fine, iată și opinia mo
dernului Paul Valery : „Poetul se 
trezește în om datorită unui eve
niment neașteptat, un accident ex
terior sau interior" (s.n.). Sigur, 
s-ar putea spune că aria evenimen
tului, interior și exterior, este deo
sebit de întinsă, iar discuția despre 
ele și sensurile lor nu mai puțin 
lungă. Important e altceva : la 
care dintre aceste'circumstanțe ale

Sint adevăruri vechi, in spatele 
cărora stă o întreagă literatură. 
Scriitorii noștri cei mai impor
tanți n-au socotit inutil să le re
pete. „Sufletul unui scriitor mare 
— afirma Camil Petrescu — este 
sinteza sufletească a unui popor la 
un moment dat". Grecii vechi, 
adăuga el. „trăiesc prin Socratc, 
Platon. Aristotel și atiția filozofi, 
prin Phidias și atiția artiști, prin 
Horner și atiția autori de tragedii 
și poeți". Eminescu exprimă inte
gral spiritualitatea românească, el 
nu este al unui moment ci al tu
turor timpurilor deși „materialul" 
operei lui și „ocazia" creației lui 
sint ale epocii în care a trăit. O 
constantă a spiritului românesc 
este, precum se știe, voința de a fi 
și a dura pe aceste meleaguri in 
pofida tuturor „răutăților" in fața 
cărora nu ne-am plecat capul ci am 
supraviețuit cu prețul atitor jertfe 
de. singe. O asemenea conștiință 
a permanenței, care ne-a stimulat 
voința de a dura, de a construi, 
denumește nu o trăsătură secun
dară sau trecătoare, ci un aspect 
fundamental al literaturii române, 
spiritul său activ, militant. „îm
prejurările istorico-sociale vitrege 
în care și-a dus existenta au obli
gat poporul român din cele mal 
vechi timpuri să-și apere dreptul 
la viață cu arma in mină — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Re- 
Zistind tuturor încercărilor, el a 
străbătut vremurile de restriște și 
a ieșit la lumină. cucerindu-și 
locul ce i sc cuvine în marea fa
milie a popoarelor lumii, pentru 
că întotdeauna a fost animat de o 
nestinsă dragoste de patrie, de cu
raj, de spirit de abnegație: sentimen
tul patriotismului fierbinte a fost 
transmis ca o flacără vie din ge
nerație în generație". Scriitorii, 
poeții sint printre cei care au 
transmis această „flacără vie".

torța inspirației lor s-a aprins me
reu de la marile idealuri și senti
mente ale celor multi, de la dra
gostea pentru pămintul străbun. 
Marile izbinzi ale scrisului româ
nesc alcătuiesc de aceea o cronică 
vie a acestor lupte și a eroismului 
aprins in suflete de aspirația către 
o viață mai bună, demnă. Aici gă
sim. deopotrivă, izvoarele vitalității 
artei patriotice, ale poeziei ce se 
consacră cultului patriei, omagierii 
eroilor ei. precum și explicația au
dienței de care această creație se 
bucură azi. „Patriotismul — afirmă 
un poet care azi se „bucură", 
uneori, de parodiile unora dintre 
cei mai tineri urmași ai săi intru 
poezie, dat din paginile cărora cu 
greu .s-ar putea alcătui un mic 
grupaj de versuri patriotice — nu 
există numai in amorul țării sale, 
dar in a ști a subordona si sacri
fica interesele sale particulare la 
cele generale, sau cel puțin să nu 
facă a se prețui aceste interese 
private asupra celor publice, cind 
unele sint contrarii celorlalte. Aici 
este una din manifestările patrio
tismului" (Dimitrie Bolintineanu). 
Scrisul poetului ilustrează, încă 
durabil, această convingere deloc 
singulară, larg impărtășită. Nu nu
mai de noi, românii, dar și de alții. 
„Ne indoim — scria Chateaubriand. 
— că poate exista o virtute adevă
rată, un talent veritabil fără dra
goste de patrie". Și nu este vorba 
despre o iubire nedefinită pentru 
un obiect abstract : in fiecare epo
că sentimentul patriotic răspunde 
și imbracă forma unor necesități 
și idealuri ce alcătuiesc problema
tica majoră a timpului. Cind citim 
opinii care pun sub semnul indife
renței sau al neutralității motivele 
sau „temele" inspirației patriotice 
(„erotică , sau naturistă, livrescă 
sau domestică") ne vin in minte 
marile .poeme eminesciene cu acea 
extraordinară tensiune a lor de a 
depăși granițele „autoexprimării", 
năzuind și izbutind genial să dea 
nume și voce frământărilor și sen
timentelor celor mai adinei ale po
porului său „atit de simplu și la 
vorbă și la port", aidoma marelui 
său voievod. Mircea. Căci există Ia 
marii poeți această dorință mistui
toare de „a ieși din sine", făcin- 
du-se instrumentul geniului pro
fund al nației lor. Din acest punct 
de vedere, ideea indiferentei sau 
a egalității izvoarelor; motivelor 
sau temelor inspiratoare ne apare 
profund neadevăratâ 1 și. într-o 
mare măsură. minimalizatoare. 
Căci, cum am putea crede că minți 
geniale și umanități profunde că 
Dante ori Shakespeare, Eminescu 
sau Sadoveanu și Blaga ar fi putut 
fi și rămine indiferente la moti
vele adinei ale inspirației lor? Se 
poate oare admite — altfel decit 
anecdotic — că și-au lăsat „inspi
rația" să vagabondeze, la voia în- 
timplării, că ei au „cîntat" precum 
pasărea, din instinct și fără pre
meditare și alegere ? Opera lor, 
patriotică în cel mai direct și înalt 
înțeles al cuvîntului. nu s-a năs
cut din „indiferență", din „teme 
minore" sau „erotice" și „domes
tice", ci din alegere, din opțiune 
și participare ardentă : la soarta 
poporului, a patriei lor.

C. STĂNESCU
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• TIMUR LENK DESPRE RO
MÂNI LA 1395. într-una din ședințele 

de comurficări ale Laboratorului de studii 
otomane' al Facultății de istorie-filozofie 
din București (despre a cărui activitate 
.am. mai relatat la această rubrică), dr. 
Tahsin Gem:;, de la Institutul de istorie 
„N. lorga". a prezentat textul unei scrisori 
trimise de hanul Timur Lenk. din Caucaz, 
sultariuliii Bayezid in iarna lui 1395/1396. 
Documentul, publicat de puțină vreme de 
istoriografia turcă, conține o ofertă de 
alianță împotriva lui Tohtamîș. hanul 
Hoardei ,dfe Aur, și a „ghiaurilor". împo
triva cărora — știa atunci Timur Lenk — 
se afla in campanie sultanul Bayezid. 
Avind în vedere condițiile tehnice de co
municare ale epocii, ca și faptul că 
atunci Bayezid se afla, in luptă doar cu 
voievodul Mircea cel Mare, izvorul recent 
pubiieaf ar putea fi un nou indiciu in 
sprijinul ipotezei că principala confruntare 
dintre sultanul otoman și viteazul domn 
român a avut loc nu in 1394, cum se apre
cia pină acum, ci în 1395 — ne scrie dr.

. Mihai Maxim, vicepreședinte al Labora
torului de studii otomane.

• CONTRIBUȚII LA BIBLIO
GRAFIA ROMÂNEASCĂ VECHE. 
Recent. în cadrul consfătuirii anuale pri
vind rezultatele cercetării și valorificării 
patrimoniului cultural național, tovarășul 
Doru - Bădără, de la Biblioteca Centrală 
Universitară din București, a semnalat, 
intr-o foarte interesantă comunicare, o 
ediție necunoscută a „Psaltirii in versuri." 
a Iții Dosdfței, tipărită in 1673. Avind 262 
de .pagini, un titlu deosebit de cel al edi7 
țieî cunos’cute pină acum. încadrat de 
chenare decorate eu elemente florale și 
medalioane, stema Moldovei (flancată de 
stihurile dedicate acesteia de eruditul Var
laam). această ediție — subliniază autorul 
comunicării — pare' a indica faptul că. ne
reușind să obțină .sprijinul lui Duca Vodă 
pentru tipărirea- lucrării sale, marele căr
turar a editat-o singur. Ulterior, domnitorul 
Ștefan Petriceict; a sprijinit reeditarea lu
crării; ceea ce a f jcut necesară o nouă 
redactare a foii de titlu a cărții, pentru 
ca pe tâcdasta să fie inserat și numele 
domnitorului. In acest răstimp. Dosoftei 
a alcătuit. și celebrele sale .stihuri la lu- 
minatulți Ghe.rbu a țării Moldovei", pe care 
le-a inclus în locul versurilor lui Varlaam. 
Dincolo.:de concluziile noi, pe care le con
turează privind greutățile și eforturile 
depuse de matele cărturar pentru tipărirea 
lucrării,, această primă ediție, necunoscută 
pînă iii prezent, aduce informații noi pri
vind, limba după care s-a realizat tradu
cerea (greacă, nu slavonă), pe foaia de ti
tlu ' afirmi.ndu-se că lucrarea a fost „din 
greceaște in liimbă rumâniască pre stihur 
tlăcuiltă’1.

• COPIA MANUSCRISULUI 
UNUI MANUAL ELABORAT DE 
GHEORGHE LAZĂR ? La acee’' 
consfătuire, muzeograful Emil Păunescu, 
de la Muzeul județean Giurgiu, a prezen
tat un manuscris descoperit in fondul do
cumentar al bibliotecii liceului „Ion Maio- 
rescu" din Giurgiu. Este vorba despre ma
nuscrisul unui manual de geografie, alcă
tuit, din două capitole („începuturile geo
grafiei" și „Dăspre hărțile geograficești", 
acest din urmă capitol datat „822 ianua
rie 20"). Investigind bogatul fond al ma
nuscriselor de manuale geografice din 
epocă (numai în colecțiile Academiei au 
fost depistate circa 40), punind in valoare 
alte știri ale vremii, autorul comunicării 
sugerează posibilitatea ca manualul de la 
Giurgiu să fie copia manuscrisului uneia 
dintre „Geografiile" elaborate înainte de 
1822 de Gheorghe Lazăr, despre care 
amintesc o serie de surse documentare, 
dar care astăzi sint dispărute.

MILITA-
De curînd, 
lumina ti-

• 306 DOCUMENTE 
RE DIN EPOCA UNIRII, 
la Editura militară a văzut 
parului, sub auspiciile Centrului de studii
și cercetări de istorie și teorie militară, 
volumul de „Documente privind istoria 
militară a poporului român. Ianuarie 1848 
— defcembrie 1856", volum întocmit de co
lonel Constantin . Căzănișteanu (coordona
tor), Maria Georgescu și dr. Dorina N. Rusu. 
Din cele 306 documente adunate între coper- 
țile volumului, mai bine de o treime aduc 
spre noi tumultul anului revoluționar 
1848—1849. conturind tabloul preocupărilor 
revoluționarilor români de a se crea in
strumentul militar necesar pentru a apăra 
cuceririle, revoluționare in fața gravelor 
amenințări externe, ca și a zvircolirilor 
reacțiuhii interne ; scrisori, proclamații, 
acte Oficiale conturează imaginea unui 
timp eroic, în care, în confruntare cu 
uriașe greutăți și obstacole, poporul român 
își afirma nestrămutat atașamentul său 
față de cauza revoluției, față de marile 
idealuri în numele cărora fusese declan
șată ; sint evocate eforturile pentru do
tarea armatei revoluționare și pentru or
ganizarea taberei de la Riureni — Vilcea, 
luptele : purtate de români sub flamurile 
revoluției, greul tribut de singe plătit de 
ei pentru dreptul lor de a fi și a răminea 
ei înșiși.

Alte documente relevă că in perioada 
ce a urmat revoluției — în pofida faptului 
că o bună parte a cuprinsului românesc 
S-a aflat ani in șir sub ocupație militară 
străină — au avut loc încercări și stră
duințe menite să contribuie la propășirea 
și modernizarea forțelor noastre armate, 
spre a se putea asigura interesele națio-, 
hale, grav amenințate de politica marilor 
imperii vecine.

Grupoj realizat de Silviu ACHIM
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TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România, 

de Plenara Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Plenara Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie și-a desfășu
rat lucrările intr-un moment cu profunde semnificații istorice, cind între
gul partid și popor sărbătoresc a 65-a aniversare a făuririi Partidului Co
munist Român, împlinirea a 21 de ani de la Congresul al IX-lea al P.C.R. 
— eveniment memorabil in viața națiunii noastre socialiste — și omagiază 
cu emoție împlinirea a 50 de ani de ia procesul luptătorilor comuniști și 
antifasciști de Ia Brașov, in fruntea cărora v-ați aflat dumneavoastră.

Participant» la plenară se alătură cu entuziasm omagiului pe care vi 
l-a adresat Pienaia C.C. al P.C.R. din iunie a.c„ intregul nostru popor ră
rind în dumneavoastră pe marele fiu al partidului și al țării, erou intre 
eroii neamului, făuritorul grandioasei epopei de transformare revoluționară 
a patriei noastre, neobosit militant pentru dezarmare și pace, pentru o 
viață mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră.

Dăm glas, de asemenea, gindurilor noastre de aleasă prețuire și recu
noștință față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. om 
politic de excepție, savant de largă recunoaștere internațională, model de 
devotament, inalt umanism și dăruire pentru binele și fericirea poporului, 
care; prin întreaga sa activitate politică și științifică, aduce o contribuție 
remarcabilă la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru.

l’articipanții la plenară — se arată in telegramă — au analizat, intr-un 
spirit de înaltă responsabilitate, modul in care Societatea de Cruce Roșie 
și-a adus contribuția la acțiunea de instruire și educație sanitară a popu
lației in probleme de prim-ajutor, la îndeplinirea hotărîrilor de partid 
de stat privind creșterea natalității și a sporului natural al populației 
a adoptat noi măsuri care să determine perfecționarea in continuare 
activității de Cruce Roșie.

Vă asigurăm, muit iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
spune in continuare, că nu vorn precupeți nici un efort pentru a spori con
tribuția organizației noastre Ia ridicarea gradului de cultură sanitară a 
populației, pentru insușirea unui comportament demografic corect, pentru 
menținerea vigorii și tinereții poporului

★

La București s-a desfășurat, vi
neri, Plenara Consiliului Național al 
Societății de Cruce Roșie, in cadrul 
căreia a fost analizată activitatea 
depusă de organizațiile de Cruce 
Roșie pentru ridicarea gradului de 
cultură saniiară a populației, pregă
tirea cetățenilor in problemele acor-•

Adunare festivă prilejuită de cea de-a 65-a aniversare
a victoriei Revoluției populare mongole

Cu ocazia celei de-a 65-a ani
versări a victoriei Revoluției popu
lare mongole, vineri după-amiază a 
avut loc în Capitală o adunare festi
vă, organizată de Comitetul muni
cipal București al P.C.R. și Asocia
ția de prietenie româno-mongolă.

Xu participat tovarășii Ludovic 
zekas, membru al Comitetului Po

ntic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, Ion 
Stoian, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., adjuncți de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., membri ai 
conducerii unor ministere, reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat, numeroși oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții 
bucureștene.

Au fost prezenți Togoociin Ghen
den, ambasadorul Republicii Popu
lare Mongole la București, membri 
ai ambasadei, precum și delegația 
Asociației de prietenie mongolo-ro- 
mână aflată in țara noastră.

Au fost intonate imnurile de stat 
Me Republicii Populare Mongole și 
Republicii Socialiste România.

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de tovarășul Gheorghe Marinoiu, 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.

In continuar.e a luat cuvintul to
varășa Viorica Neculau, membru al 
C.C. al P.C.R., adjunct al ministru
lui educației și invățămintului, care 
a evidențiat insemnătatea istorică a 

■enimentului aniversat, relevînd ca, 
. cele șase decenii și jumătate de 

viață liberă, oamenii muncii din 
Mongolia, sub conducerea Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol, au 
înfăptuit adinei transformări demo
cratice, revoluționare în societate, in 
toate sferele vieții economice, poli
tice și sociale, edificind cu succes 
orinduirea socialistă. Arătind că 
realizările poporului mongol prieten 
sint bine cunoscute și apreciate de 
poporul român, vorbitoarea s-a refe
rit în continuare la preocupările oa
menilor muncii din țara noastră 
pentru transpunerea în viață a is
toricelor hotărîri adoptate de cel

tv
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color) • „Ceterâ, .cind te aud..." 
— melodii populare • Gala de
senului animat • Marile mo
mente ale baletului • Reporta
jul emisiunii : ..întrecerea te
merarilor" • O melodie în primă 
audiție • Cintecul cuvintelor —

Orizonturi profesionale noi
(Urmare din pag. I)
fesionale cu intregul efectiv al 
forței de muncă din întreprindere. 
In 1985 au absolvit una sau alta 
din formele cursurilor de pregă
tire, cu atestat, deci cu examen, 
3 700 de oameni ai muncii. Alți 
șase sute s-au aflat la cursuri se
rale ale invățămintului de stat. In 
’8ț> avem 3 784 de cursanți la pro
gramul de perfecționare pe struc
turi profesionale și pe forme spe
cifice de pregătire. Sint apoi alți 
442 cu programe personale de pre
gătire — maiștri, tehnicieni, ingi
neri. 247 de muncitori urmează, la 
seral, liceul industrial de speciali
tate. Alți 115 sint studenți la serat 
Zitia de joi este, în fiecare săptă- 
minâ, ziua pregătirii profesionale. 
Atunci, după orele de muncă, să
lile cabinetului tehnic, unele spații 
din ateliere, birourile noastre și 
clasele liceului industrial sau ale 
școlii profesionale patronate de în
treprindere devin săli de curs pen
tru personalul uzinei. Cu prezența 
obligatorie, intrucit promovarea in 
categorii și trepte superioare de 
Încadrare nu se mai face decit cu 
atestatul de absolvire a acestor 
cursuri, implicind o examinare 
specifică. Cursurile se reiau anual, 
pentru fiecare pe o altă 
nivelului de pregătire.

Un sistem încă mai 
pentru . specialiștii din 
cercetare-proiectare. Ni-I 
șeful secției, inginerul Dragoș Fo- 
dor.

— Pentru noi, cercetătorii și 
prViiectanții, esențială este capaci
tatea de a gindi tehnic in deplină 
cunoaștere a ceea ce este mai nou 
și mai nou in domeniul nostru. Și 
cum aici informațiile sint extraor-

treapta a

complex 
secția de 

prezintă

și
Și
a

se

nostru.

*
dării primului ajutor medical, Îmbu
nătățirea indicatorilor demografici.

Intr-o atmosferă angajantă, parti- 
clpanții au adresat o telegramă to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

să se dezvolte tot mai pu- 
în viitor, în interesul po- 
țărilor noastre, al cauzei 
a socialismului și păcii în 
spus vorbitoarea.

adresate calde felicitări

de-al XIII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român.

După ce a evocat apoi bunele ra
porturi statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Popular 
Revoluționar Mongol, între țările și 
popoarele noastre, vorbitoarea a sub
liniat că acestea au cunoscut o evolu
ție ascendentă pe plan politic, eco
nomic, cultural-științific și in alte 
domenii, în spiritul Tratatului de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Mongolia, al stimei și respec
tului reciproc. Există condiții și po
sibilități ca, prin eforturi comune, 
conlucrarea și cooperarea româno- 
mongolă 
ternic și 
poarelor, 
generale 
lume, a

Au fost 
poporului mongol prieten, cele mai 
bune urări de succes în transpunerea 
in viață a hotărîrilor celui de-al 
XIX-lea Congres al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol.

A luat apoi cuvintul ambasadorul 
R.P. Mongole la București, Togoociin 
Ghenden, care a reliefat însemnăta
tea istoricului jubileu în viața po
porului mongol și a înfățișat pe larg 
etapele Construcției socialismului în 
R. P. Mongolă, succesele înregistrate 
de oamenii muncii mongoli in dez
voltarea industriei, agriculturii, pre
cum și pe plan social-cultural. Re- 
ferindu-se la bunele raporturi exis
tente intre partidele, țările și po
poarele noastre, vorbitorul a evi
dențiat caracterul activ și prietenesc 
al cooperării economice și tehnico- 
științifice bilaterale, rolul important 
al acestei cooperări in realizarea 
programelor de dezvoltare pe diver
se planuri a R. P. Mongole.

In încheiere, ambasadorul R. P. 
Mongole a adresat poporului român 
urări de noi succese in înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român, in 
dezvoltarea și înflorirea multilatera
lă a României socialiste.

(Agerpres)
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moment poetic • Mărturisiri... pe 
un Stradivarius • Tablouri din 
Galeria Națională • Telesport • 
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Săptămina politică 
închiderea programului 
Telejurnal
Teleenciclopedia (parțial color) 
Steaua fără nume (color). Emi- 
siune-concurs pentru tineri Inter
pret! de muzică ușoară
Film artistic : „Limuzina albă" 
Telejurnal
închiderea programului

dinar de numeroase, a trebuit să 
ne ocupăm mai intii de un sistem 
de căutare, selecție și sistemati
zare a informațiilor. Pentru care, 
din fiecare colectiv de cercetare și 
proiectare, un om a urmat un curs 
special la Institutul Național de 
Informații și Documentare. Cursuri 
de inițiere in căutarea și selecția 
bibliografiei. Avem legături per
manente cu acest institut — fără 
el, munca și pregâtire;i noastrg ar 
fi de neconceput. Și. de asemenea, 
cu Oficiul de Stat pentru Invenții 
și Mărci, posesor al unor vaste in
formații de ultimă oră pentru orice 
domeniu al tehnicii. Prin sistemul 
de legături cu aceste instituții, prin 
participarea la sesiunile de comu
nicări ale multor instituții științi
fice din țară, prin propriile surse 
de documentare trecem in revistă, 
periodic, întreaga cantitate de in
formații noi și astfel putem ști, in 
orice clipă, ce inseamnă, cu ade
vărat. in domeniul nostru, „nivelul 
mondial". Avem propriile sesiuni 
de comunicări științifice și tehni
ce care sint, de fapt, niște colocvii 
profesionale. Fiecare, ' pentru spe
cialitatea sa. pentru domeniul de 
care se ocupă prezintă periodic o 
sumă a rezultatelor muncii, a ob
servațiilor științifice și tehnice 
proprii, a informațiilor noi asuma
te și le supune discuției, judecății 
celorlalți. E tot un fel de invăță- 
mint, dar fără lectori stabili, ci fie
care este, în același timp, profe
sor și lector. Obligat, prin acest 
sistem, să nu rămînă „in bancă", 
ascultător atent sau distrat, ci să 
aibă in permanență interesul unui 
studiu asiduu, al unei gindiri teh
nice active și progresive, mereu la 
cea mai înaltă cotă, mereu la zi 
cu... „nivelul mondial". Avem pes-

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,

Am primit telegrama dumneavoastră de felicitare, adresată cu prilejul 
celei de-a 65-a aniversări a creării Partidului Comunist Chinez. Exprimăm 
sincere mulțumiri pentru felicitările dumneavoastră călduroase, care repre
zintă un imbold și sprijin pentru partidul și poporul

Fie ca prietenia dintre partidele și țările noastre să

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST CHINEZ

IN SECTORUL AGRICOL ILFOV S-A ÎNCHEIAT 
RECOLTAREA GRIULUI

1

Oamenii muncii din unitățile agri
cole de stat și cooperatiste din sec
torul agricol Ilfov raportează înche
ierea recoltării griului. Organizarea 
temeinică a activității, mobilizarea 
tuturor forțelor tehnice și umane au 
permis executarea in flux continuu 
a lucrărilor de recoltare, transport, 
eliberare și pregătire a terenului 
pentru semănatul culturilor duble. 
Pe ansamblul sectorului, întreaga 
recoltă a fost depozitată în condiții 
bune, asigurîndu-se livrarea unor 
Însemnate cantități de grîu la fondul 
de stat. Totodată, a fost însămința- 
tă in a doua cultură întreaga supra
față planificată, au fost efectuate 
lucrările de întreținere a culturilor 
prășitoare, s-au luat măsuri pentru 
recoltarea legumelor și fructelor, 
s-au întreprins acțiuni susținute 
pentru dezvoltarea 
m aliere.

In telegrama 
acest prilej t o v 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
general al Partidului Comunist Ro-

legumelor și
acțiuni 

producției ani-

adresată cu 
a r ă ș u I u i 

secretar

Cronica zilei
Republica 
Republica 

exami-

La București au avut loc convor
biri tntre delegațiile organelor cen
trale de planificare din 
Socialistă România și 
Populară Ungară. Au fost 
nate probleme ale extinderii, in con
tinuare, a relațiilor economice din
tre cele două țări in diferite dome
nii de interes comun, atit pe perioa
da acestui cincinal, cit și in perspec-

INFORMAȚII SPORTIVE
ATLETISM. Pe stadionul 1 Mai din 

Pitești a început vineri întilnirea 
amicală de atletism dintre selecțio
natele de juniori ale României și 
S.U.A. După prima zi de întreceri 
scorul general este 104—87 puncte in 
favoarea sportivilor români. La fe
minin echipa României conduce for
mația S.U.A. cu 54—30 puncte, în 
timp ce la masculin scorul este de 
57—50 puncte in favoarea atleților 

■ americani.
Iată citeva din rezultatele tehnica 

ale întilnirii : aruncarea suliței mas
culin : Valentin Jula (România) 67,40 
m — nou record național ; 100 m plat 
fete : Carry Smith (S.U.A.) ll”41/100; 
110 m garduri băieți : Janie Hence 
(S.U.A.) 14”44/100 ; săritura in înăl
țime fete : Galina Astafei (România) 
1,87 m ; săritura cu prăjina : Răzvan 
Stănescu (România) 5,00 m ; 1 500 m 
băieți : Matthey Hopkins (S.U.A.) 
3’50”38/100 ; 1 500 m fete : Luminița 
Zaițuc (România) 4T4”63/100.

FOTBAL. Uniunea europeană de 
fotbal a decis schimbarea ordinii de 
disputare a unor meciuri din primul 
tur al cupelor europene de fotbal. 
Printre acestea se numără și parti
dele Universitatea Craiova — Gala- 
tasaray Istanbul și Sportul studen
țesc — Omonia Nicosia, din cadrul 
„Cupei U.E.F.A.", in care echipele 
românești vor susține primul joc pe 
teren propriu, și nu tn deplasare, 
cum fusese stabilit prin tragerea la 
sorți.

ȘAH. în turneul internațional fe
minin de șah de la Tapolca (Unga
ria), după 9 runde se menține lide
ră in clasament Gisela Fischdick 
(R.F.G.) — cu 6,5 puncte, urmată de 
Madl (Ungaria) — 6 puncte, Ahmî- 
lovskaia (U.R.S.S.) — 5,5 puncte, Li- 
gia Jicman (România) — 5 puncte 
etc. In runda a 9-a, Macek a ciști- 
gat la Ahmîlovskaia, Mira a pierdut 
la Jagodzinska, în timp ce partidele 
Kovacs — Jicman, Albuleț — Stad
ler. Petek — Madl, Korucsai — Fi
schdick s-au tncheiat remiză.

13—13, 
orașului

VOLEI. Echipa masculină de vo
lei a orașului București a Întrecut 
cu scorul de
15—11,
Praga, 
Sofia.
Berlin 

3—1 (7-15,
15—6) selecționata 
in turneul internațional de la 
Alte rezultate : Moscova —
3—1; Selecționata Braziliei

și atunci, dacă nu sinteți 
noutățile. Dar ați pricepe 
că această preocupare, 

oamenii interesați să-și 
profesia la cel mai înalt

te cîteva zile un astfel da coloc
viu. E toarte interesant. Nu veniți?

— Sint discuții strict profesio
nale ?

— Absolut.
— Ce aș putea pricepe’ ?
— Tehnic, nu mare lucru proba

bil, dacă nu sinteți de specialitate 
și, chiar 
la zi cu 
altceva : 
pentru 
exercite 
nivel, devine pasionanta, arzătoare; 
un mod de a trăi la foarte inalta 
frecvență — ca să folosesc un ter
men profesional — a misiunii pe 
care o avem. Și, de aici, cele mai 
depline satisfacții — satisfacțiile 
morale ale celui care se știe com
petent. Și deci ale celui care se 
vede, astfel, realizat profesional, 
iar, prin asta, util societății in care 
trăiește și a cărei dezvoltare o slu
jește, Atmosfera la noi este domi
nată de sentimentul utilității. Față 
de acest sentiment și față de aceas
tă idee se raportează totul. E con
tribuția noastră la efortul dezvol
tării.

In urmă cu mai puțin de trei de
cenii, pe locul întreprinderii de 
azi se aflau doar cîteva ateliere in 
care se asamblau radioreceptoare 
simple alcătuite din piese rămase 
prin depozitele războiului încheiat. 
Operație pe 
mină de 
uzină de azi 
Nicolae Ceaușescu" — este efectul 
dezvoltării în numele căreia mun
cesc miile de oameni ai muncii de 
aici, străduindu-se să cucerească, in 
bătălia pentru noua calitate, trepte 
cit mai înalte ale competenței pro
fesionale.

care o făceau o 
oameni. Impunătoarea 

rod al „Epocii

nostru,
se dezvolte continuu!

mân, președintele Republicii, de că
tre Comitetul de partid al sectoru
lui agricol Ilfov se arată că in pre
zent se acționează cu toate forțele 
în vederea îndeplinirii integrale a 
planului pe acest an, a programelor 
de creștere a producției vegetale și 
animale, conform sarcinilor de au- 
toaprovizionare.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe segretar general al partidului 
— se subliniază in telegramă — 
sîntem ferm hotăriți să folosim 
un nivel superior toate resursele 
care dispunem pentru a realiza 
nouă calitate în întreaga noastră 
tivitate, 
buția sectorului agricol Ilfov, creat 
din inițiativa dumneavoastră, la a- 
provizionarea populației Capitalei, la 
transpunerea în viață a politicii clar
văzătoare a partidului și statului 
nostru, al cărei țel suprem îl re
prezintă ridicarea necontenită a ni
velului de trai material și spiritual 
al întregului popor.

că 
la 
de 

o 
ac- 

sporind substanțial contri-

(Agerpres)

tivă, precum și noi acțiuni menite 
să conducă la creșterea și diversi
ficarea schimburilor bilaterale de 
mărfuri. La încheierea convorbirilor, 
Ștefan Bîrlea, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, și Lajos 
Faluvegi, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele Oficiu
lui Național al Planificării din R.P. 
Ungară, au semnat un protocol.

(Agerpres)

pen-
Ga- 
des- 
Sta- 
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— Belgrad 3—1; Sofia — Varșovia 
3—0. In clasamentul final, pe locul 
intii s-a clasat echipa orașului So
fia, urmată de Brazilia. Belgrad, 
Varșovia, București, Fraga, Moscova 
și Berlin.

TENIS. în turneul preliminar 
tru competiția de tenis „Cupa 
lea“ (echipe de juniori) ce se 
fășoară în localitatea poloneză 
leva — Pole, echipa României 
hai Vanță, Marius Comănescu) 
întrecut cu 3—0 selecționata Norve
giei și se află la egalitate (1—1), 
după primele două partide de sim
plu, cu reprezentativa Poloniei.

CICLISM.' Disputată pe traseul 
Cherbourg — Saint-Hilaire-du-Har- 
couet (201 km), cea de-a 7-a e- 
tapă a Turului ciclist al Franței a 
revenit belgianului Ludo Peeters 
(4h 57’). In clasamentul general, pe 
primul loc a trecut danezul Jorgen 
Pedersen, urmat de olandezul Jo
han van der Velde (la 11”) și ita
lianul Guido Bontempi (la 27”).

81—80
86—64
91—88

BASCHET. în ultimele partide din 
grupele preliminare ale campionatu
lui mondial masculin de baschet, ce 
se desfășoară in diferite orașe din 
Spania, s-au înregistrat următoare
le rezultate : Iugoslavia — Canada 
83—80 (45—42); Olanda — Malayezia 
110—66 (56—28); Argentina — Noua 
Zeelandă 89—64_ (40—38); R.F. Ger
mania 
(46—41); 
(40—25); 
(50—48); 
(44-37); ___
90—80 (53—38); U.R.S.S. - 
lia 122—92 (45—46); Israel 
88—78 (45—32). Competiția 
la Barceloha, cu meciurile 
pele semifinale.

— R.P. Chineză
5&U.A. — Italia

Franța — Panama __ 
Brazilia — Spania 86—72 

Grecia Coreea de Sud
Austra-

— Cuba 
continuă 
din gru-

lnterna- 
Hodme-

POLO PE APA. Turneul 
țional de polo pe apă de ia 
zovasarhely (Ungaria) a fost cîștigat 
de echipa Crișul Oradea, care a ter
minat neînvinsă competiția, totali- 
zînd in clasamentul final 10 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
formațiile V.S.E. Hodmezovasarhely 
— 6 puncte, A.S. Lodz (Polonia) — 
6 puncte și T.S. Kran (Iugoslavia) — 
5 puncte.

v r e a
Instltutul da meteorologie ți hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 12 Iulie, ora 21 — 15 iulie, 
ora 21. In țară : Vremea va fi predo
minant frumoasă tn sudul țării șl 
schimbătoare ih rest. Cerul va fl va
riabil. Pe. alocuri, in nordul țării și în 
zonele de deal și de munte, vor cădea 
ploi sub formă de averse, Însoțite de 
descărcări electrice, tn rest, averse Izo
late după-amiaza. Vintul va sufla slab 
pină la moderat,.cu unele intensificări 
tn zona de munte. Temperaturile mi
nime, nocturne, vor fi cuprinse Intre 
10 șl 20 grade, mal coborite in primele 
nopți in depresiuni, iar cele maxime, 
diurne, intre 24 și 34 de grade. Dimi
neața. In centrul țării și la munte, se 
va semnala ceață. In București : Vre
me predominant frumoasă, cu cerul 
variabil. Condiții reduse de ploaie sla
bă, spre sfirșitul intervalului. Vint 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime, nocturne, vor oscila între 15 și 
17 grade, iar cele maxime, diurne, in
tre 30 și 32 de grade.

SIBIU. Sub genericul „Cinstind 
fruntașii în 
artistice ale 
fice din Sibiu 
toresc 
pentru 
Ordinul 
zentat, 
tură a sindicatelor din municipiul 
reședință de județ, un spectacol 
cultural-artistic. Și-au dat con
cursul formațiile de teatru și de 
dansuri, colectivul de montaj li- 
terar-muzical, orchestra de muzică 
populară, soliștii vocali și instru
mentiști. colective artistice care 
s-au afirmat și in cadrul actualei 
ediții a Festivalului național „i 
tarea României". (Ion Oiiuc 
meș).

producție", formațiile 
întreprinderii poligra- 

— colectiv munci- 
căruia l-a fost tnminat, 
a doua oară, consecutiv. 
Muncii clasa I — au pre- 
pe scena Casei de cui-

,Cin-
Ne-

IALOMIȚA. In aceste zile, 
orașul Țăndărei își desfășoară

fn
ac-

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST DIN VIETNAM, 
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE VIETNAM

Dragi tovarăși,

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat a! Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al meu personal exprim 
Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam, 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Vietnam, co
muniștilor, întregului popor vietnamez prieten cele mai 
profunde condoleanțe in legătură cu greaua pierdere 
suferită prin încetarea din viață a secretarului general al 
Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam, 
tovarășul Le Duan.

Sint bine cunoscute personalitatea tovarășului Le Duan 
și activitatea sa îndelungată desfășurată in mișcarea revo
luționară, 
țională și

antiimperialistă, în lupta pentru eliberarea na- 
socială, pentru apărarea independenței și suve-

ranității patriei, pentru edificarea socialismului fn 
Vietnam.

Sîntem alături de comuniștii, de întregul popor vietna
mez in durerea pe care o încearcă în aceste momente 
grele și vă exprimăm, dragi tovarăși, sentimentele noas
tre de profundă compasiune.

Avem convingerea că relațiile de prietenie și colabora
re dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
din Vietnam, dintre Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Vietnam, Ia dezvoltarea cărora tovară
șul Le Duan a adus o mare contribuție, vor continua să 
șe extindă și în viitor, spre binele popoarelor noastre, al 
cauzei socialismului și păcii în lume.

Vă rog să transmiteți familiei îndoliate sincerele noas
tre condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
î

Un mare fiu al poporului vietnamez prieten

', tovarășul Le 
consacrat întreaga via- 
Indelungate, plină de 
desfășurată de masele

Comuniștii, poporul nostru au pri
mit cu întristare vestea încetării din 
viață a tovarășului Le Duan, secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Vietnam, 
care reprezintă o grea pierdere 
pentru poporul vietnamez. Militant 
revoluționar încercat, 
Duan și-a c----------
ță luptei 
sacrificii, 
populare, de poporul vietnamez îm
potriva dominației coloniale și a a- 
gresiunii imperialiste, pentru do- 
bîndirea independenței, eliberare so
cială și făurirea noii orînduiri, socia
liste, pe pămîntul Vietnamului.

Viața și activitatea revoluționară 
a tovarășului Le Duan sint strins 
legate de evenimente hotărîtoare 
din istoria Partidului Comunist din 
Vietnam, a națiunii vietnameze de-a 
lungul a peste o jumătate de secol. 
Născut în 1907. dintr-o familie de 
muncitori, cunoscind nedreptățile ge
nerate de jugul colonial și exploa
tarea moșierească. împărtășind aspi
rațiile de libertate și viață demnă 
aie maselor populare, el s-a angajat 
din tinerețe in mișcarea patriotica, 
revoluționară, care a pregătit con
dițiile pentru făurirea partidului 
comunist — moment de cotitură in 
lupta poporului vietnamez pentru 
independență și libertate. Devenind 
membru de partid încă de la crearea 
acestuia, tovarășul Le Duan a des
fășurat o intensă activitate în dife
rite regiuni ale țării pentru răspin- 
direa ideilor revoluționare și sădi
rea in conștiințe a idealurilor eli
berării naționale șl sociale. Tovară
șul Le Duan a acționat cu fermitate, 
in cele mai grele condiții, pentru 
extinderea bazei de masă a parti
dului comunist, pentru întărirea sa 
organizatorică și ideologică.

După victoria revoluției _ din au
gust 1945, tovarășul Le Duan a 
desfășurat o amplă activitate poli- 
tico-organizatorică atit in Sud. pen
tru organizarea mișcării revoluționa
re, cit și în R.D. Vietnam, pentru 
mobilizarea eforturilor clasei munci
toare,, țărănimii, intelectualității in 
vederea apărării și consolidării pu
terii populare.

Ales prim-secretar al , C.C. al 
partidului in 1960, tovarășul Le 
Duan a avut un rol de sea
mă în elaborarea strategiei și tacti
cii tn noua etapă, cind partidul și-a 
propus ca sarcină înfăptuirea revo
luției socialiste in Nord și desâvîr- 
șirea revoluției democrat-populare 
în Sud. împletind revoluția din am
bele zone in scopul desăvirșirii eli
berării naționale și reunificăril 
Vietnamului.

Așa cum este bine cunoscut, la pu
țin timp a urmat intervenția impe
rialistă. perioadă de grea Încercare 
cind, dind expresie voinței și aspi
rațiilor fierbinți ale clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității, 
partidul comunist ■ a mobilizat și 
însuflețit întregul popor la lupta ti
tanică pentru apărarea independen
ței și suveranității, a cuceririlor re
voluționare, a dreptului sacru de 
a-și făuri de sine stătător destinele.

Prin eroismul de care a dat dova
dă, poporul vietnamez— a cărui luptă 
dreaptă s-a bucurat de sprijinul și 
solidaritatea forțelor progresiste din 
Întreaga lume — a dobindit o victorie 
istorică prin eliberarea Sudului și 
reunificarea țării pe baze socia
liste. Datorită contribuției sale la 
dobindirea acestei victorii, fermită-

Economisirea timpului este o ce
rință a vieții moderne, care se 
poate realiza prin diferite căi și 
modalități. Una dintre acestea, co
modă și eficientă, se poate în
făptui prin folosirea contului cu
rent personal, pus la dispoziția 
populației de Casa de Economii și 
Consemnațiuni.

Contul curent personal se des
chide la cererea persoanelor ma
jore, la oricare sucursală sau fi
lială C.E.C. din țară, prin depune
rea in cont a unei sume minime 
de 100 de lei.

Titularii de conturi curente per
sonale beneficiază de avantajele 
generale ale economisirii Ia 
C.E.C., și anume : garanția statului 
asupra sumelor depuse, păstra
rea secretului privind numele de
punătorilor și al operațiilor efec
tuate, imprescriptibilitatea depu
nerilor etc. Pentru sumele depuse 

CARNET CULTURAL

din județul Ialomița.

tivitatea tabăra de creație plasti
că, la care iau parte profesori de 
desen
și-au propus să surprindă in ta
blouri expresive marile 
înnoitoare ale
Vișoiu).

Ei

orefaceri
localității. (Mihai

BACĂU. La Casa de cultură „Va- 
sile Alecsandri" din Bacău a avut 
loc o suită de manifestări științifi
ce și cultural-artistice prilejuite de 
deschiderea Salonului de invenții 
și inovații. Pe lingă expoziția de 
prototipuri, dispozitive, mâchete 
ale unor produse, organizată de fo
rurile locale și Oficiul de Stat pen-

ții cu care a promovat cauza inde
pendenței și suveranității naționa
le, la Congresul al IV-lea, din 1976, 
tovarășul Le Duan a fost ales secre
tar general al C.C. al' Partidului 
Comunist din Vietnam, funcție in 
care a fost reales la Congresul al 
V-lea. In toată perioada ce a trecut 
de atunci, tovarășul Le Duan a adus 
o contribuție deosebită la elaborarea 
și înfăptuirea politicii partidului, 
consacrată înfăptuirii transformări
lor revoluționare in Sud, pregătirii 
condițiilor pentru făurirea bazei 
tehnico-materiale socialismului

în tntreaga țară — sarcini mărețe 
sintetizate in deviza insuflețitoare 
„Totul pentru producție, totul pen
tru construirea socialismului, totul 
pentru prosperitatea patriei și feri
cirea poporului !“.

Sub conducerea Partidului Comu
nist din Vietnam, in frunte cu to
varășul Le Duan, poporul vietnamez 
a obținut realizări importante în 
Înlăturarea urmărilor grele ale răz
boiului, in valorificarea bogățiilor 
solului și subsolului prin crearea 
și dezvoltarea unei industrii națio
nale, dezvoltarea agriculturii, extin
derea invățămintului. pe linia în
floririi culturii și științei.

Comuniștii, poporul român împăr
tășesc pe deplin durerea comuniști
lor, a poporului vietnamez la dispa
riția tovarășului Le Duan. Așa cum 
se știe, intre poporul român și po
porul vietnamez s-au statornicit de-a 
lungul anilor relații de strinsă prie
tenie și colaborare în lupta pentru 
eliberare națională și socială, pentru 
făurirea noii orind'uiri in cele două 
țări. Poporul român a fost mereu 
alături de poporul vietnamez, a spri
jinit cauza dreaptă a acestuia, acor- 
dindu-i, în perioada luptei impo- 

Din partea Ambasadei Republicii 
la București

Socialiste Vietnam
în legătură cu 
tovarășului Le

încetarea din viață 
Duan, secretar ge-a

neral al C.C. al Partidului Comu
nist din Vietnam, la Ambasada R.S.

DE LA C. E. C,
in conturile curente personale, ti
tularii beneficiază și de o dobindă 
anuală.

Din dispoziția titularilor de con
turi curente personale, Casa ' “
conomii și Consemnațiuni 
tuează in mod gratuit, in 
sumelor din cont, diferite 
periodice către unitățile i 
toare de servicii, ca : 'plata abo
namentului de telefon, radio, te
levizor, costul consumului de e- 
nergie electrică și de gaze, chiria, 
costul unor prestații etc.

In acest scop titularii trebuie să 
se adreseze în scris organizațiilor 
socialiste beneficiare, cărora le 
solicită să remită documentele de 
plată unității C.E.C. la care au 
conturile curente personale deschi
se. Cererile adresate organizațiilor 
socialiste se vizează în prealabil 
de unitățile C.E.C. la care se află 
deschise conturile curente perso
nale.

i de E- 
efec- 

limita 
plăți 

presta-

tru Invenții și Mărci, au avut loc 
sesiuni de comunicări științifice, 
întilniri cu oameni de știință, mese 
rotunde, dezbateri. înscris in ca
drul manifestărilor tehnico-științi- 
fice sub egida Festivalului național 
„Cîntarea României", Salonul bă
căuan de invenții și inovații a con
stituit un rodnic schimb de expe
riență intre specialiștii din unită
țile economice și. oamenii de știin
ță. (Gheorghe Baltă).

GIURGIU. Sub 
tem urmașii unui 
satul de vacantă 
reasca pădure de

genericul „Sîn- 
popor eroic'1. în 
situat în pito- 

la Bălănoaia au

profundă satisfacție de 
socialistă — relațiile da 
și colaborare româno-

triva agresiunii imperialiste, un ne
precupețit ajutor pe toate planurile.

In acest sens. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a arătat, la 
marele miting al prieteniei româno- 
vietnameze de la Hanoi : „tn anii 
războiului împotriva intervenției 
străine, România s-a aflat neclintit 
alături de poporul vietnamez, și-a 
manifestat întreaga solidaritate față 
de lupta sa dreaptă, a acordat Viet
namului sprijinul sau material, eco
nomic.'politic și diplomatic".

Dind expresie înaltei prețuiri a 
poporului vietnamez față de spriji
nul de care s-a bucurat în lupta sa 
dreaptă din partea poporului român, 
tovarășul LE DUAN a declarat, cu 
același prilej: „Atit in lupta împotri
va agresiunii americane, pentru sal
vare națională, cit și in opera de con
struire a socialismului, poporul viet
namez s-a bucurat întotdeauna de 
sprijin și ajutor prețios din partea 
partidului, statului și poporului fra
te român. Exprim sincerele noastre 
mulțumiri partidului comunist, gu
vernului și poporului frate român 
pentru sprijinul și ajutorul prețios 
acordate cauzei revoluționare a po
porului vietnamez.".

In condițiile noi, create prin eli
berarea deplină a Vietnamului șl 
realizarea unității naționale — eve
nimente de mare însemnătate, salu
tate cu 
România 
prietenie 
vietnameze au cunoscut o dezvolta
re ascendentă.

Colaborarea dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
din Vietnam, dintre România și 
Vietnam a fost puternic stimula
tă de ințelegerile realizate In cadrul 
întîlnirilor de la București și Hanoi, 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Le Duan, care i-au 
deschis noi perspective de dez
voltare.

Comuniștii din România, poporul 
nostru nutresc convingerea că — așa 
cum se arată in telegrama de con
doleanțe adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu forurilor de con
ducere ale Vietnamului — relațiile 
de prietenie și colaborare dintre 
P.C.R. și P.C. din Vietnam, dintre 
România și R.S. Vietnam vor conti
nua să se extindă și in viitor, în in
teresul reciproc, al cauzei socialis
mului și păcii in lume.

Poporul român își exprimă În
crederea că oamenii muncii din Viet
nam nu-și vor precupeți eforturile in 
lupta pentru a transpune in viață 
idealurile revoluționare pentru care 
a militat neabătut tovarășul Le Duan, 
pentru a înfăptui politica Partidului 
Comunist din Vietnam consacrată 
făuririi socialismului, în vederea 
asigurării, și in această parte a lumii, 
a unui climat de securitate, care să 
dea poporului vietnamez, celorlalte 
popoare din zonă posibilitatea de a-și 
consacra toate eforturile progresului 
lor economic și social, de a trăi in 
liniște și pace, intr-un climat de în
țelegere și colaborare.

din București, str. GrigoreVietnam
Alexandrescu nr„ 86, este deschisă o 
carte de condoleanțe în ziua de luni, 
14 iulie 1986, intre orele 10 și 16.

Pentru plățile periodice de im
pozite și prime de asigurare cere
rile se adresează direct unităților 
C.E.C.

Pe lingă plățile prin virament 
enumerate, titularii conturilor cu
rente personale pot efectua și plăți 
în numerar din cont prin inter
mediul carnetelor de cecuri, care 
se pun la dispoziția fiecărui ti
tular la deschiderea contului. De 
asemenea titularilor' de conturi li 
se pot elibera, la cerere, carnete 
de cecuri cu sumă limitată, cu a- 
jutorul cărora pot efectua plata 
mărfurilor cumpărate de la unele 
unități comerciale stabilite sau a 
unor prestații de servicii efectuate 
de organizații socialiste. Tot pe 
baza carnetelor de cecuri cu sumă 
limitată, titularii conturilor cu
rente personale sau beneficiarii 
cecurilor (pe numele cărora a fost 
emis cecul) pot face restituiri la 
oricare unitate C.E.C. din țară.

♦

avut loc manifestările cultural- 
educative prilejuite de organizarea 
forumului pionierilor din județul 
Giurgiu. Ele au cuprins spectacole 
de muzică și poezie, dezbateri în
tilniri cu producători ai bunurilor 
materiale din unități industriale și 
agricole ale 
precum și o 
al pionierilor 
Manea).

județului Giurgiu, 
vizită Ia noul palat 

din Capitală. (Ion

în amfiteatrul natu-
din vecinătatea

BOTOȘANI, 
ral de la Baisa, 
municipiului Botoșani, s-a desfășu
rat cea de-a 13-a ediție a festiva
lului folcloric interjudețean „Holda 
de aur". Au luat parte formații ar
tistice de amatori din județele Ba
cău, Constanța, Dîmbovița, Giurgiu, 
Iași, Maramureș, Suceava, Vrancea 
și județul gazdă. (Silvestri Ailcnei).



In sprijinul creării de zone denuclearizate

AL PĂCII
ANUL INTERNAȚIONAL

HELSINKI 11 (Agerpres). — 
, Luînd cuvintul in cadrul unei con- 

4 ferințe de presă la Helsinki, minis- 
’ trul de externe al Finlandei, Paavo 
\ Vayrynen, a subliniat necesitatea 
- creării unei zone fără arme nuclea

re in nordul Europei și a arătat
l că opinia publică din țările din 
' zonă sprijină din ce in ce mai. O [J I PJ HI’U WHO LC lip CC IILU.I,

ț mult această propunere. Finlanda, 
i a arătat vorbitorul, a elaborat o
* perie de măsuri concrete in vede- i 
î

* 
ț 
ț 
ț 
î
ț
*

rea realizării unui progres pe calea 
transformării țărilor nordice in 
zonă fără arme nucleare, relatează 
agenția T.A.S.S.

Vizita delegației Marii Adunări Naționale 
in R. P. Bulgaria

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

DEMOCRATE SAP TOME Șl PRINCIPE

! ULAN BATOR

Parada militară 
și demonstrația 

oamenilor muncii 
cu prilejul celei de-a 65-a 

aniversări a Revoluției 
populare monqole

ULAN BATOR 11 (Agerpres). — 
La 11 iulie, poporul mongol a săr
bătorit a 65-a aniversare a Revo
luției sale populare. Cu acest pri
lej, in piața centrală a orașului Ulan 
Bator au avut loc o paradă mili
tară și o demonstrație a oamenilor 
muncii. In tribună erau prezenți 
Jambin Batmunh, șecretar general al 
C.C. al Partidului' Popular Revolu
ționar Mongol, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular al R.P. 
Mongole, alți conducători de partid 
și de stat.

SOFIA 11 (Agerpres) — Un căl-\ 
duros schimb de mesaje între to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jiv- 
kov, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, a avut loc, Ia Sofia, cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
Gheorghi Atanasov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Bulga
ria, a delegației parlamentare ro
mâne conduse de Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, care, la invitația Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria, a efec
tuat o vizită oficială de prietenie în 
această țară.

In cursul întrevederii a fost evi
dențiat rolul hotăritor al întîlnirilor, 
devenite tradiționale, dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Todor Jiv- 
kov, în dezvoltarea continuă a rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre. A fost exprimată dorința

de a se întreprinde noi măsuri pen
tru lărgirea și diversificarea rapor
turilor economice, tehnico-științi- 
fice, culturale și in alte domenii de 
interes comun.

★
Delegația parlamentară română, 

condusă de tovarășul Nicolae Gio
san. președintele Marii Adunări 
Naționale, s-a intilnit, de asemenea, 
cu președintele Adunării Populare, 
Stanko Todorov. S-a procedat la un 
schimb de păreri și de experiență 
cu privire la activitatea și preocu
pările celor două foruri legislative, 
la contribuția pe care o pot aduce la 
impulsionarea raporturilor de cola
borare multilaterală româno-bulga- 
re, în interesul și spre binele ambe
lor țări și popoare.

★
Delegația Marii Adunări Naționale 

a avut o întrevedere cu Hristo Hris- 
tov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist Bulgar, 
ministrul comerțului al R.P. Bulga
ria.

La întrevederi a fost prezent Li- 
viu Minda, ambasadorul țării noas
tre la Sofia.

Domnului MANUEL PINTO DA COSTA
Președintele Mișcării de Eliberare din Sao Tomă și Principe, 

Președintele Republicii Democrate Sao Tome și Principe
SAO TOMF.

Cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a proclamării independenței R' 
publicii Democrate Sao Tome și Principe, vă adresez calde felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate 
poporului dumneavoastră.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre 
partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, spre binele celor 
două popoare, al cauzei păcii, ințelegerii și cooperării internaționale.

WASHINGTON 11 (Agerpres). — i 
Peste 14 000 de locuitori din dis- '

I
I
* 

rd nu pot coexista". La acest marș. J 
care a pornit din Tokio la începu- ț 
tul lunii iunie, participă activiști ai i 
Consiliului național japonez pentru ’ 
interzicerea armelor nucleare și cu l 
hidrogen, membri ai unor organi- ' 
zații antimilitariste de masă.

trictul Marin, din nordul Califor
niei, și-au pus semnătura pe un 
apel în care se cere ca această re
giune să fie declarată zonă denu- 
clearizată. Această problemă ur
mează să fie supusă la vot in 
cursul alegerilor intermediare care 
vor avea ioc, im noiembrie, in Sta
tele Unite. Din inițiativa organiza
țiilor antirăzboinice, stringerea de 
semnături se desfășoară și in dis
trictele AVamida și orașul Berkley, 
precum și în alte districte din 
California.

Marșul păcii spre orașul Hiroshima
TOKIO 11 (Agerpres). — Parti-ș 

cipanții la Marșul Păcii care ur
mează să ajungă la 6 august in 
orașul Hiroshima, au organizat in 
orașul Osaka un mare miting anti
războinic care s-a desfășurat sub 
deviza „Omenirea și arma1 nuclea-

Pregătirea forumului internațional al oamenilor 
de știință pentru încetarea experiențelor atomice

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Joi 
avut loc, la Moscova, o intilnire aa

Grupului de inițiativă pentru des
fășurarea unui forum internațional 

i al oamenilor de știință pentru in- 
’ cetarea experiențelor cu armele 

nucleare. La reuniune au participat

oameni de știință de prestigiu din 
11 țări, care au examinat și apro
bat o serie de propuneri privind 
ordinea de zi și modul de desfășu
rare a forumului internațional, care 
va avea loc, la Moscova, in peri
oada 11—13 iulie a.c.

Președintele Franței se pronunță pentru 
respectarea Tratatului SALT-2

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Tn 
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate la încheierea vizitei ofi
ciale efectuate la Moscova, pre
ședintele Franței, Francois Mitter
rand, s-a pronunțat pentru menți
nerea și respectarea Tratatului 
SALT-2 și a acordului privind ar
mele antirachetă, încheiate între 
U.R.S.S. și S.U.A. El a subliniat că 
Franța este de acord, în principiu, 
cu ideea reducerii și lichidării arme

lor nucleare în întreaga lume și a 
adăugat că dacă toate țările pose
soare de arme nucleare ar păși 
pe calea reducerii și lichidării ar
senalelor lor, atunci și țara sa 
s-ar ralia acestui proces. Președin
tele francez a calificat ca „deose
bit de interesant11 recentul apel de 
la Budapesta al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia privind 
reducerea forțelor armate și arma
mentelor convenționale în Europa.

Precizări privind statutul armelor nucleare 
de pe teritoriul Greciei

Declarația unui purtător de cuvint ai guvernului elen
ATENA 11 (Agerpres). — Gu

vernul Greciei a respins cererea 
S.U.A. de a accepta modernizarea 
instalațiilor destinate adăpostirii ar
melor nucleare de pe teritoriul elen 
— s-a anunțat oficial la Atena. Un 
purtător de cuvint guvernamental 
a făcut cunoscut că această decizie

a fost luată întrucît se intenționează 
eliminarea tuturor armelor nucleare 
de pe teritoriul țării. Numărul ar
melor nucleare din Grecia a fost 
deja cu mult redus — a spus purtă
torul de cuvint, adăugind că ogivele 
nucleare care au rămas „nu se află 
în stare operațională'1.

Convorbiri referitoare la reducerea prezenței militare 
americane pe teritoriul spaniol

MADRID 11 (Agerpres). — La 
Madrid s-au încheiat convorbirile 
din cadrul unei noi runde de nego
cieri intre S.U.A. și Spania, cu pri
vire la reducerea prezenței mili
tare americane pe teritoriul spaniol. 
Negocierile — informează agențiile 
E.F.E., Reuter, France Presse și 
U.P.I. — s-gu încheiat printr-un 
acord care stabilește reducerea cu 
10 la sută a personalului militar 
american de la baza aeriană. Torre- 
jon, de lîngă Madrid.

Documentul anunță „o reducere 
treptată" a prezenței militare ame
ricane și relevă că forțele armate 
spaniole își vor asuma „anumite 
responsabilități și misiuni îndepli
nite in prezent de forțe ale S.U.A.".

In prezent, pe teritoriul spaniol 
sint staționați circa 12 000 militari 
americani în patru baze militare 
ale S.U.A. — Torrejon, Saragossa, 
Moron (aeriene) și Rota (navală).

Pe agenda viitoarei sesiuni

a Adunării Generale a O.N.U. ;

Oprirea cursei înarmărilor, realizarea dezarmării, 
in primul rind a celei nucleare

NAȚIUNILE UNITE 11 (Ager
pres) — La sediul din New York 
al Națiunilor Unite a fost dată pu
blicității ordinea de zi preliminară 
a celei de-a 41-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., din toamna a- 
cestui an, care include 142 de puncte. 
Pe agenda viitoarei sesiuni a O.N.U. 
figurează principalele probleme ce 
confruntă lumea contemporană — 
oprirea cursei înarmărilor, realiza
rea dezarmării, în primul rind a 
dezarmării nucleare, lichidarea sub

dezvoltării și decalajelor economice 
și edificarea noii ordini economice 
mondiale, reglementarea prin mij
loace politice, pașnice, a focarelor 
de tensiune și conflict existențe în 
diferite regiuni ale globului, întări
rea păcii și securității regionale și 
internaționale, creșterea rolului 
O.N.U. în viața mondială. .Pe agen
da viitoarei sesiuni a O.N.U. se dis
ting prin importanța lor majoră o 
serie de puncte care au la bază ini
țiative și propuneri ale țării noastre.

Plenara C.C. al Partidului 
Democratic al Poporului 

din Afganistan
KABUL 11 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția C.T.K., la 
Kabul a avut loc plenara Comite
tului Central al Partidului Demo
cratic al Poporului. Luînd cuvintul, 
Najibullah, secretar general al C.C. 
al Partidului Democratic al Po
porului, a subliniat necesitatea 
atragerii maselor populare, a unor 
noi prieteni și aliați ai partidului, 
a întăririi revoluției. Vorbitorul a 
relevat, totodată, importanța deose
bită a adoptării noii constituții 
afgane în perfecționarea activității 
de stat.

ORIENTUL MIJLOCIU

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Reafirmarea dreptului inalienabil la independență 
al poporului namibian 

Documentele adoptate de Conferința internațională 
de la Viena

VIENA 11 (Agerpres). — La Viena 
s-au incheiat lucrările Conferinței 
internaționale pentru independența 
imediată a Namibiei, desfășurată 
sub auspiciile O.N.U. Au participat 
delegați din 128 de țări membre ale 
O.N.U., între care și România, pre
cum și reprezentanți din partea a 68- 
de organizații neguvernamentale și 
mișcări de eliberare. Conferința a 
adoptat două documente finale — o 
declarație și un program de acțiune 
— în care este reafirmat dreptul 
inalienabil al poporului din Namibia 
la independență națională.

Declarația condamnă ocuparea ile
gală a Namibiei de către regimul de 
la Pretoria, raidurile împotriva țări

lor africane vecine și crearea unui 
guvern interimar marionetă în Na
mibia. Perpetuarea ocupării ilegale a 
Namibiei — se arată in document — 
este posibilă datorită colaborării u- 
nor state occidentale cu regimul ra
sist din R.S.A.in domeniile politic, 
economic și militar. Totodată, in de
clarație se reafirmă sprijinul comu
nității internaționale pentru Organi
zația Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), singurul repre
zentant autentic legitim al poporului 
namibian.

Programul de acțiune adresează 
tuturor statelor apelul de a contri
bui la aplicarea imediată a rezolu
ției 435 a Consiliului de Securitate.

Evoluția crizei de
ROMA 11 (Agerpres)..— Purtătorul 

de cuvint al Partidului Socialist Ita
lian a declarat, intr-o conferință de 
presă, că socialiștii nu sint de acord 
cu desemnarea de către șeful statu
lui a lui Giulio Andreotti ca pre
mier, informează agenția Associated 
Press. Andreotti a declarat imediat

guvern din Italia
după numirea sa de către președin
tele Republicii, Francesco Cossiga, 
că va încerca refacerea coaliției gu
vernamentale pentapartite (compusă 
din democrat-creștini, socialiști, so- 
cialist-democratici, republicani și li
berali). In această situație, misiunea 
lui Andreoțti devine deosebit de 
dificilă.

—==———== DIN ACTUAL [TATEAJfOLITICĂ;

AMERICA LATINĂ

Evoluții sub semnul aspirațiilor spre schimbări democratice
Restrîngerea drastică a ariei dic

taturilor militare, trecerea la regi
muri civile, democratice constituie 
unul din fenomenele cele mai nota
bile din viața politică a țărilor la- 
tino-americane. Intr-adevăr, dacă in 
urmă cu un deceniu spațiul cuprins 
între Sierra Mare și Capul Horn re
prezenta aproape in întregime o 
arie de acțiune a guvernanților mi
litari — veniți la putere cu sprijinul 
tancurilor și răsturnați apoi de ri
vali din aceeași „breaslă" — astăzi 
situația s-a schimbat radical, regi
murile civile impunîndu-se tot mai 
mult. Cu vreo șase ani în urmă, 
în America de Sud existau opt țări 
conduse de guverne militare și nu
mai două aveau guverne civile, re
zultate din alegeri democratice ; în 
prezent datele s-au- inversat, doar 
Chile și Paraguayul rămînind sub 
regimuri militare.

Schimbările intervenite sint rezul
tatul unor evoluții specifice. Cu ac
tivitatea economică grav afectată de 
criză și cu o datorie externă repre- 
zentind cam două treimi din cea a 
tuturor țărilor in curs de dezvoltare, 
statele Americii Latine au fost con
fruntate in ultimii ani cu dificul
tăți fără precedent, care și-au lăsat 
inevitabil amprenta asupra climatu
lui social. Este limpede că impactul 
crizei economice a fost resimțit cu 
atit mai dureros de către popoarele 
continentului, cu cit el venea să se 
suprapună peste structuri economice 
și social-politice anacronice, care au 
determinat, in țările respective, as
cuțirea contradicțiilor de clasă*, in
tensificarea mișcărilor populare, o 
accentuată polarizare socială. Toc
mai menținerea unor asemenea 
structuri a constituit, in multe țări 
ale zonei, obiectivul guvernelor mi
litare — insăși rațiunea lor de a fi, 
s-ar putea spune. Aceste guverne 
s-au dovedit insă tot mai ineficien
te, incapabile să asigure o gestiune 
sănătoasă a economiei, ca și a altor 
sfere de activitate, fiind silite in 
cele din urmă să cedeze in fața ac
țiunii forțelor democratice. Rind pe 
rind, Argentina, Brazilia, Uruguayul 
și alte țări au revehit la guvernări 
civile.

Tendințele politice actuale din 
spațiul latino-american reprezintă 
noi expresii ale aspirațiilor popu
lare spre o evoluție democratică, pe 
linia dezvoltării eoonomico-sociale, 
de sine stătătoare. în general, noile 
autorități din aceste țâri se arată

hotărîte să promoveze ferm, în con
tinuare, procesul de democratizare 
a vieții politice, concomitent cu 
măsuri de stimulare a activității 
productive, căutind să reducă, pe cit 
posibil, povara socială a datoriei 
externe și, implicit, decalajul dintre 
minoritatea privilegiată și păturile 
largi ale poporului. Cit de departe 
se va putea merge în Această direc
ție? depinde, evident, în mare mă
sură de realizarea acelei conver
gențe a eforturilor, care, indiferent 
de denumire („acord social", „pact 
social" sau „consens național"), con
stituie condiția de bază a rezolvării 
problemelor cu care se confruntă 
țările in cauză.

Asemenea realități politice domi
nante fac să apară și mai contras
tantă situația care se menține în ul
timele „bastioane" ale dictaturilor 
militare sud-americane — Chile și 
Paraguay.

In CHILE, un larg evantai de or
ganizații politice sint angajate cu 
tot mai mare dirzenie in luptă sub 
lozinca democratizării țării și reve
nirii la un regim civil. Generalul 
Pinochet a introdus o clauză consti
tuțională pentru a rămîne la putere 
cel puțin pină in 1989, dar mișcarea 
de împotrivire continuă să ciștige in 
amploare și intensitate. Pe lingă di
versele manifestări de protest ale 
muncitorilor, studenților, funcționa
rilor și altor categorii sociale, de la 
sfirșitul anului 1983 au început să 
fie organizate numeroase „zile de 
protest național" Împotriva politicii 
social-economice a regimului mili
tar, iar aceste acțiuni s-au desfă
șurat în pofida'stării de urgență de
cretate de autorități, a represiuni
lor violente, cuprinzind categorii 
tot mai largi ale populației.

O expresie elocventă a amplorii 
și combativității mișcării populare 
pentru democratizare a constituit-o 
greva generală care a avut loc în 
zilele de 2 și 3 iulie în capitală și în 
alte orașe chiliene și la care au luat 
parte sute de mii de persoane.

Intre altele, în timpul grevei, 
universitatea din Santiago de Chile 
a fost ocupată — pentru prima oară 
in anii de regim militar — de sute 
de studenți, care au cerut restabi
lirea democrației în țară. Ei au re
clamat, de asemenea, retragerea 
dreptului armatei și poliției de a in
terveni cu forța în instituțiile de in- 
vățămint.

In încercarea de a înăbuși aceas
tă amplă acțiune, desfășurată la che
marea mai multor organizații sin
dicale și sprijinită de cele mai im
portante grupări ale opoziției — Co
mandamentul Național al Muncito
rilor, Mișcarea Democratică Popu
lară, Alianța Democratică — autori
tățile au mobilizat mari efective ale 
poliției și armatei, care au' interve
nit cu brutalitate împotriva mani- 
festanților. în cursul ciocnirilor, șase 
persoane au fost ucise, alte 36 ră
nite, iar circa 1 000 arestate. O pu
ternică emoție a produs moartea 
unei fetițe de 13 ani, ucisă în timp 
ce mergea să cumpere piine... 
„Greva a fost cel mai de seamă efort 
realizat pină în prezent pentru uni
rea forțelor democratice" — se spu
ne într-o declarație a Mișcării De
mocratice Populare, care grupează 
Partidul Comunist și Mișcarea de 
Stingă Revoluționară.

Autoritățile au interzis mijloacelor 
de informare să transmită alte rela
tări decit cele oficiale despre des
fășurarea evenimentelor și au anun
țat că 17 conducători ai formațiuni
lor care au convocat greva vor fi tri
miși in fața tribunalelor sub acuza
ția de încălcare a legii securității 
statului. Aplicarea acestei legi este 
cu atit mai riguroasă, cu cit incul- 
pații se află sub incidența stării de 
urgență, care se reînnoiește la fie
care trei luni.

In urma persecuțiilor dezlăn
țuite de guvern, organizațiile po
litice, sindicale, de tineret, alte 
forțe ale opoziției chiliene au dat 
publicității declarații in care con
damnă „abuzul și încălcarea demni
tății umane și a drepturilor maselor 
largi populare". Ele denunță, tot
odată. „climatul de tensiune politică 
internă", care generează o „escala
dare a violenței" și o apropiere a 
tării de „riscul declanșării unui răz
boi civil".

In ciuda valului de represiuni, 
acțiunile oamenilor muncii chilieni 
continuă in diverse zone ale țării, 
dîrzenia mișcării de împotrivire și 
extinderea pe care ea a atins-o re- 
prezentînd o elocventă dovadă a 
generalizării aspirațiilor spre 
schimbări democratice.

Observatorii au apreciat că spori
rea continuă a rindurilor celor care 
doresc un reviriment politic este o 
urmare a mobilizării populației prin 
„zilele de protest național", dar mai

Atacuri ale forțelor israeliene 
in Liban

BEIRUT 11 (Agerpres). — Aviația 
israeliană a atacat, in seara de 
10 iunie, două tabere de refugiați 
palestinieni, in apropierea orașului- 
port Saida. Au fost folosite bombe 
cu explozie întirziată, care au pro
vocat incendii. De asemenea, rache
te israeliene au atins și cartiere ci
vile libaneze. Raidul a fost confir
mat de un purtător de cuvint israe- 
lian, care l-a prezentat ca o măsu
ră de represalii față de o acțiune a 
unui grup de comando palestinian 
pe teritoriul Libanului.

Noi acțiuni ale forțelor israeliene 
de ocupație au fost înregistrate vi
neri in diferite zone ale Libanului. 
Agențiile de presă transmit că a- 
vioane de luptă israeliene au survo
lat la joasă înălțime mai multe 
zone ale capitalei libaneze, in timp 
ce nave militare au continuat să 
patruleze in rada porturilor Saida 
și Tyr din sudul țării.

TUNIS 11 (Agerpres). — Agresiu
nea israeliană împotriva taberelor 
de refugiați palestinieni Ain El 
Heloueh și Mieh Mieh din Liban a 
făcut 17 victime — morți și răniți 
— anunță un comunicat, dat publi
cității, la Tunis, de O.E.P.

BEIRUT 11 (Agerpres). — In re
giunea sudică a Libanului au avut 
loc noi incidente. Forțele israeliene 
de ocupație — informează agenția 
Kuna — au fost angajate in schim
buri de focuri cu luptători din rezis
tența libaneză care au inițiat o ac
țiune de luptă pe calea de acces din
tre localitățile Ofra și Yater, aflate 
in așa-zisa „zonă de securitate", în
ființată arbitrar de armata israelia
nă. Forțele de ocupație au supus, 
ulterior, unor tiruri de artilerie zo
nele învecinate.

TUNIS 11 (Agerpres). — La Tu
nis, . sub conducerea președintelui 
Comitetului Executiv al O.E.P. Ya
sser Arafat, se desfășoară o reuniu
ne a Comitetului Central al Mișcă
rii de Eliberare Națională Palesti
niană „Al-Fatah" — principala com
ponentă a O.E.P. Lucrările — infor
mează agenția Wafa — sint consa
crate examinării ultimelor evoluții 
intervenite în teritoriile arabe ocu
pate și in taberele de refugiați pa- 
leștinieni d-in Liban.

Poporul Republicii 
Democrate Sao Tome 
și Principe sărbăto
rește la 12 iulie împli
nirea a 11 ani de la 
proclamarea indepen
denței naționale.

Stat situat la 300 km 
de coasta occidentală 
a Africii, Sao Tome și 
Principe este un arhi
pelag de origine vul
canică, cu o suprafață 
de 964 kmp și o popu
lație de aproximativ 
100 000 de locuitori, 
care se ocupă cu agri
cultura și pescuitul. 
Se cultivă trestie de 
zahăr, cacao și cafea, 
ultimele reprezentind 
principalele produse 
de export.

în perioada care a 
trecut de la proclama
rea independentei, po
porul micii republici 
a depus eforturi sus
ținute pentru a lichida 
urmările celor cinci 
secole de dominație 
colonială și a valori
fica in folosul propriu 
diversele resurse ale 
tării. Au fost naționa
lizate plantațiile de

cacao și cafea, au luat 
ființă ferme agricole, 
au fost puse bazele 
unei industrii proprii. 
Schimbări importante 
s-au produs, de ase
menea, in viața locui
torilor țării. Dacă în 
trecut 70 la sută din 
populație era analfa
betă, astăzi aproape 
toți copiii sint cuprinși 
în școli, Invățămintul 
și asistenta medicală 
sint gratuite.

Un moment Impor
tant în viața politică 
a tării l-a constituit 
cel de-al II-lea Con
gres ordinar al Parti
dului Mișcarea de Eli
berare din Sao Tome 
și Principe din sep
tembrie 1985. Făcind 
bilanțul drumului stră
bătut în cursul primu
lui deceniu de exis
tență liberă, congresul 
a reafirmat faptul că 
obiectivul fundamen
tal al poporului tină- 
rului stat african il 
constituie dezvoltarea 
republicii pe o cale 
necapitalistă, trecerea

treptată la construirea 
unei societăți, noi, so
cialiste.

In spiritul politicii 
sale consecvente de 
solidaritate cu po
poarele care au pășit 
pe calea dezvoltării 
de' sine stătătoare, 
România socialistă ur
mărește cu simpatie 
eforturile depuse de 
poporul acestei țări 
pentru consolidarea 
independenței și fău
rirea unei vieți noi. 
între țara noastră și 
tinăra republică s-au 
statornicit relații de 
prietenie și colaborare, 
care cunosc o evoluție 
ascendentă. O contri
buție importantă la 
realizarea acestui curs 
au adus-o convorbirile 
dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Manual 
Pinto Da Costa, care 
au deschis rodnice 
perspective conlucrării 
dintre cele două țări, 
în interesul reciproc, 
al păcii și înțelegerii 
internaționale.

Noi acțiuni de protest împotriva politicii regimului 
rasist de la Pretoria

PRETORIA 11 (Agerpres). — Co- 
satu, cea mai mare centrală sindi
cală a muncitorilor negri din Repu
blica Sud-Africană, care numără 
peste o jumătate de milion de 
membri, a lansat, vineri, chemarea 
ca la 14 iulie a.c. să aibă loc „ziua 
de acțiune națională" în semn de 
protest față de autoritățile de la 
Pretoria care promovează, în în
treaga țară, regimul de teroare, ra
sismul și sistemul de apartheid. 
Acest mare sindicat cere autorități
lor să elibereze toate persoanele 
arestate, intre' care și lideri sindir 
caii, să abroge starea de urgență, 
impusă Ia 12 iunie a.c., pronunțîn- 
du-se, în același timp, pentru 
schimbări democratice în R.S.A., în 
primul rind prin abandonarea 
apartheidului. Se așteaptă ca și ce
lelalte centrale sindicale, precum 
și toate organizațiile progresiste să 
sprijine masiv mișcarea grevistă 
de la 14 iulie.

Măsurile abuzive adoptate în ulti
ma perioadă de timp de autorită
țile de la Pretoria continuă să fie 
ținta unor critici aspre și din par
tea unor organisme ale albilor. Aso
ciația camerelor de comerț din 
Africa de Sud (ASSOCOM) și Fe
derația camerelor industriale (F.C.I.) 
au cerut autorităților să anuleze 
starea de urgență și să elibereze 
persoanele deținute în virtutea 
acestei prevederi abuzive. O poziție 
foarte fermă împotriva politicii ge
nerale a guvernului a fost adoptată 
de un cunoscut Om de afaceri, Ga
vin Relly. președintele Corporații 
anglo-americane — reldvă ageriț 
Reuter. El a arătat că se impun 
abolirea apartheidului, legalizarea 
partidelor politice și eliberarea din 
închisori a deținuților politici. „în
treaga economie sud-africană se va 
prăbuși dacă guvernul nu trece la 
reforme politice", a opinat Gavin 
Relly.

Conflictul dintre Iran și Irak

cu seamă o consecință a situației 
economice din tară. Din statistici pu
blicate in presă rezultă că in Chile 
numărul șomerilor se menține in jur 
de un milion, consumul pe locuitor 
a scăzut la nivelul de acum 25 de 
ani, rata inflației continuă să fie 
intre cele mai ridicate din lume, iar 
datoria externă depășește 20 miliar
de dolari. Toate aceste aspecte ale 
situației economice dificile constituie 
fundalul pe care au loc actualele fră- 
mintări. Or. in condițiile menținerii 
persecuțiilor antidemocratice, efer
vescența politică și socială din țară 
cunoaște desfășurări tot mai -greu de 
ținut sub control.

O situație în multe privințe ase
mănătoare se întîlnește și in PA
RAGUAY, unde tensiunea politică 
a înregistrat in ultimul timp o creș
tere bruscă, datorită faptului că 
generalul Alfredo Stroessner — 
„decanul" dictatorilor militari de pe 
continent — a respins din nou o 
propunere de dialog a forțelor opo
ziționiste. Refuzul său a accentuat 
dizidentele în partidul de guvernă- 
mint Colorado, in cadrul căruia se 
afirmă distinct un curent favorabil 
unui curs politic nou și înlocuirii 
generalului Stroessner — provocind, 
totodată, ample manifestări de 
protest, desfășurate la Assuncion și 
în alte orașe ale țării. Convocate 
de alianța forțelor democratice 
populare, reunite in „Acordul Na
țional", acțiunile de protest au fost 
reprimate cu brutalitate de forțele 
polițienești care au operat nume
roase arestări. Chiar dacă amploa
rea și intensitatea unor asemenea 
manifestări de protest nu ‘se ridică, 
deocamdată, la nivelul celor din 
Chile, apare semnificativ faptul că 
în aceastg țară sud-americană, so
cotită pină acum un veritabil sim
bol al imobilismului politico-so
cial. au început să fie organizate 
manifestații de stradă, în cursul că
rora participanții scandează lozinci 
în favoarea revenirii la un regim 
civil și o viață democratică.

Realități ca cele înfățișate mai 
sus vin să confirme vigoarea miș
cării pentru înnoiri democratice în 
„conul sudic" al Americii, .parte 
componentă a luptei pentru demo
crație și progres economico-social, 
desfășurată într-o formă sau alta 
pe întreg cuprinsul Americii Latine.

V. OROS

TEHERAN 11 (Agerpres). — 
Agenția I.R.N.A. informează că tn 
urma continuării ofensivei in zor.a 
centrală a frontului, trupele ira
niene au ocupat incă 20 kilometri 
pătrați din teritoriul irakian. Au 
fost distruse zece tancuri, iar apro
ximativ , o mie de militari irakieni 
au fost scoși din luptă. Potrivit ace
leiași surse, pierderile irakiene de 
la începerea ofensivei Iraniene în 
zona Mehran, la 30 iunie, se ridică, 
in prezent, la 8 000 de morți și ră
niți. 1 400 de militari irakieni au 
căzut prizonieri.

Aviația irakiană a bombardat o 
localitate din provincia Ilam. bl 
rindul populației s-au înregistrat 
victime.

BAGDAD 11 (Agerpres). — Un 
comunicat al comandamentului mi
litar irakian informează că, in zona 
centrală a frontului, in regiunea 
Mehran, au avut loc în continuare 
lupte grele. Armata irakiană a res
pins o ofensivă declanșată de tru
pele iraniene, provocîndu-le pier
deri serioase in oameni și tehnică 
de luptă. Un avion iranian de tip. 
F-4 a fost doborit de aviația ira
kiană, care și-a continuat, totodată, 
misiunile de bombardament asupra 
punctelor de concentrare ale arma
tei iraniene.

Artileria iraniană a deschis focul 
asupra localității Abu El Hasib. In 
rindul populației s-au înregistrat 
victime.
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CONVORBIRI CHINO-ELENE. 
Președintele Greciei, Christos Sar- 
tzetakis, l-a primit pe Zhao Zi- 
yang, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, care se află 
în vizită oficială in capitala elenă, 
relatează agenția China Nouă, tn 
cadrul convorbirii care a avut loc,, 
cu acest prilej, părțile au eviden-' 
țiat cursul ascendent al relațiilor 
dintre Grecia și China, expri- 
mindu-și dorința de a le continua 
și amplifica în viitor. Premierul 
chinez a conferit, de asemenea, 
cu primul ministru al Greciei, An
dreas Papandreu. Au fost exami
nate evoluțiile pe plan interna
țional, părțile exprimind punc
te de vedere identice sau similare 
in problemele discutate — relatea
ză agenția' citată.

tă în scrisori, partea R.P.D. Co- 
rene propune ca aceste convorbiri 
să aibă loc in cursul lunii iulie a.c.

DECLARAȚIE. Intr-o declarație 
făcută la Caracas, fostul președin
te al Venezuelei, Luis Herrera 
Campins, a denunțat politica sta
telor occidentale industrializate, 
care, prin manipularea prețurilor 
pe piețele internaționale, prin de
teriorarea termenilor de schimb 
și protecționismul abuziv practi
cat, afectează profund țările in 
curs de dezvoltare. El a arătat, 
totodată, că statele „lumii a treia" 
sint victimele împovărătoarelor 
datorii externe, rambursarea a- 
cestora, in condițiile impuse de 
băncile internaționale, constituind 
o frină in calea dezvoltării eco
nomice și sociale.

Howe, aflat în Africa australă în 
urma unui mandat primit din par
tea țărilor C.E.E. Au fost aborda
te probleme privind starea de cri
ză politică din Republica Sud-Afri- 
cană ca urmare a perpetuării regi
mului de apartheid. După întreve
dere, Robert Mugabe a declarat 
că este necesar să fie instituite 
neintîrziat sancțiuni economice in
ternaționale Împotriva regimului 
de la Pretoria, poziție care nu este 
împărtășită de premierul britanic, 
Margaret Thatcher. In această or
dine de idei, premierul zimbab- 
w,ean este de părere că misiunea în 
zonă a ministrului britanic este un 
„exercițiu inutil" — relevă agen
ția U.P.I.

O Jin U, comandan- 
forțelor O.N.U. din 
Sud și ministrului 

al apărării se reafir-

PROPUNERE. în scrisori adre
sate de ministrul torțelor arma
te populare ale R.P.D. Coreene, vi- 
cemareșalul 
tului-șef al 
Coreea de 
sud-coreean
mă necesitatea unor convorbiri 
intre autoritățile militare
R. P.D. Coreene, Coreei de Sud
S. U.A., in cadrul cărora să se 
xamineze problemele urgente 
părute in Peninsula Coreea,
copul prevenirii pericolului

' război și al realizării destinderii 
in Coreea — relatează agenția 
A.C.T.C. Ținind cont de urgența 
găsirii de soluții pozitive, se ara-

ale 
și 
e- 
a- 
in 
de

PARLAMENTUL VEST-EURO- 
I’EAN s-a pronunțat pentru sanc
țiuni imediate din partea Pielei 
comune împotriva Africii de 
Sud, pentru a determina autorită
țile de la Pretoria să renunțe la 
politica de apartheid. Adunarea 
consultativă a C.E.E. s-a disociat, 
astfel, de recentul consiliu minis
terial al „celor 12", de la Haga, 
care a amînat cu trei luni adopta
rea unei decizii asupra sancțiuni
lor împotriva guvernului rasist de 
la Pretoria.

LA BORDUL COMPLEXULUI 
SPATIAL SOVIETIC. Cosmonauta 
Leonid Kizim si Vladimir Soloviov 
continuă realizarea programului de 
cercetări științifice la bordul com
plexului spațial „Mir" — „Soiuz 
T-15". tn afara diferitelor expe
riențe prevăzute de program, ei au 
realizat și teste medicale complexe. 
După cum relatează agenția 
T.A.S.S., starea sănătății celor doi 
cosmonauți este bună.

VIZITA. Primul ministru al Re
publicii Zimbabwe, Robert Muga
be, l-a primit pe ministrul de ex
terne ,al Marii Britanii, Geoffrey

GREVA. Personalul din tntreg 
sistemul bancar al Portugaliei a 
declanșat o grevă generală de două 
zile, cerind îmbunătățirea condiții
lor de viață, transmite agenția 
Reuter. La acțiune, organizată de 
sindicatul de ramură, participă sa- 
lariații atit din băncile de stat, cit 
și din cele particulare.
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