PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Partidului Comunist Japonez

Vineri 29 august 1986

Anul LVI Nr. 13 691

J*

6 PAGINI - 50 BANI

IN PREGĂTIREA CONGRESULUI AL lll-LEA
AL OAMENILOR MUNCII
Exigențe actuale ale aplicării mecanismului economico-financiar
și ale întăririi autoconducerii muncitorești

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, joi, la
Snagov, delegația Partidului Comu
nist Japonez, alcătuită din Eizo Ko
bayashi, membru al' Prezidiului Per
manent și al Secretariatului partidu
lui, și Yasuo Ogata, membru al
Prezidiului, șeful Secției internațio
nale a C.C. al P.C.J., care, la invi
tația C.C. al P.C.R., efectuează o vi
zită în tara noastră. '
Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a
fost transmis un mesaj din partea
tovarășului Kenji Miyamoto.
pre
ședintele Comitetului Central al
Partidului Comunist Japonez, îm
preună cu un cald salut prietenesc și
urări de noi și tot mat mari suc
cese în întreaga activitate.
Mulțumind,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a rugat să' se
transmită, din partea sa și a condu
cerii partidului, tovarășului Kenji
Miyamoto și conducerii Partidului
Comunist Japonez un salut cordial
și cele mai bune urări. Secretarul
general al partidului nostru a apre
ciat că vizita în România a delega
ției P.C.J. constituie o expresie a
bunelor- relații statornicite între cele
două partide.
în cadrul întrevederii a fost sub
liniată j evoluția ascendentă a ra
porturilor de prietenie. colaborare
și solidaritate existente Intre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist Japonez, în dez

ÎNALTĂ RĂSPUNDERE PENTRU UTILIZAREA EFICIENTĂ
A MIJLOACELOR MATERIALE ȘI FINANCIARE
Preocuparea statornică a secre
tarului general al partidului,
to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru
perfecționarea continuă a sistemului
relațiilor de producție, a întregului
mecanism al organizării și condu
cerii societății, în vederea utilizării
cu eficiență superioară a resurselor
tehnice, materiale, financiare șl
umane ale economiei s-a reflectat,
în mod nemijlocit, intr-un ansamblu
de măsuri meni
te să asigure- în
tărirea autoconducerii muncito
rești și autoges
tiunii economicofinanciare, creș
terea rolului or
ganelor de con
ducere colectivă
în
gospodărirea
cu eficiență ma
ximă a patrimo
niului încredințat
fiecărei unități economice spre ad
ministrare, apă
rarea și dezvol
tarea proprietății socialiste. Este firesc, este logic, este pe deplin jus
tificat ca în actualul cincinal — ce
și-a propus ca obiectiv fundamen
tal trecerea României în rindul țări
lor cu un nivel mediu de dezvol
tare, în care scop sînt imperios ne
cesare accentuarea laturilor calita
tive, intensive ale creșterii econo
mice, înfăptuirea unei adevărate re
voluții tehnico-științifics in toate
domeniile de activitate — pîrghiile
și instrumentele economice, întregul
mecanism economico-financiar să
funcționeze riguros, implicînd ne
mijlocit exigența revoluționară, spi
ritul de răspundere în îndeplinirea
exemplară a sarcinilor de producție,
a planului la toți indicatorii.
în spiritul exigențelor formula
te de secretarul general al parti
dului este necesar întîi de toate
să se
producă
o schimbare ra-

dicală de mentalitate, la toate ca
drele din economie, să se re
nunțe definitiv la concepțiile vechi,
potrivit
cărora statul
finanțeaindepenză
oricum
producția,
dent de eficiența cu care această se
realizează, de situația economico-financiară a unei întreprinderi sau
alteia, acționîndu-șe ferm, cu. răs
pundere revoluționară, în concor
danță cu principiile sănătoase ale

mai mari, iar la cel al economiei a
realizării unei mase sporite de venit
național.
în condițiile autogestiunii, ridicarea nivelului rentabilității, bunăoară,. înseamnă sporirea volumului
de beneficii, importantă
sursă de
constituire a unor fonduri
f__„____ proprii
,___ ,____
cit mai mari. Aceasta înseamnă că
o întreprindere va dispune de mij
loace financiare proprii pentru a-și

eficiență, o rentabilitate reală este
necesar să se realizeze numai acea
producție de care societatea are
realmente nevoie și nicidecum să
se consume muncă, materiale, bani
pentru produse care stau în stoc
fără desfacerea asigurată, pentru
producție neterminată lungi perioa
de de timp în așteptarea finalizării,
în această privință, secretarul gene
ral al partidului critica faptul că în
unele întreprin
deri nu există
preocupare pentru
a se produce și
vinde cit mai re
pede marfa, pre. cum și pentru în
casarea neîntîrziată a contravalo
rii acesteia, ast
fel incit să existe
posibilitatea reîn
tregirii rapide a
fondurilor proprii
și reluării ciclu
lui economic, Asemenea practici,
asemenea menta
lități au fost posibile in bună mă
sura 1 datorită ușurinței cu care se
acordați creditele bancare.
Care sînt deci’căile pe care tre
buite acționat pentru sporirea efi
cienței, a rentabilității? Fără îndoia
lă. esențiali sint factorii economici,
și anume : realizarea unei producții-marfă vfndute și încasate cit mal
mari și
reducerea
sistematică a
cheltuielilor de producție și de circu
lație. La rindul său, realizarea unei
producții-marfă vîndute și Încasata
cit mai mari depinde de capacitatea
unității economice de a-și adapta
cit mai rapid și în mod real volumul
și structura producției Ia cerințele
cantitative și calitative ale partenerilor interni și externi ; după cum,
reducerea costurilor de producție

Este nevoie de o schimbare radicală a concepțiilor
în domeniul financiar și activității economice. Pentru noi,
problema revoluției în domeniul financiar și economic
este de o actualitate imediata - și trebuie să o înfăptuim
foarte rapid și cu toată fermitatea!
NICOLAE CEAUȘESCU
noului mecanism economico-fina.nciar. Principii care au fost explicate
clar în cuvîntările secretarului ge
neral al partidului și sint înscrise
în reglementările legale în vigoare.
De bună seamă, în primul find
se cuvine relevată cerința așezării
întregii
activități productive
pe
principiul fundamental al asigurării
unei eficiente
economice, a unei
rentabilități cit mai înalte, cunoscut
fiind că
între
eforturile pentru
creșterea eficienței economice și
asigurarea progresului multilateral
al economiei este o legătură nemij
locită. Concret, ridicarea eficientei
economice reprezintă un factor de
multiplicare, de potențare a rezul
tatelor econoniico-financlare care
se obțin cu aceleași resurse mate
riale și de muncă, ceea ce la nivelul
unității economice are semnificația
obținerii unor valori nou create cit

acoperi într-o proporție mai mare
nevoile de resurse pentru desfășu
rarea activității
economice, angajînd un volum mai mic de credite
bancare și reducînd, în consecință,
plățile pentru dobînzi. De asșmenea,
unitatea va putea să asigure. îrideplinind toate condițiile stabilite de
lege, majorarea fdndulni de parti
cipare a oamenilor muncii la realii
zarea producției, a beneficiilor și Ia
împărțirea, beneficiilor. Sint numai
citeva argumente care fac ca renta
bilitatea să reprezinte un obiectiv
de bază in activitatea fiecărei uni
tăți economice, iar creșterea nive
lului rentabilității
să constituie o
condiție pentru consolidarea auto
gestiunii economico-linanciare.
Desigur, între nivelul producției
și nivelul rentabilității este o legătu
ră nemijlocită. Dar, așa cum practica a dovedit, pentru a se asigura o
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1986.
Dimineoțâ obișnuită pe cuprinsul țării.
Știți cite deșteptătoare dau startul intr-o nouă
Zi de muncă ? Aveți dreptate : e' greu să le nu
meri. Mai ușor este cu statistica ce evalueaza pu
ternicul flux de creatori de bunuri materiale și spi
rituale al României contemporane. Flux la care se
odaugă milioanele de oameni aflați la datorie, pe
frontul piinii. S-a pornit, in 1944, de la un po
tențial de forță de muncă ocupată de circa 1 mi
lion și s-a ajuns, în 42 de ani, ca numărul perso
nalului muncitor să atingă 7,6 milioane. Epoca
Nicolae Ceaușescu a sincronizat armonios terme-

Sărbătoare,
acum,
în
miez de vară, în familia
Iui Gheorghe Ciocîrlan din
Rimnicu Vilcea. Bucuria a
intrat pe ușa casei cu... teo
reme, axiome, formule ma
tematice. El, ca om al vo
lanului, e mai degrabă dis
pus să facă . un milion de
kilometri „fără reparații"
decit să încerce a descifra
înțelesul unei formule...
Soția, Doina, asistentă me
dicală, la fel, nu s-ar încu
meta nici
ea, în ruptul
capului, la aventura în lu
mea complicată a cifrelor.
Singura care a salvat „onoarea familiei", în aceas
tă privință, a fost fiica lor
— Daciana. Ea a adus
bucuria în căminul Ciocîrlan; cu... teoremele, axio
mele, formulele matemati
ce... A dat admiterea la li
ceul de informatică din
oraș și a avut ciștig de
cauză. Cu media 9,18.
Fapt obișnuit, nu ?
Asa-I socotește acum și
profesorul Ion Urea, in
spectorul general al inspec
toratului județean de învățămîht, care adaugă :
— în urmă cu patruzeci
și doi de ani funcționau in
județ trei licee : două la
Rimnicu Vîlcea și unul la
Drăgășani. Cel de la Drăgășani era de fapt singu
rul care pregătea pentru o
meserie, profilul lui fiind
cel agricol.
— In prezent ?
— Populația școlară nu
mără 105 000 elevi. Din to
talul locuitorilor județului,
unul din patru se află pe
băncile școlii. Iar pregăti
rea în specialitățile : infor
matică, electronică și me
canică fină reprezintă „pa
sul" de ultimă oră al școlii
spre „pasul meseriilor noi"
din județul Vilcea. Un pas
care, evident, s-a făcut și
se face peste tot în cuprinsul țării. Cuprins antrenat
din plin în strategia dezvoltării echilibrate, strate-

gie cristalizată și promova
tă stăruitor in răstimpul de
la Congresul' al IX-lea al
partidului și prezent.
Să ne întoarcem însă Ia
reușita Dacianei. Cum am
văzut, ea a optat pentru

nii unei ecuații fundamentale : dezvoltare - pre
gătirea forței de muncă. Marile transformări re
voluționare din această armonioasă corelație își
trag sevele de putere. Seve de putere uriașă, dacă
luăm în calcul - și nici nu se poate altfel - cali
tatea profesională ridicată a tuturor constructorilor
noii orînduiri,
...1986.
Dimineață obișnuită pe cuprinsul patriei.
Cile deșteptătoare cheamă la datorie, intr-un
județ al țării - Vîlcea - noi și noi profesii, oamenii vrednici ? Să încercăm a afla din cele ce
urmează.
gul" cu care a început ce
remonia a arătat că, in
imensa lor majoritate, s-au
ridicat în profesie : mun
citori cu calificare supe
rioară, maiștri, ingineri. Și
apropo de agapă : in fie-

Noi profesii,
noi destine
informatică. Pe care, evi
dent, va fi în măsură să o
practice și în industria „de
acasă". Să admitem însă că
deținătoarea mediei rîvnite
de intrare — 9,18 — se pre
zenta la examenele din
anul... 1965. Liceele de atunci, din Rimnicu Vilcea,
n-aveau specialitatea afla
tă atît de mult la inima
Dacianei. Ca, de altfel, nici
un alt asemenea liceu in
țară. Unde ar fi putut deci
concura pentru o meserie
din industria „de acasă" ?
Doar în locurile cerute de
numai cele trei ramuri'
principale ale economiei acelor ani, din această par
te de țară : chimia, indus
tria forestieră și industria
pielăriei.
Salt peste timp, din nou,
în 1986. Colegii Dacianei au
stat mult în cumpănă către
ce treaptă să se îndrepte.
Economia județului pune
astăzi pe multi tineri în
„încurcătură", cu cele pes
te o sută de meserii in care
școlile asigură pregătirea,
în această vară, prima pro
moție a Liceului de chi
mie din Rimnicu Vilcea —
. s-a început cu seralul, pentru că chimia se construia
întins — a avut agapa de
un sfert de secol. „Catalo

de la Dorohoi la Oltenița,
... Cimpeni
____
de la Băilești la
etc. în același timp, el este
însoțit de uriașa diversifi
care, calitativă, mai ales, a
nomenclatorului de meserii,
atit in locurile cu tradiție
industrială, cit și în locu
rile unde aceasta a prins
trainice rădăcini in cei pa
truzeci și doi de gni de li
bertate și demnitate.
Și totuși, care sint, mă
car parte dm ele, noile
profesii - ale vîlcenilor ? O
parte, deoarece lista e bo
gată, mult prea îmbogățită
în acești ani de mare avînt
constructiv. Să începem cu
cele din ramura construc
țiilor de mașini ? De ce
nu ? Vilcea are acum și in
dustrie creatoare de indus
trie. Ea fabrică utilaje pen
tru industriile chimică, ușoarâ, petrolieră. Forajul și
extracția de petrol — și atîtea meserii care presu
pun știința și vrednicia aducerii la suprafață a „au
rului negru" — reprezintă
una dintre cele mai tinere
ramuri. Tinără și de per
spectivă, așa cum se înge
mănează de regulă cei doi
termeni. Cumpenele care
pompează fără odihnă energia din adine Ie putem
întîlni de la Băbeni și pină
la hotarele cu județele Olt
sau Dolj. Și în preajma acestor cumpene în slujba
energiei, oamenii care au
deprins
meseriile com
plexe, „de imersie" spre
zăcămintele de petrol : cele
de maistru de foraj, sondor-șef, podar, sondor 1,
sondor 2, motorist, electri
cian. lăcătuș de întreține
re, operator de extracție,
lăcătuș pompagiu... Cine
i-au dat pe acești oameni
foarte tinerei schele de

care an, la Olanu sau Orlești, la Băbeni ori Stoilești, tradiționale au deve
nit întîlnirile anuale cu fiii
satului. Și cu cei plecați Ia
datorie, în cine știe care
colț de țară, și cu cei ră
mași la datorie, în locul
natal. Și numai ce auzi
cum se întreabă intre ei,
strungarii,
constructorii,
mecanizatorii,
inginerii,
profesorii, cercetătorii, oa
menii piinii și oamenii in
dustriei, in genere : ce mai
fac, ce au mai izbutit, cum
le e viața, cit de înalte le
sint gîndurile. Și așa mai
departe.
Dialoguri cu o mare în
cărcătură emoțională. Des
pre munca și viața de as
tăzi. Despre munca și viața
țării. In fapt, dialoguri des
pre istoria acestor ani
purtate de cei mai în drept
să Ie poarte — făuritorii de
istorie. Dublăm afirmația
cu încă un argument : nu
mai economia orașului Drăgășani realizează în 1986 o
producție cu 400 milioane
lei mai mare decit a între
gului județ Vîlcea în 1968.
Ilie TANASACHE
Saltul productiv, desigur,
Ion STANC1U
nu-î\ singular. El este pro
corespondentul „Scinteii
priu tuturor așezărilor tă
rii — de la Zalău la Măcin, de la Balș la Mediaș, (Continuare în pag. a II-a)

voltarea cărora un rol deosebit
l-au avut documentele convenite
la cel mai înalt nivel între cele două
partide. Totodată, a fost expri
mată dorința de a extinde, în con
tinuare, conlucrarea dintre P.C.R. și
P.C.J., bazată pe deplină egalitate,
încredere și înțelegere reciprocă, pe
respectarea dreptului fiecărui partid
de a-și elabora de sine stătător po
litica internă și externă, strategia și
tactica revoluționară, conform con
dițiilor concrete din fiecare țară. S-a
apreciat că intensificarea schimburi
lor de experiență, a contactelor și
discutarea
problemelor de interes
comun sînt in folosul ambelor parti
de, al dezvoltării bunelor raporturi
dintre România și Japonia, al întă
ririi prieteniei dintre popoarele
noastre, servește cauzei păcii și În
țelegerii în lume.
Au fost abordate, de asemenea,
unele asptecte ale situației politice
internaționale, precum și ale mișcă
rii comuniste și muncitorești.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat că, in actualele împreju
rări internaționale, grave și com
plexe, se impune ca toate țările și
popoarele, partidele comuniste și
muncitorești, forțele democratice,
progresiste din întreaga lume să-și
unească eforturile și să conlucreze
tot mai activ pentru a pune capăt
evoluției periculoase a evenimente
lor spre confruntare și război, pen
tru promovarea unei politici de pace,

destindere și înțelegere între toate
națiunile.
în cadrul convorbirilor au fost
subliniate importanța întăririi uni
tății, solidarității și colaborării dintre
partidele comuniste și muncitorești,
pe baza principiilor respectării inde
pendenței și autonomiei fiecărui
partid, necesitatea dezvoltării conlu
crării lor în lupta pentru pace, pen
tru progres economic și social, pen
tru o lume mai bună și mai dreaptă
pe planeta noastră.
Pornindu-se de la situația econo
mică gravă existentă în lume, a fost
evidențiată însemnătatea soluționă
rii globale a problemelor subdezvol
tării, instaurării unei noi ordini eco
nomice mondiale, care să asigure
progresul mai rapid al tuturor -ță
rilor, îndeosebi al celor în curs de
dezvoltare.
In timpul întilnîrii s-a convenit
ca o delegație la nivel înalt a Parti
dului Comunist Japonez să efectue
ze, într-o perioadă apropiată, o vi
zită în România pentru a continua
dialogul dintre cele două partide eu
privire la dezvoltarea relațiilor bila
terale, precum și in probleme fun
damentale ale epocii contemporane,
ale mișcării comuniste și muncito
rești, ale luptei pentru; dezarmare,
pace și colaborare internațională.
La primire, au luat parte tovarășii
Ion Coman, membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., Ion Stoian, membru supleant
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.
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Ritm intens de lucru pe șantierul
hidrocentralei Săsciori
Pe șantierul hidrocentra
lei de la Săsciori, care ur
mează să fie pusă, în func
țiune in acest an. in cen
trul atenției se află opera
țiunile de montaj. De cu
rind s-a terminat montajul
blindajului puțului forțat
în lungime de 89 metri,
lucrare de mare importan
ță în graficul punerii in

Produse noi, moderne

funcțiune a hidroagregate-'
lor. S-a definitivat monta
jul aparatelor dir.ectoare
de la ambele turbine, iar la
turbina nr. la început
montarea
generatorului.
Execuția instalațiilor auxi
liare ale centralei hidro
electrice a fost realizată
în proporție de peste 80 la
sută. (Ștefan Dinică).

La cunoscuta întreprin
dere „Electromureș" din
Tirgu Mureș au fost con
cepute și realizate cu forțe
proprii noi tipuri de variatoare electronice trifazate.
Aflindu-ne ieri in mijlocul
acestui apreciat colectiv,
inginerul
Zaharie Jude,
șeful atelierului de proiec
tări utilaje, ne-a precizat :
— Prin intrarea în fa
bricație a noilor tipuri de
variatoare electronice tri
fazate s-a creat posibilita
tea alimentării cu tensiune
reglabilă a marilor consu
matori de curent continuu,
ceea ce face ca vechiul
nostru deziderat — porni
rea și oprirea lentă a uti
lajelor — să devină un fapt

împlinit. Avantajele ? Prin
faptul că ele pot funcționa
și cu energia electrică re
cuperată in faza de frînare a utilajelor, variatoarele duc Ia recuperarea a cel
puțin 10 la sută din ener
gia electrică la un consu
mator. Totodată, prin por
nirea și oprirea lentă a utilajelor (și nu instantanee
ca pină acum) se economisesc importante cantități
de materiale. In perioada
care a trecut din acest an
întreprinderea „Electromureș" a realizat în plus față
de sarcinile de plan o producție-marfă în valoare de
70 milioane lei. (Gheorghe
Giurgiu).

In avans față de grafice
Prezențl
la Combina
__ ...
tul de utilaj greu din
Ciuj-Napoca
am
reținut citeva din noutățile
de „ultimă oră", pe care ni
le-a înfățișat maistrul loan
Gioca, secretarul comitetu
lui de partid :
— Zilele acestea am rea
lizat primele trei mașini de
șarjare fabricate în între
gime cu componente electrohidraulice românești. Eie
sînt destinate industriei
metalurgice pentru obți
nerea de oțeluri de înaltă
puritate. De asemenea, am
construit un nou tip de ge
nerator mobil de abur, fo
losit in industria petrolie
ră, pentru sporirea gradu
lui de extracție a țițeiului,
și un manipulator de 80

(Continuare in pag. a III-a)
în aceste zile de puternică
efervescentă creatoare, premer
gătoare Congresului al III-lea
al oamenilor muncii, cind în în
treaga tară se fac eforturi deo
sebite
pentru
îndeplinirea
exemplară a sarcinilor de plan
pe luna " august, oamenii mun
cii de la întreprinderea de țevi
„Republica" din Capitală obțin
noi și însemnate succese in pro
ducție. în fotografie, aspect de
muncă din secția de țevi inox,
unde se finalizează un nou lot
■ de produse, care în curind va fi
livrat beneficiarilor.

tone pentru forja grea,
care va Înlocui sistemul de
pină acum, ceea ce va
duce la o substanțială
creștere a productivității
muncii, la reducerea con
sumului de energie electrjcă și combustibil, precum
și la Îmbunătățirea calită
ții pieselor forjate.
Am consemnat șl alta
realizări ale colectivului
de aici : livrarea în avans
a 350 tone utilaje pentru
morile de ciment, 260 tone
piese turnate din oțel, ,2 100
tone piese turnate din
fontă. Totodată, au fost ex
pediate, înainte de termen,
partenerilor externi utilaje
termoenergetice și meta
lurgice în valoare de ,80
milioane Iei. (Marin Oprea).

Utilaje navale cu caracteristici superioare
Sîntem prezenți in peri
metrul secției construcții
metalice nr. 1 de la întreprinderea mecanică navală
Galați, unde consemnăm
noi și remarcabile succese
în muncă. Aici, în prezen
ta beneficiarilor se face re
cepția macaralei electrohidraulice de 5 tone/forță
destinată echipării petro-

Foto : Sandu Cristian

• încheierea neîntîrziată a lucrărilor de recoltare
a fasolei și florii-soarelui
• Declanșarea pe un front larg a culesului la porumb
® Respectarea graficelor de livrare a legumelor
• Transportul producției din cîmp și grădini la
locurile de depozitare, la piață și fabricile de conserve
să fie organizat cit mai temeinic
• Livrarea în totalitate a cantităților prevăzute de
produse pentru fondul de stat

lierelor de 35 000 tdw. Este
vorba de un utilaj complex,
realizat la un înalt nivel
de tehnicitate, cu instalații
și" utilaje de fabricație ro
mânească. Noua macara
va contribui la elimina
rea importurilor și creș
terea eficienței economice
în industria navală româ
nească. (Ștefan Dimitriu).

UT03 ANI

J ■■■■

BISTRIȚA.
NĂSALiD

/ . BIHOPt ■

HARGHITA

AFtAD

GALAȚI
IIBKJ

BRAȘOV

HUNEDOARA
BRAIL A

TULCEA

în aceste ultime zile ale lunii au
gust trebuie acționat ferm in vede
rea strîngerii, transportării și de
pozitării în bune condiții a cultu
rilor agricole care ajung la matu
ritate mai devreme. între acestea,
fasolea pentru boabe, floarea-soarelui și legumele au cea mai mare
pondere. Grăbirea lucrărilor de re
coltare este determiriată atît de ne
cesitatea prevenirii oricăror pier
deri, cit și de faptul că bună parte
din aceste terenuri urmează să fie
insămînțate cu griu, orz și alte cul
turi de toamnă. Care este stadiul
lucrărilor de recoltare ? Iată ce
arată datele furnizate de Ministe
rul Agriculturii, care se referă la
situația din seara zilei de 27 au
gust.
Fasolea pentru boabe cultivată in
ogor propriu, a fost recoltată de pe
142 111 hectare, reprezentind 95 la
sută din suprafața prevăzută. Așa
cum rezultă din cifrele înscrise pe
harta alăturată, unitățile agricole
din majoritatea județelor au incheiat această lucrare. Recoltarea
fasolei trebuie încheiată grabnic
și in județele Dolj, Olt, Teleorman, Timiș și Arad din zona I ;

Mehedinți, Prahova, Vaslui — din
zona a II-a ; Sălaj, Cluj, Alba, Si
biu, Mureș și Maramureș — din
zona a III-a.
Floarea-soarelui a fost strinsă,
pină la data amintită, in proporție
de 44 Ia sută din suprafața culti
vată. Este puțin, dacă avem în ve
dere Că în acest an plantele au
ajuns mai repede la maturitate, iar
pină la 1 septembrie — termenul
stabilit pentru încheierea acestei
lucrări — au rămas puține zile. In
toate unitățile cultivatoare este ne
cesar să fie luate măsuri care să
asigure buna folosire a mijloacelor
mecanice de recoltare și să fie mo
bilizați la cîmp mai mulți oameni
la stringerea capitulelor care nu
s-au copt îndeajuns, precum și a
celor rămase pe cimp în urma com
binelor. Nimic nu trebuie Să se ri
sipească din recolta acestui an !
Legumele se recoltează potrivit
graficelor întocmite de către uni
tățile de producție și cele de valo
rificare, ținindu-se seama de rhaturarea plantelor, cerințele pieței'
și necesitatea asigurării materiei
prime pentru fabricile de conserve.
Este necesar ca aceste grafice să
fie întocmite cu cea mai mare răs-

hZ) IALOMIȚA
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STADIUL RECOLTĂRII FLORII-SOARELUI, in procente, pe județe, In seara
zilei de 27 august. (Județele notate cu o linie nu cultivă floarea-soarelui.
După datele comunicate de Ministerul Agriculturii)
pundere,
cunoscîndu-se situația
reală din fiecare grădină, iar apoi,
printr-o temeinică organizare a
muncii la cules, să se asigure livrarea intocmai a cantităților prevă
zute.
Din aceste zile s-a trecut pe un
front larg la recoltarea porumbu
lui, sfeclei de zahăr, soiei și altor
culturi tîrzii. Volumul lucrărilor de
executat la strîngerea acestor cul
turi este foarte mare și, de aceea,
este necesară o terpeinică organi-.
zare a muncii, care Să asigure buna
folosire a mijloacelor mecanice și a
forței de muncă.
O atenție maximă trebuie să se
acorde transportării producției din
cîmp la locurile de depozitare. în

acest sens, mijloacele repartizate la
transport, inclusiv toate atelajele,
trebuie folosite cit mai intens, pen
tru ca recolta să fie în aceeași. zi
pusă la adăpost. Or, în unele uni
tăți agricole s-au creat decalaje
între cantitățile de produse recol
tate și cele transportate, ceea ce
poate influența negativ din punct
de vedere cantitativ și calitativ
asupra producției obținute.
Organele și organizațiile de partid
de la sate, consiliile populare și
conducerile unităților agricole au
datoria de a asigura mobilizarea
puternică a tuturor forțelor din
agricultură, astfel incit recoltarea
și transportul roadelor toamnei să
fie intensificate cit mai mult.
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Activul de partid - implicat direct în îndeplirirea
A' ■■

sarcinilor economico-sociale
încă de la Consfătuirea de lucru
pe problemele muncii organizatorice
Și politico-educative de Ia Mangalia,
din august 1983, secretarul general
al partidului atrăgea atenția organe
lor și organizațiilor de partid asu
pra necesității folosirii cu mai multă
pricepere și eficiență, in cuprinderea
tuturor sectoarelor de activitate, a
puternicului activ de partid. în spi
ritul acestei indicații. Comitetul mu
nicipal de partid Tulcea a inițiat un
ansamblu de măsuri politico-organizatorice privind îmbunătățirea con
tinuă a componenței activului de
partid, pregătirea și angajarea fer
mă a acestuia în îndrumarea și con
trolul muncii din toate domeniile.
în prezent, în activul de partid al
comitetului nostru municipal sint
cuprinși 208 comuniști, din care pes
te 36 la sută femei, cadre cu o bo
gată experiență în munca de partid,
cu funcții de conducere, specialiști
din toate domeniile. Pentru buna or
ganizare și desfășurare a muncii, ac
tivul de partid este repartizat pe do
menii : economic, organizatoric, po
litico-ideologic șl social, iar pentru
instruirea, pregătirea și folosirea lui
există, la nivelul comitetului muni
cipal de partid, o tematică orientati
vă, un program anual concret de
muncă. Acesta cuprinde atît activi
tățile la care participă activul de
partid — obiectivele de studiu, ana
liză și control, unitățile, domeniile și
perioadele în care se desfășoară —
cit și acțiunile de pregătire, de in
struire periodică a acestuia. în ace
lași timp, ne-a preocupat și ne preo
cupă permanent promovarea și ex
tinderea acelor metode și forme prin
care să se asigure o prezență cît mai
dinamică a activului de partid in
procesul de conducere și. mai ales,
în participarea lui sistematică la ac
țiunile din unitățile economice, acolo
unde se hotărăște de fapt soarta rea
lizării planului.
A intrat în practica activității bi
roului comitetului municipal de
partid ca. după fiecare plenară a
Comitetului Central al partidului
sau consfătuire de lucru, să fie con
vocat activul în plen sau pe domenii
pentru a examina sarcinile ce îi re
vin și a adopta măsuri corespunză
toare pentru îndeplinirea exemplară
a acestor sarcini. Așa am procedat
si după Plenara C.C. a! P.C.R. din
iunie a.c. Sarcinile rezultate din ma
gistrala
cuvintare a tovarășului
Nicoiae Ceaușescu au fost dezbătute
în strinsă legătură cu obiectivele și
planurile fiecărei unități in parte,
iar in final s-au conturat căile prin

(Urmare din pag. I)
producție petrolieră ? în
primul rînd satele pe unde
călătorește vina de energie
din subteran : Bâbeni. Stoilești,, Gușoieni, Mâdulari,.
Șușani, Făurești...
După cum...
După cum tot Berbeștii,
Grădiștea, Alunu, Sineștii
dau și alți oameni in sluj
ba energiei. Sint minerii
din bazinul Berbești-Alunu. Loc de unde, anul tre
cut, s-au adăugat la fluxul
de cărbune al țării 2.5 mi
lioane tone. Loc unde, in
acest cincinal, se prevede
dublarea producției. Iar
dincolo de aceste milioa
ne ? Atîtea și atîtea mese
rii noi, aflate in cinstea
întregii colectivități. Plus
imaginea nouă pe care mi
neritul o așază pentru tot
deauna la suprafață. La
Berbești, de exemplu, chi
pul viitorului oraș este anunțat de pe acum de cele
aproape 1000 de aparta
mente construite in ultimii
ani. Așa cum cărbunele din
adincul Motrului a pus te
melii unui oraș căruia i-a
Împrumutat și numele. Așa
cum chimia de pe Valea
Trotușului a născut și ea o
puternică așezare urbană.
Dar ce alte puteri decît pu-

care activul de partid își va aduce
în mod concret contribuția la înde
plinirea măsurilor stabilite.
Principala direcție spre care cana
lizăm forțele activului de partid o
constituie, desigur, analiza și con
trolul înfăptuirii' hotărîrilor de partid
și de stat, a modului in care se rea
lizează sarcinile de plan ce revin unităților economice. Asemenea studii
și analize privind posibilitățile exis
tente, precum și activitatea organe
lor și organizațiilor de partid, de
masă și obștești, a conducerilor co
lective pentru mobilizarea oamenilor
muncii la îmbunătățirea calității pro
duselor, încadrarea în normele de
consum și economisirea de. materii
prime, materiale, piese de schimb.

realizarea la întreprinderea ^Ue in
dustrializare a peștelui a mașinilor
de închis cutii ; de asemenea, la în
treprinderea județeană de producție
industrială și prestări servicii a fost
conceput un utilaj care execută pla
să rabiț din stuf, produs destinat
exportului, iar la întreprinderea de
construcții nave și utilaj tehnologic
Tulcea au fost asimilate o seamă de
ansamble și subansamble necesare
construcției și reparației navelor, au
fost introduse tehnologii moderne,
cu însemnate efecte asupra creșterii
productivității muncii.
Experiența ne-a demonstrat că
succesul demersurilor întreprinse de
activul nostru de partid, buna și ju
dicioasa lui folosire sînt într-o strm-

Din activitatea organelor și organizațiilor
de partid din Tulcea
combustibili și energie electrică,
pentru introducerea progresului teh
nic, pregătirea profesională și creș
terea productivității muncii sau îm
bunătățirea vieții interne de partid,
a muncii politico-ideologice au avut
loc în cele mai puternice unități eco
nomice : întreprinderea de construc
ții nave și utilaj tehnologic, Combi
natul metalurgic, întreprinderea de
alumină, întreprinderea antrepriză
construcții-montaj,
Antrepriza de
construcții industriale și altele. De
altfel, se poate spune că fiecare ple
nară sau ședință de birou au drept
puncte de reper materialele și măsu
rile propuse spre adoptare, care sînt
rodul studiilor și analizelor, al con
troalelor efectuate de colective con
stituite. din membrii activului de
partid, ai comisiei organizatorice sau
ai consiliului municipal de control
muncitoresc.
De bună seamă, activul nostru de
partid și-a adus o contribuție impor
tantă în efortul comun pentru înde
plinirea cu succes, in cinstea sărbă
torii de la 23 August, a sarcinilor
de plan ale municipiului. în mod
special se cuvine însă
subliniată
contribuția importantă adusă de activul de partid, alături de cadrele de
specialiști, ca urmare a studiilor și
analizelor întreprinse, la soluționarea unor probleme de o importanță
deosebită pentru economia municipiului. Pe această linie se înscriu,
spre exemplu, elaborarea in cadrul
'Combinatului
metalurgic Tulcea a
ferocromului și ferosiliciului afinat,

terea industriei a ridicat In
acești ani de libertate Slo
bozia ori Hunedoara. Foc
șanii s^u Balșul, Botoșanii
ori Giurgiul
Oamenii Vilcei constru
iesc uzinele și orașele de
acasă, mulți se reîntorc la
uzinele, orașele și meserii
le de acasă. Gheorghe Predescu, de exemplu. Este un

să legătură cu măsurile luate in ve
derea instruirii și pregătirii acestuia.
Astfel, cunoașterea -unor hotstriri și
măsuri adoptate de organele supe
rioare de partid și de stat, de comi
tetul municipal nu se realizează nu
mai prin prezența — fie în totalitate,
fie pe domenii — la plenare, ci și prin
participarea sistematică a membrilor
activului la instruirile lunare sau
trimestriale ale aparatului de partid,
activiștilor-instructori, ale secretarilor
și membrilor comitetelor de partid și
ai birourilor organizațiilor de bază.
Cu aceste prilejuri se stabilesc sar
cini concrete pentru membrii acti
vului și, totodată, se .jalonează munca
acestora pe o perioadă mai îndelun
gată de timp. De asemenea, acordăm
o atenție deosebită lărgirii perma
nente a orizontului de cunoștințe politico-ideologice și profesionale, ur
mărind riguros participarea tuturor
membrilor activului comitetului mu
nicipal de partid la învățămîntul po
litico-ideologic, la universitatea po
litică și de conducere, in calitate de
cursanți sau propagandiști. Mulți
dintre ei își aduc o contribuție per
manentă la desfășurarea unor dezbateri și expuneri în cadrul colectivelor de oameni ai muncii.
Din analiza exigentă a rezultate
lor de pină acum se desprinde că in
activitatea noastră sint deosebit de
actuale cerințele subliniate de tova
rășul Nicoiae Ceaușescu la Plenara
C.C. al P.C.R. din iunie a.c. privind
necesitatea perfecționării muncii ac
tivului, a participării acestuia în pri-

venit acasă în orașul unde
Olănești își topește
riul
unda în Oltul trecut prin
atîtea baraje — și înq£ aventura lui energetică nu
s-a terminat. S-a reîntors
deci la. mecanica fină de
aici, este soco’tit unul din
tre meseriașii de clasă, s-a
căsătorit intre timp, . iar
ambiția Tui,"și nu numai a

mul rînd la activitatea din unitățile
economice, acolo unde se asigură
înfăptuirea planurilor și programe
lor, a tuturor hotăririlor stabilite de
Congresul al XlII-lea al partidului.
Biroul comitetului municipal apre
ciază că .încă nu folosim la întreaga
capacitate această importantă forță.
Nu întotdeauna acționăm cu mobili
tate, cu suplețe in folosirea activu
lui, in funcție de necesitățile inter
venite, in rezolvarea operativă a
problemelor cu care se confruntă
intr-o anumită perioadă o întreprin
dere sau alta. Este îmbucurător că
avem numeroase întreprinderi frun
tașe, colective muncitorești care in
mod constant își îndeplinesc sarci
nile de plan. Dar, în același timp,
există și unități — întreprinderea de
prelucrare a maselor plastice. Fabri
ca de conserve, Antrepriza de construcții-montaj — care nu și-au
realizat sarcinile de plan la toți
indicatorii. De aceea, ne-am propus
ca, paralel cu creșterea răspunderii
cadrelor din unitățile respective, să
îndreptăm cele mai competente forțe
ale activului pentru a ajuta direct,
in mod efectiv, aceste unități.
Considerăm, de asemenea, că activul de partid poate și trebuie să contribuie în mai mare măsură la perfecționarea muncii poljtico-organizatorice desfășurate de organizația de
partid, Avem încă organizații de
bază, cum
<
sint cele de la întreprin
derea de construcții și prestări servicii,
întreprinderea
comercială,
unde au apărut carențe în manifestarea spiritului critic și autocritic, in
înfăptuirea cu perseverență a pro
punerilor făcute de comuniști și de
alți oameni ai muncii, unde activita
tea educativă nu se desfășoară la ni
velul cerințelor și unde activul de
partid poate acorda un ajutor sub
stanțial la înlăturarea neajunsurilor.
în procesul muncii, al înfăptuirii
sarcinilor apar permanent oameni cu
reale calități politico-organizatorice,
cu inițiativă și competență profesio
nală. Ne propunem să acordăm o
mai mare atenție cunoașterii acesto
ra și, pe această bază, să asigurăm
completarea activului de partid in
vederea creșterii competenței și efi
cientei muncii acestuia, cuprinderii
superioare a tuturor dbmeniilor și
sectoarelor de activitate, rezolvării
la un nivel, calitativ superior a sar
cinilor ce ne revin pe anul in curs
și pe întregul cincinal.

Alexandru RIZLJ

prim-secretar al Comitetului
municipal Tulcea
ai P.C.R.

și-și fac datoria și meseria,
în cimpiile de cărbune ale
Gorjului ori în subteran,
în Valea Jiului, la Canalul
Poarta Albă—Midia Năvo
dari. Canalul Dunăre —
București etc. Așa cum mi»
și mii de oameni au răs
puns prin ani la chemarea
Hunedoarei.
Brașovului,
-.Călărașiului etc. merging

Noi profesii, noi destine
om în jur de 30 de ani. Aproape un deceniu a învă
țat și s-a specializat in
mecanică fină într-o între
prindere din Transilvania.
In
ultimii ani, orașul
Rimnicu Vilcea și-a adău
gat și el la ramurile indus
triale mecanica fină. Pro
complexe
echipaduce
mente hidraulice, înzestrările cu utilaje cu comandă program ori numerice nu mai sint o rarita
te, disputa cu micronii a
început și ea să intre în
reflex. Și așa Gheorghe
Predescu, vîlcean de baști
nă, a obținut transferul, a

lui, este aceea de a ridica
profesiile de aici la nivel
competitiv. Asta înseamnă,
de fapt : a produce compe
titiv.
S-ar putea alătura la
drumul profesional al acestui om și drumul
atitor
textiliști care lucrează in
tinăra unitate cu acest pro
fil la Horezu ori în alte unități ale industriei ușoare.
Pentru că sînt cu miile, cu
sutele de mii împrejurările
cind județele țării și-au
chemat oamenii înapoi,
plecați cîndva să lucreze
acolo unde a fost și este
nevoie de ei. Așa cum mii
de oameni sînt chemați.

• Un început, care se menține ca... început • „Să se
diversifice, dar... să nu se schimbe" ? • De ce nu sînt sucuri
suficiente ? Nu materia primă sau utilajele lipsesc, ci inte
resul și preocuparea întreprinderilor producătoare ți unită
ților comerciale.
Slntem în plin sezon estival, dar sucurile răcoritoare — atit de soli
citate in această perioadă — nu se găsesc in cantități suficiente și in
tr-un sortiment atit de variat cum s-a cerut și cum era posibil. Din
ce cauză 1

Au trecut mai bine de șase luni
de la adoptarea „Programului pen
tru dezvoltarea producției de sucuri
răcoritoare în perioada 1986—1990“,
program însoțit și de o serie de
măsuri organizatorice de natură să
asigure îndrumarea unitară a acti
vității în acest sector, prin înfiin
țarea unui trust coordonator —
„Trustul pentru producerea con
servelor și sucurilor".
în pofida așteptărilor, revirimen
tul — prevăzut, așteptat și nece
sar — în producerea și desfacerea
sucurilor răcoritoare nu se face încă
simțit. Există un început — palid,
timid — dar care se menține în
același stadiu incipient. în majori
tatea județelor și orașelor țării,
aprovizionarea punctelor de desfa
cere cu sucuri continuă să fie nesa
tisfăcătoare — și cantitativ, și din
punct de vedere al gamei sortimen
tale, ca și al calității produselor. E
adevărat, aprecierile nu trebuie
generalizate. Pentru că sint locali
tăți, și chiar județe, in care —
amplificindu-se experiențele anteri
oare — se asigură o satisfacere mai
bună a cerințelor populației cu
asemenea sucuri. Este vorba, între
altele, de județe
precum Argeș,
Bacău, Dîmbovița, Olt, Suceava ș.a.
Totodată, se cuvin apreciate și
eforturile depuse pe linia asimilării
în fabricație a citorva sortimente
noi de răcoritoare, dintre care re
centul
„Brifcor" (realizat în ex
clusivitate
din
concentrate
de
plante) se pare că întrunește toate
calitățile spre a deveni cel mai
apreciat și căutat produs indigen.
De ce nu decurge însă pretutin
deni, în mod corespunzător, apro
vizionarea cu sucuri răcoritoare ?
De la bun început trebuie precizat
un lucru clar, categoric și precis

confirmat și prin întreaga noastră
anchetă : nu lipsa utilajelor
(din
contră, o parte din cele existente

să construiască, să-și facă
datoria și, în același timp,
să-și facă o meserie.
Lingă aceste mii și mi
lioane de traiectorii de via
ță, care prin strădania lor
au îmbogățit enorm în cei
42 de ani de destin liber
patria și, totodată, nomen
clatorul de industrii și me
serii ale patriei, mai alătu
răm și timpul devenirii
maistrului Paul Malancu.
Rădăcinile lui natale sint
în Cîmpulung Muscel. Via
ta lui, de constructor mai
întii, a început in felul următor: in anul 1966, secretarul general al partidului,
tovarășul
Nicoiae Ceaușescu, a pur-

Faptul ca m unele zone s-a de
pășit planul nu înseamnă că aici
aprovizionarea este intru totul co
respunzătoare. După cum ne-am
putut da seama prin propriile con
statări, ca și din sesizările cetățe
nilor, nu e zi în care un număr
mai mare sau mai mic de unități
de desfacere din Capitală și din
alte orașe ale țării să nu ducă lipsă
de sucuri. (Cit de reci sînt, ce
gust' au, cît de diversă e oferta ? —
aceasta e. desigur, altă problemă,
complementară). Sint străzi — multe
in zonele intens circulate — pe care
trebuie să mergi *kilometri întregi

lat un ' dialog de lucru
Drăgășani. Atunci s-a de
cis ca, între altele, aici să
se construiască întreprin. derea de talpă și încălță
minte de cauciuc. S-a des
chis, . șantierul și sute de
oameni, care voiau să se
facă constructori, au venit
aici. Unii știau meseria. Cei
mai multi o doreau. A ve
nit și Paul Malancu. A
construit. A montat. A fost
prezent la evenimentul din
5 iulie 1969, cind de pe
bandă a ieșit prima pe
reche de încălțări. A trăit
emoția acestui debut in
dustrial și... Și a rămas Ia
fabrică, la Drăgășani, unde
era iarăși mare nevoie de
oameni care să învețe noua
meserie.
Ce ne spun toate aces
te fapte ? Foarte, foarte
simplu ele ne comunică un
singur- adevăr : că și Da,ciana Ciocirlan, care înce
pînd din 15 septembrie va
stărui in descifrarea taine
lor informaticii, continuă
un drum. Un drum in zeci
și sute de meserii inaugu
rate in cei 42 de ani de
viață liberă, de destin li
ber... Că treptele pină la
informatică, electronică ori
mecanică fină etc. au fost
neintrerupt urcate. Cu mul
tă muncă. Și cu multă dă
ruire. Și cu multă învăță
tură.

nerala a băuturilor
răcoritoare și
apa carbogazoasă, dar de aici și
pină la confuzia , cu sucurile, la
identitatea, apă
suc, și mai ales
pină la nerealizarea sucurilor propriu-zise, sub paravanul unor ase
menea subterfugii, e o cale lungă.
Dacă se exclud — cum e firesc —
din rubrica
„realizări** raportările
de apă și sifoane, rezultă că nece
sarul de sucuri-sucuri al bucureștenilor, de exemplu, a fost asigurat
in primul semestru al anului doar
în proporție de 85 la sută. Ceea ce
arată adevăratele eforturi ce tre
buie făcute de producătorii și lu-
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mijloace eficiente de conlucrare cu cetățenii
într-o recentă plenară a Comite
tului orășenesc de partid Buhuși,
județul Bacău, s-a analizat faptul că
în ultima vreme numărul scrisorilor
adresate de cetățenii acestui impor
tant centru muncitoresc organelor
județene și centrale a scăzut sim
țitor, sporind, in schimb, numărul
celor adresate direct organelor loca
le. De la inceputul anului, bună
oară, la primăria orașului s-a înre
gistrat un număr de scrisori cu pes
te 30' la sută mai mare față de
aceeași perioadă a anului trecut.
Cum se explică acest proces, incon
testabil pozitiv ? Răspunsul l-am
aflat dintr-o discuție purtată cu Lili
Pecaș-Sudu, primarul orașului.
— Un fapt este de netăgăduit : la
ora actuală oamenii ni se adresează
cu mai multă încredere, cu convin
gerea că problemele vor fi soluțio
nate fără intervenția unor foruri
centrale. Aceasta, ca rezultat al in
teresului major pe care primăria,
celelalte foruri locale l-au manifes
tat față de propunerile, sesizările si
reclamațiile făcute de cetățeni. Ex
periența ne-a dovedit că rezolvarea
operativă și competentă a fiecărei
scrisori primite constituie un mijloc
eficient de conlucrare, de stringere
a legăturii cu locuitorii orașului, de
antrenare a acestora la soluționarea
problemelor care-i preocupă.
— Aveți, desigur, in vedere atît
problemele de interes personal, cit
și cele de interes general.
— Fără îndoială. Se cuvine re
marcat faptul că o .bună parte a
scrisorilor care ni se adresează pri
vesc chestiuni de interes larg, de
ordin cetățenesc. Din cele primite
în acest an-, bunăoară, mai mult de
jumătate conțin propuneri referi
toare la mai buna gospodărire- a
orașului, diversificarea rețelei co
merciale și a prestărilor de servicii,
îmbunătățirea asistenței medicale,
realizarea unor obiective edilitargoșpodărești.
t
. —. Practic, cum -se acționează pen
tru rezolvarea- acestqra ?
— O primă direcție, aș zice hotă'TÎtdare, a Constituit-o schimbarea
opticii, a mentalității celor care lu
crează atit in aparatul de partid cit
și de stat cu privire la importanța
scrisorilor oamenilor muncii în viața
noastră cotidiană, la datoria fiecărui
activist de a miljta pentru rezolvarea cu maximă operativitate și
deplină răspundere a acestora. Pen
tru că, in ultimă instanță, fiecare
scrisoare constituie un semnal, o
idee, o propunere, cu alte cuvinte
un ajutor concret in activitatea de
conducere. De aceea, nu am pierdut
nici un prilej — mă refer la adună
rile de partid, sesiuni ale consiliului
popular, ședințe de grupe sindicale
— în care să nu insistăm asupra cu
noașterii
prevederilor
hotăririlorComitetului Central al partidului, a
legislației în vigoare și să analizăm
modul în care fiecare organ se
ocupă de rezolvarea scrisorilor.
O dată cu aceasta, .la sediu am in
trodus o evidentă strictă a tuturor
scrisorilor. Pentru a fi mai ușor ur
mărite, acestea sînt înregistrate pe
probleme : scrisori. care vizează in
teresele personale ale cetățenilor,
cele care privesc gospodărirea și în
frumusețarea orașului și cele refe
ritoare la perfecționarea activității
instituțiilor și întreprinderilor eco
nomice. Un colectiv special, format

din activiști de partid. specialiști,
cadre cu munci de răspundere, ur
mărește în permanentă ca toate
aceste scrisori să fie soluționate in
cel mult 20 de zile. Lunar, consta
tările acestui colectiv sint aduse la
cunoștința biroului comitetului oră
șenesc de partid, precum și a comi
tetului executiv al consiliului popu
lar, iar trimestrial această problemă
este dezbătută ca punct diștinct la
ordinea de zi a celor două organe?
— Sînt și cazuri cind mai multe
scrisori se referă la aceeași proble
mă sau cind o scrisoare este sem
nată de mai mulți cetățeni. Cum se
procedează în asemenea situații ?
— A- devenit o practică in activi
tatea noastră ca scrisorile care ri
dică probleme mai dificile să fie în
credințate spre rezolvare secretari
lor comitetului orășenesc de partid,
membrilor comitetului executiv al
consiliului popular, asigurindu-se
astfel garanția rezolvării lor cit mai
competente. în cazul la care vă re
feriți, obișnuim să încredințăm scri

sortimente, pentru ca în unele zile
să se ajungă chiar la... 6.
Desigur, nimeni nu pretinde să
găsească la orice chioșc și la orice
tonetă toate cele 40 sau chiar cele
15 sortimente de sucuri răcoritoare
(n-ar permite-o nici spațiile de
păstrare și depozitare). Pentru tre
cătorul însetat este suficient dacă
în drumul său — și nu făcind ade
vărate expediții în căutarea vreu
nui chioșc — intîlnește un punct de
vinzare, fie și stradal, care oferă
(la gheață, nu din lăzile ținute la
soare !) 2—3 tipuri de sucuri și
care să fie și plăcute la gust. Iar

aucția
reaiizata pentru „consumul
pe loc" (in sticle de 250 ml), pen
tru ca restul de sortimente să aibă
ponderi foarte reduse, doar între 15
și... 0,1 la sută. în privința sorti
mentelor de sucuri pentru „consu
mul de acasă"
(adică livrate în
sticle de 1 litru și 1/2 litru), numă
rul acestora n-a depășit cifra de...
4, pentru ca în luna iulie, in loc să
crească, să coboare la... 3.
Iată de ce ar trebui ca producă
torii, împreună cu reprezentanții
comerțului, și pornind strict de Ia
aprecierile publicului, .să hotărască
împreună ce sucuri să fie speciali
zate pentru „consumul pe loc" —
și producția lor să fie dezvoltată ca
atare -- urmînd ca celelalte sortimente (intr-o gamă cît mai largă)
să fie realizate și puse in vinzare
pentru „consumul de acasă".
...Așa cum arătam Ia începutul
acestor rînduri, există la ora ac
tuală și în Capitală, și în multe alte
localități din țară suficiente capaci
tăți de producție — o parte din ele
fiind folosite sub nivelul posibil —
există de asemenea suficiente ma
terii prime (concentrate din fructe,
plante, legume ș.a.), cu alte cuvinte
sint întrunite toate condițiile pentru
satisfacerea corespunzătoare a ce
rințelor de aprovizionare. Faptul că
nu se acționează" pretutindeni
................... cu
simt de răspundere pentru îndeplinirea cu strictețe
j_,_ a_ obligațiilor
____
legale, prevăzute prin program, că
nu se dă curs cererilor pentru o
diversificare substanțială, are ca
principală cauză slaba preocupare a
celor puși să aplice prevederile din
acest domeniu. Ar trebui de aceea
ca, pretutindeni, consiliile populare
— care au în subordine locală și
întreprinderile de producție și
comerciale — să pună față în
toți factorii implicați, pentru
prin finalizarea prevederilor
programul aprobat, inclusiv a celor
care privesc extinderea dotărilor,
dezvoltarea bazei de materii prime,
să se asigure îmbunătățirea cit mai
rapidă a aprovizionării populației
cu sucuri răcoritoare. începînd chiar
cu aceste zile caniculare.

PE TEME DE SEZON
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sînt folosite sub capacitate), la fel,
nu lipsa materiilor prime (și acestea
există din abundență) constituie
cauza carențelor in producția sucu
rilor răcoritoare. Principala și ade
vărata cauză constă in slaba preo
cupare a conducerilor de întreprin
deri producătoare și comerciale
pentru onorarea integrală a solicită
rilor populației. Pentru că, spre
deosebire de alte produse, fabrica
rea sucurilor răcoritoare nu a pus
și nu pune probleme deosebite —
nici tehnice, nici tehnologicei

APA PE POST DE... SUC
SAU O „NEVINOVATA
CONFUZIE STATISTICA"?
în primul semestru al acestui an
trebuia să se asigure — conform
prevederilor programului amintit —
cantitatea de 358 milioane litri de
sucuri răcoritoare. In fapt, s-a rea
lizat doar 87.3 la sută din volumul
prevăzut. Este o rămînere în urmă
însemnată, în condițiile în care în 31
de județe nerealizările ajung pină >a
aproape 30 la sută față de program.

pină găsești, dacă găsești, un punct
de vinzare a sucurilor răcoritoare.
Cum se face atunci că producă
torii, ca și lucrătorii din comerț,
stau liniștiți, la adăpostul unui ar
gument surprinzător și uluitor :
„ne-am făcut planul, ba chiar l-am
și depășit" ? Surpriza nu mai este
surpriză dacă se cercetează puțin
mai adine lucrurile : totul provine
de la un subterfugiu statistic. Căci
producătorii, ca și unitățile comer
ciale, au adoptat o „metodă" origi
nală : respectiv, includ în grupa
„sucuri răcoritoare" — ce credeți ?
— apa din sifoane și cea carbo
gazoasă (la sticlă). Și tot ca „sucuri
răcoritoare" s-au gindit să ia in
calcul — pe viitor — și... capsulele
de autosifon (1 capsulă — 1 litru
de „suc răcoritor" !) După această
mentalitate — al cărui grad de
„corectitudine" ne abținem să-l
apreciem — s-ar putea ca' și apa
de la robinet să fie luată în calcul
la grupa „sucuri răcoritoare" !
Ce-i drept, în metodologia de pla
nificare se include în categoria ge-

crătorii din rețeaua de desfacere
pentru a se achita cum se cuvine
de sarcinile ce le revin din Pro
gramul privind producția de sucuri
răcoritoare adoptat de forurile de
partid și de stat la începutul aces
tui an. Or, după cum se vede, per
sistă încă optica de a se considera
îndeplinirea prevederilor Programu
lui ca o chestiune benevolă, facul
tativă. nu ca o obligație legală.

CU O FLOARE NU SE FACE
PRIMAVARA (NICI CHIAR
ÎN PLINA VARA)
Constatările înregistrate în dife
rite orașe, inclusiv situația din
Capitală, ridică și un alt aspect :
diversitatea sortimentală. Deși în
programul adoptat se prevede pu
nerea în producție a cel puțin 40
de tipuri de sucuri (din cele 70
omologate), deși printre angajamen
tele producătorilor și comercianților
bucureșteni figurează promisiunea
de a se pune în vinzare 15 sorti
mente (de ce doar atîtea ?), în
realitate dacă se realizează 4—5
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cine dorește să consume acasă anu
mite sortimente de sucuri, să
meargă la „Alimentara" din cartier
și să cumpere ce poftește (in acest
sens s-a și prevăzut prin program
ca in magazinele generale să se
pună în vinzare sucuri la sticle de
1 litru și 1/2 litru).
De ce nu se întîmplă așa ? Prac
tic, lucrurile se petrec astfel :
într-o zi se introduce în fabri
cație un sortiment, pentru ca a
doua zi acesta să fie abandonat
. sau menținut. Ia nivelul unor canti
tăți infime. Pretextele sînt diverse :
ba
sortimentul
respectiv
nu-1
„agreează comerțul", ba nu-1 „agre
ează producătorii" (foarte rar este
luată în considerație și părerea consumatorilor). Așa se face că în primul semestru al anului, unul din
sortimente — Quick-ul (a cărui producție a fost limitată prin program
la maximum 3,5 la sută din volu
mul total de sucuri, întrucît este
indicat medical doar pentru o ca
tegorie restrînsă de consumatori) —
a ocupat peste 55 la sută din pro-

Din experiența Comitetului
orășenesc de partid Buhuși
soarea unui colectiv de activiști de
partid și de stat, specialiști, condus
de un secretar al comitetului oră
șenesc de partid, care se deplasează
la fața locului pentru a verifica
faptele. Răspunsurile sînt date in
adunări special organizate in unități,
întreprinderi, pe șantiere sau in
cartiere.
Să menționăm un singur exemplu:
mai în primăvară am primit în ace
lași timp 5 scrisori care sesizau ace
lași fapt : șeful de la ferma Rune a
cooperativei agricole, Toader Scriitoru, favoriza pe un paznic dîndu-i
în folosință o suprafață de teren
mai mare decit i se cuvenea. Fap
tele s-au dovedit reale, ceea ce ne-a
determinat să luăm pe loc măsuri
de sancționare pe linie de partid a
șefului de fermă și să restabilim le
galitatea. Semnatarii scrisorilor au
fost înștiințați despre modul de re
zolvare atit personal, cit și in adu
narea generală pe fermă și la stația
de radioficare în cadrul rubricii
„Răspundem la scrisorile oamenilor
muncii**.
— Spuneați că scrisorile sînt de
un real folos în activitatea de con
ducere a treburilor obștești. Con
cret, cum se materializează acest
ajutor ?
— Și aici a? porni de la citeva
exemple concrete. Mai mulți cetă
țeni din zona centrală „Cornișa-Republicii** și din cartierul „Orbie**
ne-au sesizat că, datorită unei am
plasări neraționale a rețelei comer
ciale, aprovizionarea cu diferite
produse se făcea greoi. Analizind
situația la fața locului, împreună cu
factorii competenți, am ajuns la con
cluzia că cererile sint pe deplin în
dreptățite. Ca urmare a măsurilor
luate, in prezent cetățenii din zonele
respective au la dispoziție și maga
zine de desfacere a legumelor și
fructelor, și magazine cu produse
industriale, iar pentru cei din Orbie
se amenajează in prezent un nou
magazin cu produse alimentare,
Tot ca urmare a unor sesizări fă-

Mihai IONESCU

cute de cetățeni au fost înființate
puncte sanitare în cartierele înde
părtate
Bodești și Orbie, au fost
captate noi izvoare de apă potabilă
pe străzile Tudor Vladimirescu și
9 Nțai, au fost amenajate satul de
vacanță de la Runc și parcul zoolo
gic,
au fost decolmatate cursurile
de apă locale și curățate peste 670 ha
de pășune. Un lucru aș vrea să
menționez : ceea ce propun
cetă
țenii, atît prin scrisori cît și la au
diențe sau în adunările cetățenești
— și, desigur, este posibil de înfăp
tuit — se realizează tot cu el.
Iată, la această dată sute și sute de
oameni, îndeosebi tineri, iau parte,
alături de constructori, la înălțarea
unor blocuri de locuit și a stației de
salvare, la amenajarea unei grădini
botanice, așa cum au făcut-o și la
construcția cinematografului cu 360
locuri dat de curînd în folosință, la
înălțarea spitalului cu policlinică, a
sălii de sport, la amenajarea cam
pingului și a altor obiective edilitargospodărești de mare interes pen
tru orașul nostru.
Dar cetățenii nu trebuie neapărat
să se adreseze organelor orășenești.
Sint destule probleme care pot și
trebuie să fie rezolvate la nivelul
întreprinderilor și instituțiilor. Toc
mai de aceea ne ocupăm ca scriso
rile și audiențele din fiecare uni
tate să fie rezolvate cit mai opera
tiv și mai bine. întărim astfel au
toritatea organizațiilor de partid, a
conducerilor unităților respective,
ne ușurăm astfel munca noastră la
comitetul orășenesc. Pentru aceas
ta, în fiecare unitate economică
există comisii ale oamenilor muncii
care urmăresc modul cum se rezol
vă scrisorile, cererile oamenilor.
Pentru a generaliza cele mai bune
metode folosite de aceste comisii au
fost organizate schimburi de experiență la nivelul orașului.
— Să înțelegem oare că toate
merg ca pe roate, că in acest important domeniu de activitate n-ar
mai fi nimic de îndreptat, de perfecționat ?
— Nicidecum,
pentru că atit la
nivelul orașului, cît și la cel al uni
tăților economice există destul loc
pentru mai bine. Iată, bunăoară, la
cooperativa agricolă de producție,
ca de altfel și la întreprinderea de
postav, cooperativa meșteșugăreas
că, organizațiile de partid, condu
cerile acestora nu dau întotdeauna
răspunsurile
corespunzătoare,
in
conformitate cu legea, la sesizările
făcute de oameni, ceea ce-i deter
mină pe semnatari să ni se adreseze
nouă sau chiar organelor județene. .
Pentru a preîntîmpina asemenea fe
nomene ne-am propus să ajutăm
mai mult consiliile oamenilor mun
cii. organizațiile de partid pentru ca
acestea să poată rezolva cu mai
multă competentă și operativitate
sesizările -Ce li se adresează. Ne
preocupăm, totodată, să întărim con
trolul de partid in unități pentru ca
nici o scrisoare adresată de oamenii
muncii din orașul nostru să nu rămînă fără răspunsul just cuvenit și
în termenul legal.
Convorblre consemnată de

Glieorqhe BALTĂ

corespondentul „Scînteii*

MP»

Ilustrată

stațiunea
județul Vîlcea

Voineasa,
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IN PREGĂTIREA
CONGRESULUI AL Îll-LEA

ORDINE $1 DISCIPLINĂ PENTRU ÎNFĂPTUIREA EXEMPLARĂ
fi

AL OAMENILOR MUNCII:

n
în cadrul democratic oferit de conducerea colectivă

REALIZAREA INTEGRALA A FLANELEI
LA PRODUCȚIA FIZICA
Este bine cunoscută Importanța pe care o prezintă,
pentru economia națională, aprovizionarea ritmică, la
nivelul sarcinilor prevăzute, cu țiței și gaze naturale.
Faptul că, zilnic, din sondele țării se extrag și pornesc
spre rafinării zeci și zeci de mii de tone de țiței, iar
milioane de metri cubi de gaze naturale se pompează
spre marii consumatori ai industriei subliniază efor
turile incontestabile pe care le fac muncitorii și spe
cialiștii din acest sector de activitate. Totuși, rezulta
tele obținute nu sînt incă la nivelul prevederilor de
plan, ceea ce impune o și mai mare mobilizare din
partea petroliștilor pentru folosirea intensivă a între
gului parc de sonde, pentru utilizarea mai judicioasă a

I

NIVELUL PRODUCȚIEI DEPIN
DE DE HĂRNICIA ȘI PRICEPE
REA OAMENILOR. Succesele petro
liștilor de la Schela de producție pe
trolieră Drăgășani rețin in mod deo
sebit atenția. Prin eforturi deosebite,
prin măsuri tehnologice care cer o
înaltă pregătire, printr-o desăvirșită
ordine și disciplină, ei au reușit să
extragă peste plan in perioada care
a trecut de la inceputul anului circa
5 000 tone de țiței. Fără îndoială că
și la schela din Drăgășani sint des
tule probleme de rezolvat pentru di
minuarea declinului natural al unor
sonde mai vechi sau creșterea ope
rativității echipelor de intervenții in
efectuarea reparațiilor necesare. Cu
toate acestea, iată că problemele sint
soluționate eficient și la timp, iar
planul de producție poate fi depășit.
Cum s-a acționat concret pentru ob
ținerea acestui succes ?
— în acest an ne-a preocupat în
mod deosebit intrarea cit mai rapidă
în producție a patru sonde noi de
mare adîncime și de mare producti
vitate —ne spune ing. Nicoiae Sorin
Samoilă, directorul schelei. Mai
exact, am acordat un sprijin efec
tiv brigăzilor de foraj, astfel că son
dele au intrat cu maximă operativi
tate in circuitul productiv. în al
doilea rînd, am urmărit permanent
executarea la termenele stabilite a
lucrărilor de cercetare geologică. O
sondă, oricit de productivă ar fi ini
țial, in cele din urmă ajunge la un
anumit declin. Pentru colectivul nos
tru, declinul unei sonde începe din
momentul în care scade producția '
zilnică, ceea ce reprezintă un sem
nal că trebuie să se intervină ime
diat pentru refacerea potențialului
productiv. Așa, de pildă, s-au pe
trecut lucrurile recent cu sonda 5 521,
la care s-a aplicat un program com
plex de măsuri tehnice, ajungindu-se
chiar Ia reperforarea ei. Bucuria
noastră a fost mare cind, repusă in
producție, sonda a intrat în rindul
celor mai productive pe care le avem
în schelă. Aceleași tratamente și mă
suri le-am aplicat și continuăm să
le aplicăm și la alte sonde pentru ca
producția de țiței să fie in continuă
creștere.
Ar trebui să mai amintim, în afa
ra celor spuse de directorul unității,
că in cele trei brigăzi de producție

utilajelor și instalațiilor. In spiritul sarcinilor subli
niate de secretarul general al partidului la recenta șe
dință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
petroliștii au datoria să ia măsuri urgente, hotărîte
pentru realizarea sarcinilor de plan, pentru recupera
rea restanțelor pretutindeni acolo unde acestea există,
pentru a da țării cit mai mult țiței și gaze naturale.
Rezultatele obținute in ultimul timp de unele unități
demonstrează că prin mai buna organizare a produc
ției și a muncii, prin folosirea intensivă a instalațiilor
din dotare există posibilități reale de sporire a ritmu
lui de extracție. La două asemenea exemple ne referftn și in sondajul de azi al „Scinteii".

petrolieră au fost luate și o serie de
măsuri organizatorice pentru întări
rea și omogenizarea formațiilor de
lucru. Ca urmare, formațiile de in
tervenții acționează in prezent in
trei Schimburi, rcducîndu-se de
aproape trei ori timpul neproductiv
la sondele unde au fost necesare lu
crări de reparații și repuneri in

semnul urgenței. Timpul de stațio
nare al unei sonde se măsoară in
cantități de țiței care nu se extrag.
Tocmai de aceea, tot ceea ce face
sondorul Ia gura puțului reclamă operativitate, calitate, înalt profesio
nalism.
— Preocupările noastre pentru
sporirea producției de țiței și gaze

Anchetă in unități ale industriei petrolului
funcțiune. Pentru hărnicia lor. pen
tru iscusința și modul cum acționea
ză se cuvine să fie evidențiate for
mațiile conduse de maiștrii Paul
Ducu, Gheorghe Nichifor, Alexandru
Trăistaru, oameni ■ de nădejde ai
unității.
DOVEZI ALE UNUI ÎNALT PRO
FESIONALISM. Intr-una din zilele
trecute, șeful brigăzii de producție
nr. 2 din cadrul Schelei de producție
petrolieră Moreni, ing. Ion Nicoiae,
întocmind i programul de lucru ope
rativ, la prima oră de muncă, a so
licitat intervenția promptă la sonda
975, unde trebuia să fie schimbată
pompa de adîncime. Cine să execute
operația ? Șeful de brigadă nu a avut
nici o ezitare în alegerea oameni
lor : „Să meargă la sonda 975 /for
mația de intervenții condusă de/sondorul-șef Tomiță Ionescu și maistrul
Ion Liță“. De ce tocmai acești oa
meni ? „în primul rînd — ne spune
șeful de brigadă — pentru că sonda
în discuție este din categoria celor
cu producții zilnice mari și orice in
tervenție trebuie făcută cu maximă
operativitate. în al doilea rînd, pen
tru că brigada lui Tomiță Ionescu
este recunoscută pentru exactitatea
cu care acționează și, mai ales, pen
tru calitatea lucrărilor executate.
Surpriza cea mai mare am avut-o
însă cind am aflat că, în timp ce eu
îl căutam pe sondorul-șef să-i dau
ordinul de lucru, el aflase de defec
țiunea apărută și se găsea deja la
gura sondei".
Am notat acest fapt de muncă
pentru că el este caracteristic acti
vității petroliștilor de la Moreni. în
extracția țițeiului sint extrem de
rare acțiunile care nu se află sub

naturale sînt complexe — ne spune
ing. Constantin Bunea, direct&rul
tehnic al schelei de producție. în
vederea accelerării ritmului extrac
ției am prevăzut un număr sporit de
măsuri geologo-tehnologice in pro
gramele Întocmite pentru fiecare
sondă în parte, ca și forarea unor
sonde noi, geologice și de indesire,
acțiuni de creștere a factorului final
de recuperare a țițeiului. în conse
cință, în lunile iulie șî august, pro
ducția medie zilnică a crescut cu aproape 50 de tone față de lunile din
prima parte a anului. în aceste con
diții, planul la gazolină pe opt luni
a fost depășit cu peste 1 100 tone, iar
la gaze utilizabile depășirea planu
lui este
■ de
- 8,3
-- milioane mc.

O- - Jl
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— Pe ce se întemeiază acest spor
de producție ?
— Este de remarcat, mai întîi, fap
tul că in acest an se desfășoară o
activitate rodnică în domeniul fora
jului, fiind predate circuitului pro
ductiv 30 de sonde noi. Aportul acestora este de aproape 100 tone zil
nic, compensind declinul natural al
unora dintre sondele vechi și asigurind în același timp o anumită creș
tere a producției. Este meritul son
dorilor schelei noastre care și-au or
ganizat mai bine activitatea și au
foiosit mai eficient instalațiile. în
același timp, am primit un ajutor
substanțial din partea a trei formații venite în sprijinul nostru de la
Schela de foraj Ianca.
Măsurile geologice și tehnologice
aplicate în vederea menținerii la un
nivel ridicat a randamentului pro
ductiv al sondelor nu se opresc însă
aici. Aproape 49 la sută din produc
ția planificată a schelei in acest an
se va realiza numai prin creșterea
factorului final de recuperare, fapt
care subliniază răspunderea și grija
specialiștilor pentru executarea la un
înalt nivel tehnic a tuturor opera
țiilor care asigură creșterea rezerve
lor de țiței din zăcămînt. O noutate
în această privință este extinderea
la scară industrială, după o serie de
experimente făcute de specialiștii
______ ,
Institutului de petrol din Cîmpina,
încheiate cu bune rezultate, a in
jecției continue cu abur supraîn
călzit.

_ Activitatea desfășurată de petroliștii din Drăgășani și Moreni confir
mă o dată în plus că în unitățile unde se manifestă o preocupare susți
nută pentru folosirea întregului fond de sonde, unde există o grijă deo
sebită pentru efectuarea operativă a intervențiilor și în același timp pen
tru calitatea lucrărilor, rezultatele sint pe măsură. Și credem că nici nu
ar putea fi altfel. Se știe că la fundamentarea planului pe acest an s-au
avut în vedere atît folosirea întregului parc de sonde existent, cit și pu
nerea în funcțiune a unor sonde noi. Faptul că, în luna august, numărul
schelelor de producție care au acumulat restanțe este deosebit de mare
se datorează în primul rînd neajunsurilor manifestate în folosirea |iit$nsivă a întregului fond de sonde. în momentul de față, uri mare număr de
sonde sînt oprite și așteaptă intervenții pentru a fi repuse în pompaj,
în același timp, multe sonde noi nu au fost puse încă in funcțiune, deși
termenele stabilite s-au depășit de mult. Față de această situație neco
respunzătoare se impun intervenții mai hotărite din partea specialiștilor
Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei, dip partea organelor jude
țene de partid pe teritoriul cărora sînt unitățile de foraj și extracție.
Sarcinile pe care le au de îndeplinit oamenii muncii din industria pe
trolului nu sînt deloc ușoare, dar posibil de realizat. Dispunînd de o pu
ternică bază materială, petroliștii, conduși de organele și organizațiile de
partid, pot determina un puternic salt calitativ în întreaga lor activitate,
pot da țării cît mai mult țiței și gaze naturale.

Petre CRISTEA, Gheorqhe MANEA, Ion STANC1U

Succese în întrecerea socialistă
Performanțe ale responsabili
tații muncitorești

O secvență de muncă de la întreprinderea bucureșteană „Vulcan
4

Colectivul rafinăriei din Brașov,
unitate distinsă recent cu „Ordinul
Muncii" clasa I pentru rezultatele
deosebite obținute anul trecut, în
scrie noi și prestigioase realizări in
activitatea productivă. Despre citeva dintre faptele de muncă de aici
ne-a vorbit inginera Elena Con
stantin, directorul întreprinderii :
— Ma'i intii, aș dori să subliniez
faptul că, in ultima perioadă, co
lectivul nostru a realizat producții
zilnice record. La uleiurile mine
rale. una din grupele noastre mari
de produse, aceste producții se con
cretizează in depășirea planului
zilnic, in medie, cu 14 tone. Re
cord obținut printr-un înalt nivel
de creștere a productivității muncii,
care se constituie, la rindu-i, tot
intr-un record. La acest important
indicator, numai în ultimele două
luni, sarcina planificată a fost de
pășită cu peste 70 000 lei pe fiecare
om al muncii.
în același context, al unor succe-

se de mare prestigiu, se înscrie și
realizarea produselor ca atare.
Ilustrativ în acest sens este faptul
că 86 la sută din produse se situea
ză la cel mai înalt nivel tehnic și
calitativ. (Nicoiae Mocanu).

Lună record in producție
în toate unitățile industriale și
de construcții ale municipiului
Vaslui, luna august a fost decla
rată „lună record in producție".
— Datorită sporirii considerabile
a productivității muncii — ne spune
inginerul Teodor Tărnauceanu, se
cretar al comitetului municipal de
partid — colectivele muncitorești
vasluiene au obținut, peste plan,
importante cantități de produse.
Au fost astfel livrate suplimentar
economiei naționale și la export
produse de mecanică fină, optică și
echipamente hidraulice, utilaje teh
nologice pentru metalurgie, mate
riale hidroizolatoare, reductoare
industriale, fire sintetice, confecții
textile și altele. (Petru Necula).

Foto : Agerpres

(Urmare din pag. I)
presupune și impune — așa cum
preciza tovarășul Nicoiae Ceaușescu
— diminuarea consumurilor speci
fice de materii
prime, materiale,
combustibili, energie, încadrarea ri
guroasă in normele de consum apro
bate, gospodărirea cu spirit de răs
pundere a tuturor mijloacelor ma
teriale și bănești aflate in adminis
trarea unității economice, limitarea
la strictul necesar a celorlalte cate
gorii de cheltuieli, creșterea susținu
tă a productivității muncii. Se cu
vine remarcat că, prin acțiunea si
multană a factorilor amintiți, se asi
gură și folosirea intensivă
.......................................
a bazei
tehnice și materiale existente in
fiecare unitate productivă și se
creează condiții pentru îmbunătăfirea altor indicatori importanți care
exprimă eficiența activității pro
ductive, cum sint producția și veni
tul net obținute la o mie de lei fon
duri fixe.
în acțiunea de reducere a costu
rilor, orice cheltuială, mică sau
mare, influențează nivelul beneficiu
lui, al rentabilității. De aceea, nu
trebuie neglijat nici un capitol de
cheltuieli, nici o resursă materială
sau financiară, in fiecare unitate
economică
impunîndu-se măsuri
drastice de eliminare a cheltuielilor
neproductive, de reducere a cheltuie
lilor administrativ-gospodărești, de
închidere a tuturor canalelor prin
care se mai irosesc încă importante
mijloace materiale. Este limpede că
promovarea unui regim sever de
economii trebuie să caracterizeze în

POTENȚIALUL DL CREAȚIE AL SPECIALIȘTILOR
POATE II OPTIM VALORIFICAT
— Tovarăși director, conduceți una
dintre unitățile moderne ale țăr'i.
In care iși desfășoară activitatea un
puternic eșalon de cadre tehnice și
economice. Folosindu-ne de expresia
lansată de un reputat specialist —
sugestivă, de altfel — aș spune că
acțiunea concertată a acestor două
categorii de specialiști poate fi ase
muită intrucitva cu un „foarfece".
In ce măsură se poate vorbi de așa
ceva în unitatea pe care o con
duceți T
— Dacă aș afirma că mecanismul
colaborării între cele două grupe. de
specialiști — tehnicienii și economiștii — funcționează perfect aș
presupune că tot ceea ce creează
condițiile unei operații reușite cu
un „foarfece" de bună calitate a
fost realizat. Dar aceasta nu ar fl
în spiritului adevărului.
Economia națională, beneficiara
directă a rezultatelor acestei con
lucrări, deosebit de exigentă prin
însăși esența legilor care îi deter
mină dezvoltarea, nu are întotdeau
na motive de satisfacție cînd vede
ce a putut să-i facă croitorul cu
instrumentele sale dintr-o stofă
bună. Motive sînt destule, și ele țin
atît de calitatea uneltelor, cît și de
mina „croitorului". Deci, o spun din
capul locului, în ce ne privește, nu
putem fi satisfăcuți de modul în
care se întrepătrunde activitatea celor două categorii de specialiști.
Conlucrarea acestora este, adeseori,
defectuoasă, atît în planul stabilirii
relațiilor de colaborare, cît mai ales
în cel al calității rezultatelor. Făcînd
această afirmație, am în vedere nu
atît rezultatele concrete, actuale, în
realizarea planului, care, trebuie s-o
spun, sînt bune pe toată linia, fără
excepție, ci nivelul de eficiență pe
care trebuie să-l atingem din
perspectiva exigențelor ridicate în
noua etapă de dezvoltare a econo
miei noastre.
— Latura funcțională a „foarfe
celui", desigur, lesne de înțeles, nu
poate fl decit „ciupirea timpului și
a cheltuielilor de prisos", care nu-și
au justificare temeinică. Ce mate
rial concret de lucru oferă economiș
tilor și tehnicienilor întreprinderea
de utilaj chimic din Găești ?
— Rezultatul acțiunii conjugate a
tehnicienilor și economiștilor cu
prinde în ansamblul lui ceea ce nu
miți economia de timp și reducerea
cheltuielilor. Dacă mă gîndeac că
\ datoria noastră, a tuturor celor anga
jați în această muncă, este de a croi
o structură armonioasă activității
tehnico-economice, așezată temeinic
pe temelia unei eficiente superioare,
răspunderile cresc foarte mult.
Folosirea intensivă a capacităților
de producție, desfășurată pe fondul
unei vaste acțiuni de reducere a
cheltuielilor materiale de producție
și de ridicare a productivității mun
cii, constituie obiectivul major ol
colectivului nostru. Avem datoria
să producem ieftin. Am intrat în
competiția mondială pentru calitate
și productivitate, și tocmai de aceea
nu putem neglija pierderile de orice
natură.
Fondul problemei consider că îl
reprezintă schimbarea modului de
gindire a tehnicienilor și economiș
tilor. Aici trebuie acționat cu stă
ruință pentru a-i face să-și însu
șească organic ideea că eficiența su
perioară nu poate fi realizată con
stant, pe lungă durată, prin palia
tive, cu măsuri luate de pe o zi pe
alta, ci numai prin efortul conjugat
al celor două categorii de specia
liști, desfășurat înainte de toate pa
planul concepției.
Să mă eXplic. Toată lumea este
de acord cu ideea, pe care, de alt
fel. o vehiculează în diverse împre
jurări, că trebuie să realizăm un
indice înalt de utilizare a materiei
prime prin folosirea fiecărei bucăți
de metal, oricit de mică. In practica
de fiecare zi, unii înțeleg acest de
ziderat vital ca pe o acțiune oare
care de strîngere, în imense gră
mezi, a resturilor care cad la debi
tare, din care apoi să se aprovizio
neze pentru eventuale repere de
mici dimensiuni. Sigur, e bine că
nu se aruncă la gunoi aceste capete.
Dar nu pentru o asemenea soluție
trebuie să ne batem. chiar prin
planificare, unde sînt prevăzute ni
veluri concrete privind refolosirea
materialelor. Obiectivul nostru tre-

buie să-1 constituie utilizarea supe
rioară a metalului încă de la con
cepție, înglobîndu-1 în produse de
înaltă tehnicitate, de la croire, unde,
practic, trebuie să folosim la maxi
mum întreaga suprafață.
în această viziune, datoria econo
mistului, a adevăratului economist
este să ofere acele studii temeinice
din ca»e să se vadă limpede situa
ția de fapt a întreprinderii, tendin
țele care există în alte părți, atît
in țară, cit și în străinătate, șl, in
funcție de acestea, să sugereze căi
de acțiune. Cu alte cuvinte, econo
mistul trebuie să limpezească ori
zontul dezvoltării și nu doar să con
state pasiv fenomene deja încheiate,
cum se întîmplă adesea. înarmat cu
concluziile economistului, inginerul
care se simte inginer are datoria să
meargă mai departe. în sensul de
a căuta soluțiile tehnice cele mai
bune pentru o valorificare cit mai
Înaltă a metalului.
— Deși pe fiecare ureche a foar
fecelui scrie „conducere", aceasta nu
poate să sugereze ideea a~ două
C—ă coti
duceri independente, ci una singuri,
colectivă, capabilă să
conducerea
exigențele
concomitent
satisfacă
coordonării judicioase, eficiente a
tuturor funcțiilor întreprinderii. Se
înțelege că minuirea acestui instru-

neterminată și produse finite, acce
lerarea vitezei de rotație a fondu
rilor și creșterea gradului de auto
finanțare a fiecărei întreprinderi, instaurindu-se pretutindeni o discipli
nă de plan, financiară și contractua
lă fermă.
Desigur, aceste măsuri nu se aplică de la sine. Sarcini deosebite
revin în această privință centralelor
și ministerelor, organelor financiarbancare, dar în primul rînd orga
nelor de conducere colectivă din în
treprinderi, care trebuie să acțione
ze ferm pentru diminuarea hotărîtă, pe toate căile a cheltuielilor
de producție și în primul rînd
a cheltuielilor materiale, pentru in
troducerea în fabricație numai a
produselor
necesare
pieței
in
terne și Ia export, pentru diminua
rea în timp cit mai scurt a stocurilor și restituirea împrumuturilor
bancare scadente.
De bună seamă, un rol important este chemat să-1 îndeplinească organele și organizațiile de
partid,
care,
printr-o susținută
muncă politico-organizatorică, prin
exercitarea unui control exigent asu
pra modului în care se desfășoa
ră
activitatea
productivă,
tre
buie să asigure întărirea puternică
a răspunderii cadrelor de conduce
re, a organelor de conducere colec
tivă și a tuturor oamenilor muncii
din unitățile economice pentru gos
podărirea și gestionarea cu maximă
eficientă a mijloacelor materiale și
financiare pe care societatea noas
tră le încredințează fiecărui colectiv
spre administrare și dezvoltare.

mod obligatoriu activitatea fiecărei
unităti
economice care dorește
să se înscrie in coordonatele re
producției de tip intensiv. Aceasta
înseamnă că, mai mult decit pină
acum, in fiecare întreprindere este
necesar să funcționeze regula de
fier ca oportunitatea fiecărei cheltu
ieli să facă obiectul unei analize aprofundate, sub raportul criteriilor
de eficiență economică.

s-a prevăzut prin plan, trebuie să
știe că fac aceasta pe propria lor
răspundere.
Cu alte cuvinte, în fiecare între
prindere trebuie să se introducă or
dine și disciplină ferme in utiliza
rea resurselor materiale și finan
ciare. în acest sens, tovarășul
Nicoiae Ceaușescu, accentuînd că
întreaga activitate trebuie așezată
realmente pe principiul autogestiu-

riale strict necesare procesului de
producție, constituind stocuri rațio
nale, potrivit planului de materii
prime și materiale, finalizînd cit mai
rapid fabricația produselor, vînzindu-le și incasînd in timp cit mai
scurt contravaloarea acestora. Așa
cum practica a dovedit, dacă se pro
cedează astfel, gospodărește, unită
țile economice își pot desfășura ac
tivitatea în bună măsură cu fondu-

prin fabricarea unor mărfuri nepla
nificate, pentru care nu existau con
tracte de desfacere. Se înțelege că
o întreprindere care și-a imobilizat
fondurile in acest mod. deci care are
o situație economico-financiară di
ficilă și care nu-și realizează nici
beneficiile, nu-și poate constitui și,
desigur, repartiza, cel puțin în pro
porțiile planificate, fondurile pro
prii, inclusiv fondul de participare

Practica a dovedit că. pentru preîntimpinarea apariției unor dereglări
in asigurarea bazei materiale, ca
urmare a depășirii normelor de con
sum aprobate, a altor neajunsuri de
natură economico-financiară, trebuie
să se exercite un control preven
tiv exigent. Din acest punct de ve
dere. se cuvine subliniat rolul contabilului-șef, al întregului comparti
ment financiar-contabil, care au obligația să spună un „NU 1" hotărit
oricărei risipe, să nu avizeze elibe
rarea de la magazie a materiilor pri
me și materialelor la care s-au de
pășit consumurile normate și, in
nici un caz, să nu aprobe nici o
cheltuială care contravine legii, spi
ritului de bun gospodar. Cei care
nesocotesc legea și aprobă cheltu
ieli nelegale, leră temei, peste cit

nii, preciza că se impune ca fieca
re unitate să aibă bugetul propriu
de venituri și cheltuieli. Iar o ce
rință de bază a elaborării și înfăp
tuirii judicioase a prevederilor fie
cărui buget de venituri și cheltu
ieli o reprezintă respectarea ri
guroasă a principiului sănătos al au
tofinanțării, care presupune asigura
rea, cu precădere din activitatea
proprie a mijloacelor financiare ne
cesare atit pentru desfășurarea pro
ducției, cit și pentru lărgirea ei. Ce
înseamnă concret aceasta ? Acționind asemenea unei gospodine ce iși
chibzuiește cu cea mai mare grijă
banii proprii, împrumutindu-se nu
mai la mare nevoie, întreprinderea
trebuie să folosească rational mijloacele circulante pe care le are la
dispoziție, cumpărînd numai mate-

rile circulante proprii, apelînd mai
puțin la credite bancare purtătoare
de dobinzi.
Din păcate, în anumite Întreprin
deri, principiul autofinanțării a fost
uneori omis sau neglijat. Consecin
ța ? Deseori, acționindu-se fără su
ficient discernămint și fără nici o
justificare reală, cheltuielile efective
de producție au depășit nivelul pla
nificat, s-au format stocuri mari,
peste necesarul de materii prime și
materiale pentru care s-au plătit
sume importante din fondul propriu
de mijloace circulante, iar cînd acesta nu a ajuns s-a recurs la cre
dite bancare, acordate și acestea fără
o fundamentare solidă de organele
bancare. Imobilizări financiare au apârut și prin prelungirea duratei de
execuție a unor produse, precum și

la realizarea producției, a beneficii
lor și la impărțirea beneficiilor.
Măsurile adoptate în ultimul timp
de conducerea partidului și statu
lui — intre care și la recenta șe
dință a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. — pentru
curmarea unor asemenea situații
necorespunzătoare, pentru înlăturarea unor mentalități și practici
învechite și respectarea cu stricte
țe a principiilor noului mecanism economico-financiar. au în vedere tre
cerea neintirziatj la reducerea seve
ră a cheltuielilor de producție, reanalizarea normativelor financiare
privind mijloacele circulante și re
ducerea volumului creditelor pentru
finanțarea
producției,
reducerea
drastică a nivelurilor stocurilor de
materii prime, materiale, producție

Convorbire cu dr. ing. Emil DIMA,
directorul întreprinderii de ptilaj
chimic din Găești

ment impune o dirijare competentă
și energică, fără de care orice
„foarfece" rămine ceea ce este, o
simplă unealtă cu numeroase posi
bilități potențiale. Cum procedați ca
aceste posibilități să fie cit mai bine
valorificate ?
— Conducerea colectivă mi-o re
prezint ca fiind o singură mină la
care fiecare deget iși are un rol
stabilit cu precizii. Dar perfecțiunea
mișcărilor, suplețea acestora depind
totuși de antrenament. Energia an
samblului presupune întotdeauna și
ârmoiiia detaliilor.
Este locUl potrivit să precizez Că
dezvoltarea
explozivă a industriei
din țara noastră a surprins intr-o
formă veche organizarea producției.
S-au făcut și se fac eforturi prin
căutări continue de a găsi formele
cele mal noi de conducere, forme
care să fie in măsură a răspunde
noilor exigențe de eficiență econo
mică. Și dacă toate aceste căutări
nu au înflorit pe deplin o expli
cație trebuie căutată în materialul
uman pe care îl avem la dispoziție.
Creșterea conștiinței nu urmează
legile dezvoltării mijloacelor de pro
ducție. Conducerea colectivă a tre
burilor unei întreprinderi pășește
destul de greu pe calea unor răs
punderi conștiente asupra deciziilor.
Deși s-au făcut progrese foarte mari
in acest sens, nu putem afirma
răspicat că lucrurile sînt total in
tegrate în sfera sarcinilor ce ne
revin. Ne rămîn încă laturi Insufi
cient rezolvate. Nu s-a realizat pină
acum o atmosferă de interes solidar
încrucișat între tehnicieni și econo
miști care iau parte la conducere.
Spus cu alte cuvinte, nu s-a înlă
turat definitiv spiritul muncii m
„breaslă".
— Dacă am continua analogia în
tre modul de colaborare a celor două
categorii de specialiști și foarfece,
atunci dr trebui spus că acesta se
cere „din cind in cind șl ascuțit".
In cazul unei - întreprinderi, aluzia
se referă la nevoia reîmprospătării
cunoștințelor
profesionale. . Cum
decurge această activitate in între
prindere ?
— Calitatea pregătirii celor două
grupe de specialiști, cît și creșterea
continuă a acestei calități este o
problemă de fond pe care voi în
cerca să o dezbat în lumina proprii
lor constatări. Lucrează în cele două
domenii specialiști din diferite gene
rații sau din aceeași generație, dar
surprinși in etape diferite de trans
formare a invătămintului nostru
superior tehnic si economic. Cum nu
toate aceste transformări au fost
perfecte, și pregătirea și concepțiile
asupra esențialului în meseria aleasă
diferă foarte mult.

V

Simplificarea cu multi ani în urmă
a invătămîntului economic a oferit
industriei un număr însemnat de
specialiști dornici a-si face meseria
(pe care o consideră o datorie), insiruind însă doar cifre seci De orizontala si verticala unor tabele,
moarte
pentru
progres,
moarte
pentru eficiență. Scoaterea acestora din „lumea
,
de basm" a cifrelor seci si împingerea spre o
muncă de concepție, de opinie, de
luptă , pentru eficientă
cfi-l__ ___________
necesită si
tact, dar si un mare efort de rein
tegrare. Lucrul trebuie făcut însă cu
dirzenie, uneori cu sacrificii, pentru
echilibrarea valorilor.
îmi amintesc insistentele cu caro
eram asaltat nu cu multi ani în
urmă, pentru a accepta în funcția de
contabil-sef o persoană, care lucrase,
avind studii medii, la biroul de con
tabilitate. e adevărat, peste douăzeci
de ani. dai- care, deși absolvise ulte
rior facultatea de drept — deci avea
acum studii superioare — nu era
economist în sensul adevărat al cuvîntului. îl cunoșteam bine, nu se
putea situa prin gîndire. pricepere si
experiență — atît de mult invocată do
susținători — decît la nivelul de
simplu înregistrator de date. Nu am
cedat, cu atît mai mult cu cit in în
treprindere aveam economiști adevărati. tineri, aveam de unde alege
si pină la urmă am ales pe cel mai
bun dintre ei : astăzi sîntem satisfăcuti că nu am greșit în alegerea
făcută. Trebuie să subliniez că tinăra generație de economiști este, de
departe, deosebită, si pentru aceasta
merită felicitări școala noastră eco
nomică.
învătămîntul tehnic nu s-a dezvol
tat pe calea simplificării. S-a com
plicat în nropriile-i capitole de teo
rie. s-a diversificat în aceeași mă
sură. a scos specialiști pe care ulte
rior viata i-a împins in domenii ne
cunoscute de ei. De aici retragerea,
din neștiință, timorare, frică. Baeaiul de cunoștințe ultrasoecializat
nu le-a mai aiutat prea mult. Rupti
de realitățile practice ale industriei,
serii întregi de ingineri au dispărut
în umbra birourilor, prea puțin fo
lositori industriei, prea puțin folosi
tori dezvoltării.
în ultimii ani. datorită inițiativei
secretarului general al partidului, to
varășul Nicoiae Ceausescu, s-a trecut
la o amplă acțiune de legare a învătămîntului cu practica. Rezultatele
bune au început să se vadă si vor fi
si mai pregnante în viitorul nu prea
îndepărtat.
Dar, față de cei cu care lucrăm
acum, singura soluție viabilă este
reintegrarea in noile condiții. Aceasta nu se poaterealiza
________ _______________
decît printr-o_
asiduă muncă de creștere a calității
profesionale, iar pentru noi. de cu
noaștere reciprocă, de către econo
miști și ingineri, a resurselor poten
țiale, de eficiență din fiecare dome
niu. Numai în acest mod vom putea
dezvolta o cooperare laborioasă între
cele două profesii.
— Vorbind de colaborarea ingineri—
economiști, credem că nu trebuie
neglijat nici vechiul sfat, universal
valabil : „măsoară de șapte ori și
taie o dată". El amintește de nece
sitatea chibzuirii și fundamentării
temeinice a deciziilor pe baza infor
mațiilor certe, riguros verificate,
mai ales că in acest domeniu o vic
torie sau un succes nu pot fi accep
tate cu orice preț.
— A măsura de șapte ori este pen
tru noi nu numai o datorie, ci si o
necesitate. Datoria rezidă din răs
punderea manipulării unor conside
rabile valori materiale care aparțin
poporului, iar necesitatea este condi
ționată de calitatea informațiilor ce
stau la baza deciziilor, calitate ce
nu o dată lasă de dorit.
De aceea, sîntem datori să anali
zăm cu mult simț de obiectivitate
atit succesele, cit și insuccesele. Re
cunoașterea în spirit constructiv a
lipsurilor, asa cum cerea tovarășul
Nicoiae Ceausescu la recenta plena
ră a partidului, este. în ultimă in
stanță. o condiție indispensabilă a
progresului. învăluirea greșelilor, in
diferent că ele sint comise de ingi
neri sau economiști, sau supraapre
cierea rezultatelor pozitive duc,
inevitabil, la inactivitate, la diminua
rea simțului de răspundere si a cău
tărilor continue necesare perfecțio
nării activității economice. în colec
tivul nostru de conducere încercăm
să imprimăm spiritul că o decizie
bună ieri poate fi îmbunătățită azi
si perfecționată mîine.
— Ajunși în acest punct al discu
ției, am dori să vă. referiți la fac
torii care afectează deseori colabora
rea intre economiști și tehnicieni.
— Am sugerat mai înainte că prin
cipala cauză a lipsei de conlucrare
fructuoasă o consider persistenta
spiritului de breaslă. insuficienta
maturizare a spiritului de
__ __________
echipă.
Lipsa de orizont. îngustimea de ve
deri lărgesc și mai mult ruptura
între ingineri si economiști. Numai
temeinica cunoaștere reciprocă a te
renului pe care se mișcă fiecare din
părți poate favoriza o bună conlu
crare.
— Personal, cum vedeți sudarea
trainică a colaborării intre economiști
și tehnicieni ?
— Colaborarea între cele două
grupe de specialiști poate fi radical
îmbunătățită dacă fiecare în parte
reușește să aiungă Ia înțelegerea su
perioară a faptului că tot ceea ce
știe, tot ceea ce a invătat nu repre
zintă decît un suport teoretic, orien
tat sore o continuă perfecționare in
activitatea practică. Recunoașterea
că nu sîntem atoateștiutori re
prezintă catalizatorul care să ne îm
pingă spre perfecționare. Numai do
rința de a cunoaște tot mai mult
poate să ducă rapid la o interferare
rodnică a celor două activități.
Tendința în acest sens există. Dacă
colectivul nostru va sti să aprecieze
si să stimuleze cum se cuvine aceste
tendințe pozitive, rezultatele nu vor
rămine timide si izolate încercări, ci
se vor reflecta din plin în indicatori
de eficientă din cei mai ridicați.
Convorbire realizată de

Ioan ERHAN
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Dimensiunea etică - dimensiune reprezentativă
a creațieț noastre contemporane
Opera de artă—imagine integratoare
a lumii
RED. Opera de artă nu trăiește
doar prin frumusețea ei, ci și prin
adevărul pe care-1 exprimă. Ca ata
re, ea nu e dincolo de bine ori
de rău, cum conchideau unii teo
reticieni ai literaturii și ai artei
din trecut. Șe poate afirma, cu toa
tă convingerea, că rezultatul, cuprinzind concluzia esențială a cer
cetărilor mai noi consacrate esteti- .
cului, ește tocmai perspectiva tota
lizatoare, sincretică din care este
abordat acesta. Unei mentalități
puriste, înclinată să privească cu
bănuială categorii situate aparent
dincolo de marginile frumosului,
1 se substituie una sincretică,
atentă in nu mai mică măsură la
elemente ca politicul, ideologicul,
psihologicul, eticul ș.a.
Eticul, mai cu seamă, se profi
lează ca o dimensiune specifică a
literaturii românești, lucru în care
se cuvine să distingem, desigur,
influența puternică a. unui ethos
umanisi, deschis valorilor funda
mentale ale omenescului, spre tot
ceea ce înnobilează existenta.
Scriitorul român, clasicii ne stau
drept elocvență mărturie, nu este
obsedat de frumosul în sine, ci de
frumosul care reflectă adevărul
desăvîrșit al vieții. înfrigurata
căutare eminesciană a „cuvîntului
ce exprimă adevărul" e in acest
sens un argument, iar faptul că un
alt „suflet în sufletul neamului",
Coșbuc, scria aceste rîndu.ri reve
latoare : „Suprema putere a artei
va fi totdeauna adevărul. Iar ade
vărul — în artă — e una cu fru
mosul", aduce o confirmare în
plus a unei orientări structurale a
literaturii și, deopotrivă, a litera-,
ților noștri. Fiindcă cele două pla
nuri sînt la noi aproape indiscer
nabile. Elocvent, tipul de scriitor
pe care-1 propune consecvent lite
ratura română este cel cu con
știință morală. Eminescu. Bățcescu, Alecsandri. Creangă. Rcbreanu,
Sadoveanu, Blaga, Philippide, Nichita Stănescu sînt ipostaze, natu
ral diferite, ale unui tipar funda-

mental : creatorul complet, omul
armonios construit sufletește, ve
gheat veșnic de constelația binelui,
adevărului și frumosului. Simpto
matic, la noi np există, dacă cer
cetăm faptele în ordinea valorilor
semnificative, scriitori amorali ori
imorali nici măcar în planul con
cepției asupra scrisului. Un Gide,
........
-la nQj aparjyj
un *Wilde
sînt
aproape imposibile, In schimb,
vom întîlni aproape întotdeauna
gepul de scriitor care îngemănează
frumosul și militantismul, crezul
artistic și idealul national, eternul
omeneso cu specificul românesc,
adevărul artei și adevărul vieții.
Acestea sînt de altminteri și
opțiunile primordiale ale literatu
rii noastre contemporane. Cele pa
tru decenii de istorie nouă care
au trecut de la acel act energic șl
unanim al națiunii din August ’44
au impus în sfera realității și o
existentă nouă, un om nou ce con
struiește — și se autoconstruieste
— sub semnul umanismului revo
luționar, și o literatură nouă care
propune noi tradiții, noi tipologii,
noi ipostaze semnificative ale
omenescului, Elanurile scriitorilor din trecut, înțelegerea literaturii ca un act responsabil, de modelare a conștiințelor sînt poten
tate în acești ani și. îndeosebi în
cei care au urmat Congresului al
IX-lea al partidului, prin realiză
rile poeziei, prozei, dramaturgiei,
reportajului. Literatura devine o
cronică vie a unei umanități afla
te în radicală prefacere, a unei
societăți cu o înaltă ținută morală.
In această epocă au primit defi
nitiv drept de cetate, cunoscînd o
largă difuziune, acele concepții și
acele opere care, rupînd cu tot
ceea ce ar putea îndepărta pe
scriitor de contactul direct, com
plet cu realitatea vremii lui, s-au
arătat puternic ancorate în con
temporaneitate, în istoria trecută
și prezentă a tării, in trăirile și
convingerile omului nou.

Mesajul operei — semnul
responsabilității în fața societății
și a timpului nou
RED. O privire asupra evolu
ției societății și a imaginii li
terare
ce
o
reflectă
pune
Imediat în relief un stenic ade
văr : dacă viața aduce în prim
plan noi și numeroase ipostaze ale
umanității exemplare.- --evolutnd' -ț
dialectic în direcția- > generalizării
acestora, și literatura impune tot
mai decis tipul de-'Sdriitor-cetățean, care creează împreună cu
poporul, pentru popor. Mai mult
decit oriând, scrisul ajunge o mi
siune. relevată de toate marile
conștiințe scriitoricești. Grăitoare
sînt în acest sens opiniile Iui
G. Călinescu : „Cred că asupra tu
turor
chestiunilor
profesionale
primează o calitate pe care trebuie
s-o dezvolte orice scriitor, si anu
me : a fi de folos poporului. Arta
e o misiune ; rămine mereu în pi
cioare
comandamentul
poetului
«vates», vestitor al izbinzilor vre
mii lui. Să te bați la T'roia e fără
sens astăzi, eroii sint la cîmp, in
uzine. în mine, in văzduh". Poziție
fertilă, profund artistică si, tot
odată, profund etică. Desigur, etica
unui scriitor se definește prioritar
prin sensul operei sale, prin mesa
jul pe care-1 comunică, prin ideile
de viață în numele cărora este
creată. Prin viziune, prin forța
personajelor reprezentative, el își
pune in fond scrisul în slujba ade____________________________________

tv
li,00 Telejurnal
),20 Actualitatea în economie
1,35 Timp al marilor înfăptuiri re
voluționare. Epoca Ceaușescu
— Cutezanța gîndului și a
faptei. Reporta]
1,50 Cadran mondial (color)
1,10 Serial științific (color). Din
tainele mărilor. Episodul 13
1,35 Trecut de glorii — străluci
tor prezent. Mărturii ale
permanenței
1,50 Telejurnal
2,00 închiderea programului

Noi materiale
didactice
destinate elevilor
și studenților
Gama materialelor didactice
estinate elevilor și studențijr, în apropiatul an de învăimînt 1986—1987, s-a imbogăit cu noi hărți murale. In acest
adru, Editura didactică și peagogică a difuzat unităților
colace „Harta Republicii Soialiste România", care, spre
eosebire de edițiile precedene, oferă noutăți privind moditcări intervenite în căile de
eces rutier, amenajarea de
icuri artificiale in diferite zone
eograflce, precum și redarea
rafică a extinderii localităților
hbane în rapor,t cu creșterea
opulației etc. Au mai foșt exediate, totodată, hărți murale
eprezentind continentele Afria, America de Nord și Ameica de Sud.
Amintim că „Harta solurilor
'.epublicii Socialiste România",
e se află intr-un avansat staiu tipografic, va prezenta
epartiția diferitelor categorii
e soluri pe teritoriul patriei.

(Agerpres)

vărului, a ceea ce este definitoriu
pentru spiritul unei societăți. Fără
a fi o simplă copie „la scară" a
realității, ci o interpretare, o
transfigurare subiectivă a acesteia
în lumina adevărului și a semni
ficativului, literatura epocii noas
tre poate fi înțeleasă mai adecvat,
mai aclînc, prin raportarea esteti
cului la etic, a modelelor literare
lâ modelele umane oferite generos
de realitate. Acesta e, la urma ur
mei, un gest conform cu tradițiile
literaturii și ale criticii noastre,
lucru subliniat de toți participant»
la ancheta pe care o inaugurăm
âZÎo
ȘERBAN CIOCULESCU : „în
larga sa ficționalitate, eroul liric
și epic al unei epoci ne dă totuși
măsura acesteia, cu obiceiurile,
speranțele și stihiile caracteristice,
statornicindu-se, prin urmare, ca
un neprețuit martor al istoriei.
Elementul etic, prezent și acolo
unde creatorul însuși pare sau
chiar crede a-1 înlătura, se consti
tuie neapărat, desemnat cu dife
rite vocabule, dintre care una
foarte familiară este mesajul.
Ca factor generator al creației j
artistice, acest element a furnizat
totodată
legătura
fundamentală
între cele trei «valuri.» ale clasi
cismului literaturii noastre, pun
tea dintre generațiile scriitori
cești.

Am avut o întîlnire cu clțiva ti
neri silvicultori ; o întîlnire revela
toare pentru însuși profilul spiritual
al fiilor României, pentru sensibili
tatea și Înălțimea cugetării lor,, pen
tru puterea de a se dărui marilor
idealuri ale acestui popor și ale
acestui pămînt, între care! de-a
lungul a mii și mii de ani, s-au țe
sut legături fără seamăn și fără de
moarte. Participam la o reuniune a
studenților Facultății de silvicultură
și exploatări forestiere din Brașov.
S-au spus multe lucruri impresio
nante aici, unde se dezbăteau pro
bleme cu mari implicații social-economice. Dar cel mai mult te impre
sionau însușirile omenești pe care
tinerii le atribuiau pădurilor, mun
ților, apelor, proiecția gîndurilor,
sentimentelor lor ce făcea solidare
și reunea străduințe de acum trei
zeci, șaptezeci și chiar o sută de ani
pentru cultura și valorificarea supe
rioară a pădurilor noastre, și înde
osebi a arboretelor de stejar.
Stejarul ! Podoaba codrilor noștri,
fratele românului întru istoria sa
milenară ! Se pare că diagrama bio
logică a acestui arbore cu o lon
gevitate de peste cinci sute de ani
începe azi să coboare. Cu gravitate,
cu neliniște, dar și cu o deplină în
credere în puterea generației lor, ti
nerii mei interlocutori mi-au de
monstrat cît de mult îl stingheresc
poluarea de tot soiul, „invazia" spe
ciilor repede crescătoare, insectele,
mutațiile climatice din ultima sută
de ani, din ce în ce mai greu de
suportat pentru copacul care îiți că
derea lui după tăiere scoate un gea
măt sfîșietor omenesc. Mi l-au în
fățișat cum rezistă din ce în ce mai
greu. Agonia lui este tulburătoare.
Primăverile îl ajung tîrziu, iar toam
nele ii arămesc podoaba încă de prin
august. Iernile îl surprind adunîndu-și din ce în ce mai mult pe lingă
el singurătatea și melancolia pădurii,
pînă cînd, ramură cu ramură, îl în
ghite marea iarnă a morții. Din ce
în ce mai multe hectare de pretu
tindeni oferă această imagine halu
cinantă : păduri de stejar fără co
roane de frunze, cu ramurile zbătîndu-se ca niște oase, ocolite de sto
lurile de păsări și fără ecouri. Și
la noi, deși încă mai puțin decit în
alte țări, se ridică problema protec
ției stejarului. Tinerii mei interlocu
tori mi-au vorbit cu mîndrie despre
eforturile desfășurate în această di
recție. despre alianța cuceririlor ce
lor mai avansate ale științei, despre
reușitele, mereu mai mari, care în
nobilează șl mai mult tradiția silvi
culturii românești. Și în timp ce
vorbeau — cu pasiune, cu puterea

Vălurirea etapelor, de la pașop
tism pînă la realizarea Unirii de
pline, apoi din perioada interbeli
că pînă în zarea zilelor noastre ne
îngăduie -să remarcăm că aceasta
din urmă a intrat, pe poarta înaltă
a celui de-al cincilea deceniu, dotîndu-se, la rîndul ei, cu valori de
prim rang.
împrejurările
nașterii
litera
turii noastre scrise, intim legată
de lupta pentru ' independență na
țională, de salvgardare a limbii si
de progres social au degajat fun
dalul unei adinei și precumpăni
toare conștiințe morale, moștenită
de la cronicari și manifestată în
moduri dintre cele mai diferite, de
la Nicolae Fiiimon și Vasile Alec
sandri la triada de aur Eminescu.
Creangă, Caragiale.
Asiduă în a cultiva toate genu
rile și a investiga toate tipurile dă
viață, cu luciditate, lirism și acel
spirit polemic prezent in fermen
tul lexical, literatura noastră s-a
supus cu greu imperativului netei
despărțiri a epicului de liric, ne
cunoscută de folclor".
<

NICOLAE ȚIC : „Despre dimen
siunea etică a creației critica li
terară discută mai puțin. Nu este
o neglijare voită, o sustragere.
Nici despre talent nu se mai chel-,
tuiesc prea multe vorbe, doar
cînd se constată că lipsește i se
acordă importanta cuvenită. Ca și
talentul, această dimensiune eti
că (in accepțiunea curentă : mo
rală) se subînțelege, în cazul ope
rei perene. Poate că uneori, referindu-ne la valoarea etică și edu
cativă a literaturii, simplificăm
mult, didacticizăm, atribuim cărții
de proză, de poezie (sau pretinzîndu-i) rosturi, de carte școlară,
de instruire. Cred cu fermitate că
operele fundamentale, comori de
Inițiere și gîndire, lucrează asupra
conștiințelor, determinînd nobila
opțiuni pentru frumos, dreptate și
adevăr. Numai instruirea profesio
nală, fie ea la un nivel cit mai
înalt, prin înmagazinarea de cu
noștințe și experiență, nu poate
duce la înflorirea și armonizarea
personalității fără aportul modela
tor de suflet și conștiință al 'lite
raturii și artei. In epoca roboților
creați de om. nu e nevpie de oameni-robot. In ciuda tuturor nor
melor de etică, a legilor, a proce
selor educaționale, coexistă in om
binele și răul, aspirația spre înăl
țimi și tentația negării, a prăbu
șirii.
Cum admirabil s-a spus, în for
mulări diferite, ' dar cu același
sens, prin mijloace specifice arta
și literatura favorizează, pregătesc
terenul pentru o victorie a ome
nescului. Existăm, rezistăm ten
dințelor de distrugere tocmai prin
acest mesaj omenesc — dominant.
Aici — și nu. în altă pafte, nu în
lecții de morală, în dogme — tre
buie căutată (eficienta scrisului"..

RED. Acest omenesc, a cărui
înfățișate nu 'este imuabilă, are
formele lui specifice prin care se
exprimă intr-o epocă sau alta.
Simplificând momentan, numai din
rațiuni demonstrative, trebuie să
conchidem că propunerile literatu
rii nu pot face abstracție de ace
lea ale vieții, ale evoluției reali
tății. Cum epoca noastră se defi
nește prin .primatul acțiunii, prin
celebrarea faptei, prin impunerea
acelui tip de homo-faber, in per
sonalitatea căruia luciditatea nu e
o facultate dizolvantă, inhibantă,
ci un prag și un stimul al acțiu
nii, este firesc ca literatura con
temporană, 'reluind la un nivel su
perior căutările și izbinzile trecu
tului, să pună accentul pe erou,
pe omul complex. Ca in atitea alte
cazuri, G. Călinescu a formulat in
acest sens concluzia pilduitoare :
„Omenirii sănătoase, sublinia cri
ticul, ii place omul acela care face
cinste rasei umane, învingătorul cu
inteligența și avîntul a ostilității
naturii sau a ființelor joase. Ne

aceea specific tinerească de identifi
care cu fiece gînd și străduință înal
tă — noțiunea de generație devenea
aproape insesizabilă, nu mai existau
„noi", „cei dinaintea noastră" sau
„urmașii noștri", exista o șingură
noțiune — luptătorul și un singur
atribut — angajatul total, exista o
singură categorie de combatanți, di
feriți doar prin ani și experiență de
viață, dar mereu contemporani prin
preocupări și aspirații, uniți în per
spectiva unui mare ideal : salvarea
stejarului.
Iată o stare de spirit frecvent tntîlnită în Facultatea de silvicultură
și exploatări forestiere, a cărei exis
tență urcă la 103 ani. Neîndoielnic,

priceperea, stîngăcia, Iresponsabili
tatea, ratările sistematice produc
dezgust, comizerație sau ilaritate,
după cum e cazul, reclamind ast
fel prezența omului iscusiț. Pot
zice că; nu există decit un erou al
artei, anume «eroul». Un
artist
ocolește deopotrivă «perfecțiunea»,
cu primejdia de a cădea în sche
matism și de a nesocoti studiul
procesului care
singurul
este
exemplar, precum evită copia in
dividului comun, rău definit.
O
anumită rotunjire «ideală», o defi
niție clară a direcției etice răspun
de principiilor artei, fiind totodată
în acord cu exigențele educative".
Examenul literaturii noi arată că
scriitorii au insistat cu .deosebire
tocmai in această direcție. Zaharia Stancu, Al. Ivasiuc, Marin Pre
da, Eugen Barbu, Laurențiu Fulga,
D.R. Popescu, Dinu Săraru, Ion
Brad, Eugen Uricaru, Platon Pardău, Nicolae Tic și mulți alții sini
atenți la „fenomenologia" eroului,
reliefind noua altitudine morală a
omului timpului nostru. Că in
unele opere semnate de alți autori
s-au propus și personhje margina
le, minate de scepticism sau încli
nate spre studiul voluptuos al fi
ziologicului, încălzite la flacăra
mică a pasiunilor meschine, că
s-au creionat figuri de tineri „os
teniți pe nemuncite", acest fapt
nu contrazice in esență evoluția
pozitivă a literaturii în
direcția
„personalităților accentuate", afla
te în necontenită confruntare cu
ceea ce e caduc. Asemenea oa
meni, chiar înfrinți temporar, in
ordinea romanului sau in aceea a
vieții, reprezintă viitorul. Fără în
doială, literatura de azi nu ar tre
bui să imagineze oameni „noi",
antipatici in exemplaritatea lor ri
gidă, ci protagoniști conștienți de
faptele lor, preocupați de înlătu
rarea mentalităților vechi, dar și a
atitudinilor negative „noi", inima
ginabile în alt sistem social.
ADRIAN POPESCU :
„Nu
e
ușor de multe ori să Izolezi eticul
și esteticul, ele trăiesc ingemăngte
in operele exemplare. Desigur, cu
bune intenții moralizatoare nu ai
produs neapărat o poezie reușită,
în lipsa talentului riști să repeți,
banale aserțiuni. Dar talentul își
alege de preferință .motivele și
subiectele majore, caută sîmburele
dens al existentei,
explorează
adincimile sensibilității umane, vi
sează să instaureze
un
raport
armonic între văzut și posibil, în
tre prezent si viitor. între clipă și
veșnicie. Nu poți deci ocoli prezen
tul fierbinte, actualitatea cea mal
concretă, trebuie să citești semne
le vieții de azi în poezia contem
porană, în proza și dramaturgia
zilelor noastre. Aceste semne se
deslușesc într-o configurație sigu
ră, intr-un elogiu al omului care
înalță școli■ șl' uzine, baraje șl fa
brici,
care
se autoconstruiește
lăuntric. Nici un scriitor nu poa
te rămine indiferent la eforturile
ți Străduințele, la eroismul con
temporanilor săi. Realitatea. s-a
spus, întrece uneori fantezia, ea re
prezintă un izvor inepuizabil de
subiecte și imagini, de teme si mo
tive literare.
Vieții, elanului său, metamorfo
zelor diurne le sîntem datori cu
creații viguroase, perene, unde pa
tosul zilelor noastre să . se ampli
fice artistic. Modele posibile pen
tru un romancier pot fi atîția oa
meni anonimi, ale căror nume nu
apar în ziare, dar sînt iubiți și
apreciați pentru cinstea și devota
mentul lor. pentru munca lor pli
nă de» abnegație, pentru integrita
tea caracterelor. Din convorbirile
cu asemenea oameni adevărati. din
relatările faptelor lor se pot înfiri
pa paginile scrierilor noastre, por
tretele lor fizice si psiho-morale
stau de multe ori la temelia unor
opere profund umaniste".
Dezbatere realizată de

Permanența
melosului popular
lorificare mereu nouă a
Întotdeauna a triumfat
virtuților folclorului nos
năzuința onestă a artis
tului, care pune mijloa
tru, de revigorare a mu
zicii in spiritul celor mai
cele de expresie, chiar și
cutezătoare direcții înnoi
pe cele mai puțin obiș
toare. Tehnica modernă
nuite, in slujba exprimă
rii unor emoții artistice
de cercetare și reelaborare, modalitățile hetesincere, autentice. Citeva
rofoniei, principiile alegexemple : pictura este,
torismului, formele „des
pe de o parte, o artă care
chise" sau calculatorul
reprezintă stările sufle
electronic sînt metode cu
tești, emoțiile, prin folo
aplicabilitate
directă asu
sirea unor culori și forme
pra melosului național,
ce propun o filtrare, o
metode folosite cu o
sublimare a contururilor
mare eficiență de com
realității, printr-o con
pozitorii noștri in elabo
știentă reducere la esen
rarea
creațiilor proprii.
ță a modelelor sau prin
Realizarea
conceptului
disocierea unor contururi
de muzică modernă este
și recompunerea lor în
atestat de bogăția și eloc
noi sinteze, iar pe de altă
vența
conținutului de
parte, tot aceleași culori
idei, prin ineditul și in
și forme, prin asociații
geniozitatea
formei, prin
noi,' neobișnuite, pot adu
identificarea operei de
ce in noi nu o dată solu
artă cu viața și năzuin
ții neașteptate. Se cu
țele contemporanilor care
noaște foarte bine că pic
durează o înaltă civiliza
tura lui Țuculescu repre
ție materială și spiritua
zintă o sinteză, o recom
lă pe pămîntul românesc.
punere a culorilor și or
Este un fapt incontesta
namentelor de pe covoa
bil că muzicianul de azi
rele și scoarțele oltenești.
este exponentul unei arte
Același spirit de sinteză
înnoitoare
care transfor
caracterizează și opera
mă conștiința publicului.
lui Brâncuși, care ope
Ceea ce reliefează tra
rează din plin cu proce
diția muzicii românești,
deul simplificării forme
populare sau culte deo
lor și volumelor, operă in
potrivă,
este faptul că
bună parte de sorginte
folclorică. Aceste exem . poporul român și-a struc
turat întotdeauna viața
ple reclamă asociații și
și creația artistică pe
oferă in același timp pri
solide
principii morale,
lej de meditație asupra
pe b deplină forță a vie
muzicii, a limbajului și
ții, pe simțul
măsurii.
posibilităților sale de în
Toate marile momente
noire pe baza, după cum
ale evoluției artei, ale
afirmă
compozitorul V.
originalității creatoare a
Herman.
„resihtetizării
spiritului uman au fost
unor elemente din fol
expresia unor momente
clor".
de seamă din viața so
In ultimul timp se pare
cială, a universului su
că a dobindit o pondere
fletesc
al
oamenilor
tot mai ridicată ideea de
epocilor respective, cu
„soluție romanească", pri
acele componente etice
vind problema dezvoltărit
și estetice ce i-au definit
muzicii pe temeiurile unui
perioadele de avint so
conținut și ale unui stil
cial și cultural, tn spiri
esențial autohton. Desi
tul acestor idei și ex
gur, o soluție româneas
periențe,
compozitorii
că o reprezintă deja ope
României socialiste reali
ra marelui Enescu. In zi
zează, în cele mai de sea
lele noastre se pune însă
mă opere ale lor, o con
problema ridicării ele
sonanță perfectă cu ade
mentelor melosului popu
vărurile fundamentale ale
lar la o valoare superioa
vieții din trecut și de azi
ră, tocmai prin procedeul
s a poporului român.
resintetizării.
In fondul de aur al me
Cred că in acest con
losului original, in rela
text e bine să amintim
ția profundă cu spiritua
vizionarele cuvinte ale
litatea poporului din care
lui George Enescu : „Mu
fac parte, compozitorii
zica românească să fia
români contemporani află
cit mai aproape de izvorul
izvorul viu și generos al
ei firesc... Folclorul, ca
afirmării artistice proprii.
motiv de inspirație, da ;
Tendințele spre însușirea
tratarea insă trebuie să
spațiilor abstracte ale
fie originală... cred cu
muzicii, spre dimensio
toată puterea in viitorul
narea
microstructurilor
muzicii românești".
sonore se adaugă astăzi
acelora, proprii
școlii
noastre de creație, de va
Vasile SPAT,VREUN

samblul învățămîntului superior teh
nic, iar activitatea educativă desfă
șurată în cadrul asociațiilor studen
ților comuniști este anual consacrată
prin premii de prestigiu. Secretarul
Consiliului U.A.S.C. pe universitate,
asistent Horea Trifu, ne-a vorbit pe
larg despre studenții silvicultori
care au contribuit din plin la reali
zarea cu 169 la sută a planului de
muncă patriotică asumat de uni
versitate pe anul 1985, la obținerea
de premii în întrecerea
„Fiecare
A.S.C. — colectiv de educare prin
muncă și pentru muncă a studenți
lor" și în cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României". In sfirșit,
să reținem că în cadrul cursurilor

Contribuție sporită a cercetării universitare
la valorificarea superioară a resurselor naturale
o asemenea stare de spirit este ge pe raza sa sînt concentrate nume
nerată de rolul esențial îndeplinit roase unități de integrare ale cate
de învățămîntul, superior de profil drelor șl disciplinelor, cum și nume
în cultura și valorificarea superioară roase unități de producție și de cer
a pădurilor din țara noastră, în afir cetare. Și zestrea materială conti
marea silviculturii românești ca ra nuă cu numeroase alte baze de in
mură de mare valoare socială și eco tegrare, repartizate in diferite zone
nomică, în cultivarea tradițiilor de din. țară, între cafe amintim bazele
muncă, de pasiune și înaltă răs pentru cercetare în domeniul ex
pundere față de bogăția fără sea ploatărilor forestiere, cinegetică și
măn a „aurului verde". tn monogra salmonicolă, pentru valorificarea
fia editată de Universitatea din Bra produselor accesorii, pentru amena
șov cu prilejul centenarului facul jarea torenților, rezervația Coșna,
tății (1983) este înfățișată amănunțit din județul Suceava, ca unitate de
contribuția învățămintului la dez integrare în domeniul
amenajării
voltarea de-a lungul anilor a silvi pădurilor, rețeaua geo-topo-fotoculturii românești de la primele grammetrică din diferite regiuni etc.,
cristalizări, spontane, născute din etc.
i
înfrățirea locuitorului acestor păȘl se cuvine amintit că succesele
mînturi cu codrul, pînă la marele ei facultății sînt pe măsura acestor po
prestigiu european de astăzi.. Dar sibilități. Deși mică sub raportul nu
starea de spirit optimistă, favora mărului de studenți și al cadrelor
bilă creației universitare de amplă didactice, această unitate de învățăperspectivă, își află suportul nu nu mint realizează anual aproape 4 mi
mai într-o strălucită tradiție, ci și în lioane lei numai din activitatea de
posibilitățile largi de afirmare ofe cercetare pe bază de contract eco
rite azi de conlucrarea invățămîntu- nomic ; unele teme, precum gospo
ltii cu cercetarea și producția. Ori dărirea rațională a pădurilor prin
cine
cercetează evoluția facultății aplicarea de tratamente intensive,
în ultimele două decenii remarcă mai promovarea în structura arboretelor
întîi amplificarea
considerabilă a a speciilor indigene valoroase ca
bazei de integrare, a sistemului de stejarul și fagul, valorificarea supe
referințe practice în care sînt in rioară a tuturor produselor pădurii,
cluse o seamă din pădurile, munții sînt pe larg aplicate azi în tară ca
și apele țării. De la tradiționalul „patent" al facultății brașovene. Ca
herbar al facultății, cu peste 61000 lificativele studenților la examene
de coli, de la grădina dendrologică sînt printre cele mai bune pe an-

postuniversitare de perfecționare a
specialiștilor, organizate anual de
Universitatea din Brașov, indicatorii
cei mai înalți de eficiență revin ade
seori cursurilor de silvicultură și
exploatări forestiere.
Toate asemenea succese ar putea
fi luate ușor drept tot atitea prile
juri de satisfacție. Nu însă la Fa
cultatea de silvicultură și exploatări
forestiere, unde fiecare succes este
evaluat in primul rind ca un argu
ment că se poate mai mult, așadar
un angajament in străduința de mai
bine. Trezește o statornică admirație
faptul că aici, in prim-planul discu
ției, străbat de fiecare dată obiecti
vele noi, de actualitate și de per
spectivă, ce și le asumă necontenit
profesorii și studenții,
conștiința
responsabilității lor față de calitatea
mereu mai înaltă a pregătirii viito
rilor specialiști, tn această ordine
de idei, conf. univ. dr. ing. Filofteia Negruțiu, rectorul Universității
din Brașov, ne-a declarat : „încă
din anul 1968, Facultatea de silvicul
tură și exploatări forestiere a be
neficiat din plin de concepția orga
nizării în profil larg pe care secre
tarul general al partidului a așezat-o
la baza întregului învățămînt supe
rior românesc. Ca urmare, absol
venții noștri sînt astăzi capabili să
organizeze, să pună în aplicare toată
gama lucrărilor de cultură și ex
ploatare a pădurilor, lucrări con

de istorie" consacră în întregime cel de-al
șaptelea număr al său din acest an îm
plinirii a șase veacuri de la urcarea pe
tronul Basarabilor a lui Mircea cel Mare.
Intr-unui din articolele
publicate aici,
semnat de Șerban Papacostea, este sem
nalată o mărturie extrem de valoroasă
despre participarea românească la marea
confruntare a cruciaților cu otomanii de
la Nicopol (septembrie 1396). Este vorba
despre „Analele de la Hirsau". scriere
datorată călugărului german Iohann Tritțheim (1462—1513). Descriind lupta, autorul
arată că după sosirea oastei cruciate lingă
Nicopol „s-a iscat ceartă între principi
care dintre ei să preia comanda asupra
celorlalți". In aceste împrejurări,
Sigismund, regele Ungariei, a fost de părere
„că trebuie numit in frunte unul dintre cei
care și să fi cunoscut moravurile și obi
ceiurile dușmanilor, și să fi luptat înainte
cu ei. Și de aceea l-a propus comandant al
oștii pe principele Țării Românești, bărbat
viteaz, activ și puternic, care, luptîndu-se
în mai multe rînduri cu turcii, a triumfat
în chip glorios (asupra lor)". Această
apreciere, subliniază istoricul român, este
deosebit de importantă nu numai fiindcă
ilustrează, o dată mai mult, renumele
european al marelui voievod de la Argeș,
ci și pentru că amintește o succesiune de
victorii ale lui Mircea împotriva otomanilor înainte de anul 1396.

• DESCOPERIRI ARHEOLO
GICE ÎN ZONA SNAGOVULUI.
Arealul lacului Snagov este deosebit de
bogat în vestigii istorice, din cele mai
vechi epoci pină în feudalismul tîrziu —
ne scrie prof. Cristian F. Schuster. Astfel,
pe insula pe care se află lăcașul ctito
rit de Vlad Țepeș au fost localizate urme
ale locuirii geto-dacilor, din secolele III—
I î.e.n., atestind puterea de adaptare a
acestora la diferitele condiții naturale,
exploatarea Ia maximum a acestor împre
jurări în vederea asigurării unor ele
mente de existență pașnică și înfloritoare.
Ceramica simplă, realizată cu mina sau Ia
roată, se înscrie în aceeași tipologie pre
zentă in zona
Munteniei. Alături de
acestp dovezi materiale, săpăturile arheo
logice au certificat existența unor așezări
din secolele VI—V î.e.n. pe „Dealul Morii"
la Gruiu, la cițiva km de comuna Snagov.
Deasupra acestor niveluri de locuire s-a
excavat o așezare din secolul al III-lea
e.n. Datarea acestei așezări a fost înles
nită' de descoperirea în punctul .Maidan"
a unei necropole, în care, printre altele,
a fost scoasă lâ lumină o fibulă de bronz
și o monedă din același material, emisă
de împăratul roman Gordian III Ia Viminacium (azi Kostolac în Iugoslavia), in
perioada 241—242. Tot în acest spațiu au
fost identificate urme ale unor așezări
din secolele VI—VII e.n. (cultura IpoteștiCîndești) și secolele IX—X e.n.

• TEZAURUL FEUDAL DE LA
VERVEGHIU. Descoperit, întîmplător,
în ziua Me 30 mai 1986 de cetățeanul loan
Negrean, cu ocazia efectuării unor lucrări
agricole, tezaurul feudal de la Verveghiu
(comuna Vîrșolț, județul Sălaj) se com
pune din 170 monede de argint datate la
sfîrșitul secolului al XVI-lea și începutul
secolului al XVII-lea (1580—1630). Tezau
rul a fost îngropat probabil datorită
incursiunilor turcești în zonă și vremuri
lor tulburi de după moartea lui Gabriel
Bethlen. Recenta descoperire demonstrează
incă o dată intensitatea vieții economice și
sociale în zonă intr-o perioadă foarte
agitată a istoriei. Tezaurul de la Verveghiu
a intrat îh patrimoniul Muzeului de isto
rie și artă din Zalău. (Eugen Teglaș, co
respondentul „Scînteii").
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• UN MANUSCRIS ROMANESC INEDIT DESPRE LUMEA
SUD-EST EUROPEANĂ, Intr-o co-

Ioan ADAM

ce adăpostește peste 300 specii fores
tiere, indigene și exotice, funcționind astăzi ca unitate de sine stă
tătoare, cu plan de microproducție
în creștere de la un an la altul, baza
materială include acum și un cen
tru de calcul unde sint prelucrate in
clusiv datele culese din activitatea
Ocolului silvîc-didactic Brașov, aflat
de asemenea la dispoziția facultății
ca principală bază de integrare a învățămîntului cu producția ; în pe
rimetrul acestui ocol, cu o supra
față de peste 21 mii ha, studenții șl
cadrele didactice desfășoară o sus
ținută activitate potrivit obiectivelor
Programului național de conservare
și dezvoltare a fondului forestier.

• MIRCEA CEL MARE IN
LUPTA DE LA NICOPOL. „Revista

cepute Intr-o strînsă corelație. Dar
concepția pregătirii în profil larg
rămine încă de strictă actualitate nu
numai in privința mai bunei legă
turi între cunoștințele tehnice și cele
economice, ci și în ceea ce privește
formarea inginerilor într-o mai am
plă perspectivă ecologică și socială,
capabili să asigure dezvoltarea sil
viculturii românești, inclusiv in con
dițiile marilor schimbări de mediu
specifice epocii noastre1*. „Iar reali
zarea unui asemenea obiectiv —
ne-a spus în continuarea discuției
prof. univ. dr. ing. Victor Stănescu,
decanul facultății — solicită partici
parea noastră mai intensă la reali
zarea programelor naționale pe ter
men lung, elaborate de conducerea
partidului, inclusiv în perspectiva
silviculturii.' Putem, de pildă, să
avem o contribuție și mai mare Ia
realizarea programului national de
dezvoltare a pisciculturii. In acest
sens am și propus ca pe un teren
didactic, recuperat cu studenții noș
tri, să înființăm o păstrăvărie ca
unitate de producție, de cercetare și
de învățămînt ; propunerea a fost
formulată de aproape zece ani, trei
miniștri au aprobat-o succesiv, dar
pînă azi încă n-a început lucrarea ;
sperăm să fie urnită în curînd, cu
atit mai mult cu cit, pe această cale,
nici studenții n-ar mai întîmpina
greutăți în efectuarea practicii cu
acest profil". Angajamente și obiec
tive noi, superioare își asumă facul
tatea și în privința perfecționării
specialiștilor. Prof. univ. dr. ing.
Gheorghe Ionașcu, titularul cursului
postuniversitar de tehnici și tehno
logii moderne de exploatări, trans
porturi și construcții forestiere, ne-a
vorbit pe larg despre colaborarea fa
cultății cu unitățile productive pen
tru ca desemnarea cursanților post
universitari să se facă mai din vre
me și, apoi, să li se ofere anticipat
o bibliografie, ca o pregătire preli
minară, astfel îneît cursurile propriu-zise să nu mai fie obligate să
adopte o ținută expozitivă, ci să
poată apela la analize mai largi și
mai concrete, la studii de caz, iar lu
crarea finală să conducă spre elabo
rarea unor soluții care să poată fi
aplicate rapid în producție.
Realizările de pină acum ale fa
cultății sînt argumente că toate
aceste propuneri, proiecte, obiective
de actualitate sau de perspectivă vor
fi îndeplinite integral, o dată cu for
marea viitorilor specialiști ca luptă
tori competent! și pasionați pentru
ca pădurile, munții, apele românești
să-și sporească neîncetat frumusețea
și bogăția lor fără seamăn.

Mihai IORDANESCU

municare prezentată în cadrul Laborato_ ______
rului de studii otomane al Facultății de
istorie-filozofie din București, profesorul
Călin Felezeu de la Curtea de Argeș a
surprins imaginea societății otomane re
flectată într-un manuscris intitulat „Isto
ria cum au luat turcii Țaligradul", precum
și în alte scrieri din secolele XVII—XVIII
datorate lui Samuil Micu, Popa Fior și
Nicolae Milescu. Preocupările vechii isto
riografii române față de lumea otomană
reflectă atît interesul mediilor culturale
române pentru cunoașterea sud-estului
european, cit și necesitatea resimțită de
societatea românească de a descifra siste
mul economic și politic otbman, în con
textul stăruitoarelor eforturi depuse de
poporul român pentru păstrarea ființei
naționale. — ne comunică dr. Mihai Ma
xim, vicepreședintele laboratorului.

• POPORUL ROMÂN Șl LUP
TA DE ELIBERARE A POPOARE
LOR DIN BALCANI. De curînd- sub
egida Direcției Generale a ' Arhivelor
Statului, a apărut volumul „Poporul român
și lupta de eliberare a popoarelor din
Balcani" (ediție Întocmită de Ioana Burlacu. Radu Constantinescu, Maria Dogaru,
Olimpia Guțu, Vasile Matei, Ioana Ale
xandra Negreanu, Gheorghe Radu, Mircea
Spiridoneanu, Natalia Trandafirescu). Cele
250 de mărturii istorice îngemănate în
paginile lucrării (acoperind intervalul de
timp cuprins între anii 1369—1914) atestă
constanța atitudinii românești de sprijinire
a luptei de eliberare a populației suddunărene, marea însemnătate pe care
necurmata luptă pentru independență a
poporului român a avut-o pentru ansam
blul sud-estului european, ospitalitatea pe
care locuitorii de la sud de marele fluviu
au găsit-o pe pămîntul românesc.
Cele
mai multe documente (aproape 180) se
referă la evenimente și întimplări din
veacul al XIX-lea și începutul veacului
următor, cînd lupta de eliberare națională
a popoarelor balcanice a traversat etapa
sa hotărîtoare, acestea făurindu-și state
de sine stătătoare. Documentele reliefează
raporturile de strînsă conlucrare
între
români și sîrbi (cu momente ' de înalt
relief in epoca lui Cuza și în anii 1876—
1878), dintre români și bulgari (zeci de
documente relevă ospitalitatea, înțelegerea
și sprijinul pe care revoluționarii bulgari
le-au găsit pe pămîntul românesc în
eforturile pentru emanciparea politică a
poporului lor), dintre români și greci
(se
evidențiază cu deosebire sprijinul
acordat de tara noastră luptei poporu
lui grec pentru eliberarea tuturor te
ritoriilor sale în anii 1866—1867) ; dintre
români și albanezi (mărturii privind tipă
rirea unor cărți și ziare, activitatea unor
societăți patriotice albaneze pe teritoriul
României) etc. Sînt prezențe românești
care rămîn în istorie ca mărturii ale ata
șamentului nostru față de idealul libertă
ții naționale, ale vocației poporului
român de înțelegere, colaborare și prie
tenie.
Grupaj realizat de

Silviu ACHIM
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Mesoje de peștiș^hotar^ai jrileiul
marii sărbâțori naMe a României
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

întreaga recoltă de toamnă
- strînsă și depozitată fără pierderi!

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul aniversării Zilei eliberării României, am plăcerea să vă
adreșez dumneavoastră, în numele poporului și guvernului peruan, cit și
in numele meu personal, cele mai cordiale felicitări.
Adresez urări pentru reînnoirea eforturilor in favoarea păcii mondiale,
pentru strîngerea relațiilor existente între cele două țări ale noastre, pentru
prosperitatea nobilului popor român și pentru fericirea dumneavoastră
personală,

ALAN GARCIA PEREZ
Președintele Republicii Peru

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Guvernul și poporul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka mi se
alătură pentru a vă adresa dumneavoastră, guvernului și poporului român
felicitări cordiale și cele mai bune urări cu prilejul fericitei aniversări a
Zilei naționale a Republicii Socialiste România.
Sint convins că prietenia și relațiile cordiale statornicite între țările
noastre se vor întări și mai mult în anii care vin.

J. R. JAYEWARDENE
Președintele
Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul fericit al sărbătoririi Zilei naționale a României, po
porul și guvernul Ghanei mi se alătură in a vă transmite dumneavoastră,
guvernului și poporului român cele mai calde felicitări și cele mai bune
urări.
Exprim speranța că relațiile cordiale și rodnice statornicite între țările
noastre se vor dezvolta în continuare spre binele reciproc al celor două
popoare.
Vă rog să primiți asigurările celei mai înalte considerații.

Locotenent de aviație JERRY JOHN RAWLINGS
Șeful statului,
Președintele Consiliului Provizoriu al Apărării Naționale
al Republicii Ghana

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Sînțem fericiți ca. in numele Comitetului Central al Partidului Socialist
Yemenit și al Biroului său Politic, precum și in numele Prezidiului Consilinhii Suprem al Poporului din Republica Democrată Populară Yemen,
să vă transmitem dumneavoastră personal, tuturor comuniștilor, întregului
popor român prieten calde salutări cu ocazia celei de-a 42-a aniversări a
eliberării României.
Sărbătorirea acestei zile glorioase a devenit o tradiție patriotică pentru
poporul român prieten și pentru partidul său coțnunist în anii noii orinduiri,
care a realizat justiția socială și a deschis României socialiste drumul spre
un viitor fericit.
Cu această măreață ocazie, dorim să reafirmăm hotărirea noastră pentru
dezvoltarea relațiilor prietenești dintre partidele, țările și popoarele noastre,
In interesul păcii și socialismului în lume.

ALI SALEM EL-BEIDA
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Socialist Yemenit

HEIDAR ABOU BAKR AL-ATTAS
Președintele Prezidiului Consiliului Suprem
al Poporului al R.D.P. Yemen

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar generai al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă rog să-mi
permiteți să vă adresez dumneavoastră cele mai sincere felicitări și urări
de continuă fericire, iar poporului român prieten progres și bunăstare.

argeș.

Culesul se desfășoară pe un front larg

De cîteva zile, și în județul Argeș
a început recoltarea florii-soarelui și
porumbului, care ocupă 11 500 și
respectiv 33 384 hectare. Pentru ca
lucrările să se încadreze în terme
nele stabilite, organele de specialita
te au luat măsuri in vederea bunei
folosiri a utilajelor și a forței de
muncă de la sate. Cele circa 400 de
combine au fost organizate în fprmații complexe, mecanizatorii lucrînd sub îndrumarea specialiștilor.
în toate unitățile din consiliul
agroindustrial Stolnici se muncește
concomitent la strîngerea florii-soa
relui și a porumbului. La coopera
tiva agricolă din localitate,
unde
floareâ-soarelui ocupă 200 hectare,
sint folosite la recoltat șase combi
ne. De la președintele Florea Trască
aflăm că recolta a fost adunată de
pe 50 hectare. în urma combinelor,
terenul destinat însămînțării cereale
lor păioase este arat și pregătit con
form normelor agrotehnice. Referindu-se la ritmul de lucru. Ion Duțu,
organizatorul de partid, ne arată :
„Floarea-soarelui de pe întreaga su
prafață de 1 000 hectare va fi re
coltată pînă la 1 septembrie, așa
cum s-a indicat la recenta Consfă
tuire cu cadrele de partid și de stat
din agricultură". La această unitate
a început și recoltarea porumbului.
Au fost luate măsuri ca lucrarea să
se generalizeze în toate cooperative
le din acest consiliu agroindustrial.
Se muncește intens și în unitățile
din consiliul agroindustrial Birla. în
mijlocul mecanizatorilor și coopera
torilor se afla, pentru a impulsiona
activitatea. Ion Udrescu, activist al
comitetului județean de partid. El
ne spune : ..în primele zile, în cele
trei cooperative — „Unirea", „înfrăți
rea" și Hirșești — a fost strînsă recol
ta de ne 150 hectare cu floarea-soa
relui. în fiecare se află in lanuri, de
dimineață, cîte șapte combine dotate
cu echipamentul adecvat. Ele reali

zează zilnic în jur de șase hectare".
La cooperativa agricolă „Unirea",
ing. Alexandrina Marciuc e nelipsi
tă din cimp, din zori și pînă se în
serează. Ea are în grijă ca sămînța
să fie expediată imediat în baza de
recepție și întreaga producție secun
dară să fie transportată cît niai
repede la sectorul zootehnic.. Sint
prezente și formații de cooperatori
care adună capitulele de foarea-soarelui în urma combinelor. Au fost
identificate și parcelele bune de
recoltat cu porumb.
Un scurt bilanț și la consiliu]
agroindustrial Miroși. Aici se recol
tează, de asemenea, din plin floareasoarelui, care ocupă 1 630 hectare.
Viteza zilnică de lucru a celor 26
combine este de 150 hectare. Reali
zări bune înregistrează cooperative
le agricole din Căldăraru, Colțu șl
Humele. Specialiștii din aceste uni
tăți au stabilit și verificat suprafe
țele cu știuleții de porumb copți.
trecîndu-se
operativ la recoltarea
acestora manual de către formații
de cooperatori.
Pe parcursul raidului ne-am in
teresat și despre modul de organi
zare a unităților de preluare a pro
duselor. Tovarășul Ion Balotă, direc
torul întreprinderii județene pentru
contractarea și achiziționarea pro
duselor agricole, arată : „în bazele
noastre, munca este în așa fel orga
nizată incit preluarea seminței de
floarea-soarelui să se facă în timpul
cel mai scurt — 30 de minute de la
intrarea în unitate a mijloacelor de
transport. Pentru porumb am creat
14 noi puncte de preluare, dotate cu
buncăre
și benzi semimecanizate.
Programul de lucru în punctele de
preluare este zi-lumină. iar la silo
zuri activitatea se desfășoară neîn
trerupt pe parcursul celor 24 de ore".

Gheorqhe CÎRSTEA

corespondentul „Scînteii"

Măsuri operative in vederea
intensificării transportului!

GIURGIU:

Oamenii muncii de pe ogoarele ju
dețului Giurgiu au reușit ca, pînă
în seara zilei de 27 august, să stringă recolta de floarea-soarelui de pe
mal bine de 17 200 hectare, ceea ce
reprezintă 77 la sută din suprafața
cultivată. în multe cooperative agri
cole — Slobozia. Cetate, Minai Bravu. Hotarele, Bucșani, Prundu ș.a.
— această lucrare s-a încheiat.
Așa cum ne-a precizat tovarășa
Georgeta Oprea, secretar al comite
tului județean de partid, au fost lua
te măsuri pentru ca în județul Giurgiu~~recoltarea florit-îoarelui ~ de pe
întreaga suprafață să se încheie cu
o zi mai devreme față de termenul
stabilit. în scopul înfăptuirii aces
tui obiectiv, in toate unitățile agri
cole se acționează pentru a se asi
gura un ritm bun de lucru. Astfel,
peste tot, buncărele sint descărcate
din mers, iar ca urmare cu fiecare
combină se recoltează zilnic produc
ția de pe cel puțin 6—7 hectare.
Am urmărit cum se desfășoară re
coltarea în consiliul agroindustrial

Putineiu. Aici cultura de floareasoarelui a ocupat 1 500 ha. Spunem
„a ocupat", pentru că recolta a fost
strînsă de pe mal bine de <800 hec
tare. în lanurile cooperativelor agri
cole din Vieru și Gogoșari constatăm
că etanșeitatea combinelor este ve
rificată pe tot parcursul desfășurării
lucrărilor. în plus, fiecare combină
este însoțită de cîte o echipă de co
operatori care string capitulele ră
mase netăiate și apoi le treieră sta
ționar. Constatăm, de asemenea, că
întreaga cantitate de capitule este
transportată imediat în bazele de
furaje, unde o parte se însilozează
în amestec cu coceni de porumb.
— Avem o producție de peste 3 000
kg floarea-soarelui la hectar — ne
spune Anghel Ninu, inginerul-șef al
cooperativei agricole din Putineiu.
în ce ne privește, am luat toate mă
surile pentru a încheia recoltarea cu
o zi mai devreme față de termenul
de 1 septembrie stabilit. Dar sintem
mult rămași în urmă cu transportul
în baza de recepție. Și aceasta in-

trucît unitățile județene de profil nu
ne asigură mijloacele necesare de
transport la nivelul planificat, lată
de ce. mari cantități de floareâ-soa
relui continuă să stea pe pistele de
solarizare. Facem apel și pe această
cale către unitățile de transport să
urgenteze rezolvarea unei asemenea
probleme de stringentă actualitate.
Această situație nu se referă nu
mai la C.A.P. Putineiu. După cum
ne-a spus inginerul Postolache Nunuță, directorul întreprinderii pen
tru contractarea și achiziționarea
produselor agricole Giurgiu. „în ul
timele trei zile, din lipsă de moto
rină. s-a creat un mare decalaj între
cantitățile recoltate și cele transpor
tate în bazele de recepție. Astfel, in
cursul dimineții de miercuri, exis

tau în grămezi sau pe pistele de so
larizare din unități 15 700 tone tloarea-soarelui". ■
Șesizîndu-se operativ de această
situație, comitetul județean de partid
a intervenit energic, astfel că in ziua
de 27 august s-a asigurat întreg com
bustibilul necesar pentru transportul
florii-soarelui. Totodată, au fost su
plimentate mijloacele de transport,
iar la silozuri s-au înființat încă 32
puncte de preluare. Toate aceste
măsuri au condus la creșterea capa
cității de transport și de preluare la
bazele de recepție cu încă 1 500 tone
pe zi, ceea ce dă garanția că și
transportul se va alinia la ritmul
alert de recoltare a florii-soarelui.

Ion MANEA

corespondentul „Scînteii"

legumele din grădini-mai repede
la piață și la fabrica de conserve

constanța

In unitățile agricole din județul
Constanța s-au cultivat mai bine de
9 000 hectare cu legume. Pe baza
evaluărilor făcute se asigură reali
zarea și depășirea planului la toate
sortimentele, cu condiția ca ele să
fie strînse în totalitate, la timp și
fără pierderi, pentru a fi depozitate,
industrializate sau vîndute pe piață
în stare proaspătă. Cum se desfă
șoară aceste lucrări ? Ne răspunde
directorul trustului pentru horticul
tura, inginerul Marin Tudoran: „Co
mandamentul județean pentru agri
cultură a luat măsuri eficiente pen
tru a decala culesul legumelor si a
aplatiza pe cît posibil suprapunerea
acestor operațiuni care cer un
mare volum de muncă manuală cu
recoltarea și transportul porumbului,
al strugurilor și . sfeclei, asigurîndu-se,
în același timp, încadrarea tuturor
lucrărilor în termenele stabilite la
recenta consfătuire cu activul de
partid și .de stat în agricultură.
Urmare a sprijinului primit, în
prezent, în grădinile de legume ale
județului
lucrează Ia
recoltare,
alături de personalul propriu al
unităților respective, peste 20 000
oameni ai muncii din unitățile eco
nomice și instituțiile județului, mili
tari și elevi. De asemenea, pentru
transport, s-a asigurat o capacitate
zilnică de 3 350 tone, prin mobili
zarea parcului disponibil de la uni
tățile economice și de construcții,
în felul acesta s-a creat posibilita
tea ca zilnic să se transporte direct
pe piață, în stare proaspătă, 1000
tone legume, 1 000 tone legume pen
tru industrializare la fabricile de
conserve și 1 350 tone, reprezentînd
mai cu seamă cartofi, ceapă și alte
produse, la depozite și silozuri".
Urmărim cum se desfășoară aceste
lucrări la Asociația economică de
stat și cooperatistă pentru legume
Mihail Kogălniceanu. La ferrha nr.
6, de pildă, deși s-a recoltat pînă
in prezent o treime din cantitatea
de tomate planificată, cele 55 hec
tare de cultură par la fel de încăr
cate ca la începutul culesului. La
recoltat lucrează 60 de oameni din
cei 75 de care dispune ferma, restul
efectuînd udări și stropiri, pentru a
menține cultura în stare de vege
tație pînă la maturizarea tuturor
fructelor. Se culeg și se încarcă

zilnic cîte 45—46 tone, față de 36
tone cît prevede graficul. „S-ar
putea
recolta și mai mult — ne
spune inginerul Victor Zainea, șeful
fermei, dacă s-ar putea transporta
în aceeași zi toată recolta adunată.'
Din păcate însă, deși distanța pînă
la fabrică este de numai 6—8 km. o
parte din mașini efectuează numai
trei drumuri în Ioc de patru".
O dovadă elocventă că interlocu
torul nostru are dreptate o intîlnim
în apropiere, la ferma nr. 4, condusă
de inginera Maria Caisim. Aici,
transportul fiind,mai bine organizat,
față de graficul de 31 tone zilnic
s-au recoltat și transportat pînă la
60 de tone. „Transportul este asigu
rat de beneficiarul nostru, fabrica
„Munca" — ne spune directorul
asociației, inginerul Ilie Dăncilă.
Dacă mașinile ar veni la încărcat la
primele ore ale dimineții, am putea
să scoatem din cimp în plus 30—40
tone tomate zilnic. Din păcate, ele
apar abia pe la ora 9".
Aspecte elocvente ale hărniciei și
ale ritmului intens de lucru la recol
tat constatăm și la complexul de
ferme al I.L.F. de la Poiana. Aici,
după cUm ne spune directorul uni
tății. inginerul Stefan Pantea, grafi
cul de livrări in ultima săptămină
de lucru a fost depășit absolut la
toate sortimentele de legume, recoltîndu-se chiar peste prevederi 20
tone cartofi, 30 tone ceapă și impor
tante cantități de varză roșie, ardei
iute și alte produse solicitate de
beneficiari. De altfel, față de grafi
cul prevăzut pentru ultima săptămînă, numeroase unități cultivatoare
de legume și-au depășit cu mult
prevederile de plan, în rîndul aces
tora
înscriindu-se
întreprinderile
agricole de stat Medgidia, Mangalia
și Nazarcea, precum și cooperati
vele agricole Costinești, Techirghiol
si Anadalchioi. în aceeași perioadă
însă, s-au înregistrat restanțe față
de grafic la recoltarea legumelor de
sezon în cooperativele agricole din
Agigea, Hîrșova, Medgidia și la
Asociația economică intercooperatistă Cobadin, care n-au asigurat
forța de muncă necesară la aceste
lucrări.

George MIHĂJESCU

corespondentul „Scînteii"

Șeic ABDUL HAMID AL-SAYEH
' Președintele Consiliului Național Palestinian

Informații sportive
La campionatele europene de atletism,
Maricica Puică — medalie de argint în proba de 3 000 m

Cronica zilei
La București au avut loc, in zilele
de 26—28 august a.c., lucrările celei
de-a VIII-a sesiuni a Comisiei mixte
româno-guineeze de cooperare eco
nomică și tehnică.
Cele două delegații, conduse de
Mihai Părăluță, vicepreședinte al
Comitetului de Stat al Planificării,
președintele
părții
române
in
comisie,
și de Eduard Benjamin,
ministru delegat pe lingă președin
tele Republicii, insârcinat cu planul
și cooperarea internațională,
pre
ședintele părții guineeze in comisie,
au examinat stadiul relațiilor econo
mice bilaterale, posibilitățile lărgirii
și diversificării cooperării românoguineeze în producție, știință și teh
nică, precum și în alte domenii de
interes comun, ale dezvoltării schim
burilor reciproce de mărfuri.
La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți in comisie au
semnat protocolul sesiunii.
1

★

In timpul șederii In țara noastră,
conducătorul delegației guineeze a

avut întrevederi cu Ștefan Birlea,
președintele Comitetului de Stat al
Planificării, Ilie Văduva, ministrul
comerțului exterior și cooperării
economice internaționale, și Aurel
Duma, ministru secretar de stat la
Ministerul Afacerilor Externe.
★

Cu prilejul Zilei naționale a Jamahiriei Arabe Libiene Populare
Socialiste, joi a avut loc în Capi
tală o manifestare culturală, orga
nizată de Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Ligii
române de
prietenie cu popoarele din Asia și
Africa, reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe, un numeros
public.
A fost prezent Abdul Hamid Farhat, secretar al Comitetului Popular
al Biroului Popular al Jamahiriei
Arabe Libiene Populare Socialiste
la București.
(Agerpres)

Prezentare de condoleanțe
la Ambasada Turciei
în legătură cu încetarea din viață
a fostului președinte al Turciei,
Celal Bayar, la Ambasada Turciei Ia
București au prezentat condoleanțe
și
au
semnat
în
cartea
de

condoleanțe loan Totu, ministrul
afacerilor externe, și Ștefan Ștefănescu, președintele Grupului parla
mentar pentru relații de prietenie
România—Turcia din Marea Aduna
re Națională.

DOLJ : Apartamentul cu numărul 75 000
Trainice ctitorii
economice și
sociale s-au înălțat și pe
stră
vechile meleaguri ale
județului
Dolj în anii luminoși ai construc
ției socialiste, îndeosebi in perioa
da care a trecut de la Congresul
al IX-lea al partidului.
— Intr-adevăr, prin
recepționarea unor blocuri de locuințe in
noul cartier „George Enescu“ din
Craiova, numărul total al noilor
apartamente construite în orașele

Craiova. Calafat, Băilești. Filiașl,
Segarcea și în alte localități ale
județului a ajuns la 75 000 — ne
spune inginerul Mircea Duțulescu,
vicepreședinte al Consiliului popu
lar județean. Numai în munici
piul Craiova s-au înălțat 15 car
tiere de locuințe.
Unul
dintre
ele, „Craiovița Nouă", numără în
prezent tot atiția locuitori cîți avea
Craiova in anul 1944. (Nicolae Băbălău).

ATLETISM. Ieri la Campionatele
europene de atletism de la Stuttgart,
sportiva româncă Maricica Puică s-a
clasat pe locul secund, în proba de
3 000 m, cucerind medalia de argint,
cu timpul de 8’35”92/100, fiind prece
dată de Olga Bondarenko (U.R.S.S.)
— 8'33”99/100. Pe locul trei s-a cla
sat Yvonne Murray (Marea Britanie)
— 8’37”15/100, urmată la rîndul său
de Zola Budd (Marea Britanie) —
8’38”20/100,
Tatiana
Șamolenko
(U.R.S.S.) — 8'40”35/100, Elena Șupieva (U.R.S.S.) — 8’40”74/100.
In finala probei feminine de 800 m,
cîștigată de Nadejda Olizarenko
(U.R.S.S.), în l’57”15/100, Mitica Junghiatu (România) a ocupat locul 6, cu
timpul de l’59”22/100. La aruncarea
discului femei. Daniela Costian

(România) s-a situat pe poziția a
7-a, cu 61,42 m, primul loc fiind
ocupat de Diana Sachse (R. D.
Germană) — 71,36 m. Dintre cei
lalți sportivi români prezenți la
întrecerile de ieri, Mihaela Pogăcean
a reușit calificarea in finala probei
de 100 m garduri. Cristiana Matei și
Nicoleta Căruțașu (ambele la 400 m
garduri), precum și Liviu Giurgian
(la 110 m garduri) s-au calificat in
semifinale.
în calificările probei feminine de
aruncare a suliței, sportiva bri
tanică Fatima Whitbread a stabilit
un nou record mondial, cu rezulta
tul de 77,44 m. Precedentul record
era de 75,40 m și aparținea atletei
Petra Falke (R.D. Germană), din
1985.

DUMINICA VA ÎNCEPE

„Turul României" - evenimentul ciclist al anului
Unul din evenimentele sportive
mult așteptate ale acestui an este
„Turul ciclist al României", al că
rui start festiv se va da duminică,
31 august, la ora 12, din fața pavilio
nului expozițional de la Piața Scinteii. Tradiționala competiție — aflată acum la a XXIV-a ediție — se
va desfășura pe un traseu de peste
1 100 km, in 8 etape, urmînd să
străbată (pornind și încheindu-se in
Capitală) prin județele Ialomița,
Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț, Su
ceava, Bistrița-Năsăud, Cluj, Alba,
Sibiu, Vilcea și Argeș. Ca în fie
care an, la marea Întrecere ciclistâ
vor participa sportivi fruntași din
țara noastră și de peste hotare.
Organizat de federația de specia
litate, ziarul „Sportul" și A.S. LotoPronosport, „Turul ciclist al Româ
niei" din acest an are un traseu cu
profil variat (25 la sută muntos), cu
21 de sprinturi intermediare și 14
puncte de cățărare.
Aflăm de la secretarul F.R.C., Gh.
Stănel. că sportul cu pedale din țara
★

FOTBAL. în meciul pentru locul
3 din cadrul turneului amical de
fotbal de la Madrid, Steaua Bucu
rești a întrecut cu scorul de 6—5
(după executarea loviturilor de la
11 m) pe Anderlecht Bruxelles. După
90 de minute de joc. scorul a fost
2—2,
Turneul a fost cîștigat de Dinamo

noastră va fi reprezentat (să sperăm,
cu cit mai bune rezultate !) de toți
alergătorii fruntași, care s-au pregă
tit special în vederea marii întreceri.
Prima reprezentativă va fi alcătuită
din Mircea Romașcanu, Constantin
Căruțașu, Valentin Constantinescu,
Costică Paraschiv, Cristian Neagoe și
Stelian Bulăreanu. Din selecționata
secundă fac parte Olimpiu Celea, Ni
colae Aldulea, Coste! Popa, Mihai
Orosz, Zsolt Lorincz, Valentin Bu,durU și Cornel Nicolae.

• Competiția internațională ci
clistâ „Cupa Voința" a fost ciștigată la actuala ediție de Michael Prix
(A.S.K. Vorwarts — R.D.G.), urmat
în clasamentul general de A. Viertler (Cottbus — R.D.G.) — la 13”,
J. Glossmann (Cottbus) — la 54”,
Cristian
Neagoe
(România) < și
S. Grochowski (Start — Polonia) —
la 1’02” etc. Ultima etapă (Ploiești —
Tîrgoviște — Sinaia — Ploiești, 160
km), a revenit lui Hardy Grozler
(A.S.K. Vorwarts).
★

Kiev, care a învins pe Real Madrid,
în finală, cu 3—2 (1—2).
ȘAH. La Londra, cea de-a 12-a
partidă a meciului pentru titlul
mondial de șah dintre marii maeștri
sovietici Garri Kasparov și Anatoli
Karpov s-a încheiat remiză la mu
tarea a 34-a, scorul fiind în conti
nuare favorabil campionului mondial
Garri Kasparov cu 6,5—5,5 puncte.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 29 august (ora 21) — 1 sep
tembrie (ora 21). in țară : Vremea va
fi schimbătoare In regiunile
vestice,
centrale și nordice, unde cerul va ti
temporar noros și se vor semnala
ploi locale, îndeosebi averse, Însoțite

șl de descărcări electrice și, izolat, de
grindină. In Celelalte regiuni vremea
va fi în general frumoasă, cu cerul
variabil, averșe de ploaie șl des
cărcări
electrice izolate in partea
a doua a intervalului, vîntul va sufla
slab pină la moderat, cu unele inten
sificări, îndeosebi în vestul țării șl la
munte. Temperaturile
maxime,
în
scădere incepînd din nOrd-vestul țării,
vor fi cuprinse intre 22 șt 32 grade,
izolat mai ridicate în sud-est, iar cele
minime Intre 10 și 20 grade, mai coborîte
în
depresiuni.

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției —
Direcția circulație
în aceste zile, Intensitatea circu
lației rutiere a atins valori de virf
atit datorită transporturilor auto
pentru satisfacerea cerințelor econo
miei naționale, cit și a numeroase
lor deplasări automobilistice spre Li
toral, în stațiunile balneo-climaterice
și zonele de agrement. Mai mult ca
oricînd, e necesar ca oamenii de la
volan să țină seama de condițiile
concrete meteo-rutiere in care se de
plasează. Cu atit mai mult se im
pune ca, în aceste zile cu căldură
toridă, Să se evite cu desăvîrșire
conducerea, in stare de oboseală, a
autovehiculelor. Este absolut necesar
ca, după parcurgerea a cel mult 100—
150 kilometri, să se facă scurte opriri
pentru relaxare. Ignorînd acest lu
cru, pe DN nr. 2, în județul Buzău,
conducătorul autoturismului 2-DB7144 a adormit la volan și mașina
a părăsit drumul, izbindu-se violent
de doi pomi. în urma impactului,
conducătorul autoturismului și cei
lalți patru pasageri din mașină au
fost grav accidentați. Deosebit de
periculoase sint și deplasările pe
timpul nopții, motiv pentru care acestea trebuie evitate, dacă nu sînt
absolut necesare. Conducerea auto
vehiculelor pe întuneric supune or
ganismul la solicitări sporite, determinînd oboseala. La aceasta se adau
gă și vizibilitatea precară, ceea ce

duce la aprecierea incorectă a con
figurației drumului și a eventuale
lor obstacole. Una din cauzele frec
vent generatoare de accidente o con
stituie excesul de viteză, respectiv
necorelarea acesteia cu întreg an
samblul de împrejurări ale circula
ției. Cu toate că marea majoritate
a conducătorilor auto înțeleg nece
sitatea de a circula cu viteze adec
vate mersului în deplină siguranță,
unii ignoră această măsură de pre
cauție și urmările sînt, uneori, din
tre cele mai grave. Adeseori, exce
sul de viteză se asociază cu neaten
ție în timpul conducerii. Pe drumul
național 15-C din județul Suceava,
Nicolae Jibescu, rulînd neatent și cu
viteză excesivă, la pătrunderea în
DN-2 nu a observat indicatorul de
pierderea priorității și a intrat în
coliziune cu tractorul 41-SV-1966.
.Urmarea : cinci persoane au fost ac
cidentate grav. Și tot din cauza vi
tezei excesive cu care Nicolae Stoica
s-a angajat, cu autoturismul 1-B27051 pe DN-6, în depășirea unui
autovehicul, nu a mai putut menți
ne controlul asupra mașinii, care s-a
izbit puternic de un pom.
★

Duminică, 31 august, au dreptul să
circule
autoturismele
proprietate
personală care au numerele de în
matriculare fără soț.

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
Duminică, 31 august. Administra
ția de Stat Loto-Pronosport orga
nizează cu prilejul „Turului ciclist
al României" — ediția 1986, o nouă
TRAGERE EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES. Tragerea, cu un total
de 42 numere, în două faze, oferă
participanților posibilități multiple

de a obține importante cîștiguri în
autoturisme „DACIA 1 300". mari
sume de bani, precum și excursii
peste hotare.. Se acordă cîștiguri pe
13 categorii. Biletele de 25 lei va
rianta participă Ia toate cele 6 ex
trageri. ULTIMA ZI pentru procu
rarea biletelor este sîmbătă, 30
august.

TELEGRAME
EXTERNE
Declarație în sprijinul
creării unei zone
denudearizale
în nordul Europei
STOCKHOLM 28 (Agerpres). —
O amplă manifestație in favoarea
păcii, dezarmării si solidarității in
ternaționale s-a desfășurat în piața
centrală a orașului Goteborg, cu
prilejul celui de-al XVII-Iea Con
gres al partidelor social-democrate
și al organizațiilor sindicale din
nordul Europei.
Luind cuvîntul cu acest prilej,
președintele P.S.D. din Suedia, pri
mul ministru Ingvar Carlsson. s-a
pronunțat pentru eliminarea perico
lului nuclear și lichidarea armelor
atomice, care reprezintă o gravă
amenințare la adresa întregii civi
lizații umane. Un pas important în
această direcție — a arătat vorbito
rul — l-ar constitui interzicerea
experiențelor cu arma nucleară, ceea
ce ar duce la Încetarea construirii
de noi tipuri de- arme de nimicire
în masă.
Necesitatea opririi neîntîrziate a
aberantei |urse a înarmărilor nu
cleare a fost subliniată și de pre
ședintele Partidului Social-Democrat
din Finlanda, premierul acestei
țări, Kalevi Sorsa. El a menționat
însemnătatea reducerii arsenalelor
nucleare, precum și a armelor cla
sice, care reprezintă și ele un grav
pericol la adresa păcii și securității
popoarelor, și s-a pronunțat pentru
încheierea cu succes a Conferinței
de la Stockholm pentru măsuri de
încredere și securitate și pentru
dezarmare in Europa.
Delegații la congres au adoptat o
declarație prin care se pronunță
în sprijinul ideii de creare a unei
zone denuclearizate în n'ordul conti
nentului european. Acest pas, se
spune in document, ar constitui o
contribuție de seamă a țărilor nor
dice la cauza dezarmării nucleare în
Europa.

Stare de urgență in Bolivia
LA PAZ 28 (Agerpres). — Guver
nul bolivian a instaurat starea de
urgență pe întreg teritoriul național,
ca urmare a gravei crize sociale și
politice cu care este confruntată
țara — a anunțat Ministerul Infor
mațiilor din La Paz, citat de Prensa
Latina și France Presse. Decizia a
fost adoptată în cursul unei reu
niuni a guvernului și a celor mai
importante instanțe militare.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri la nivel înalt
iordaniano-eqiptene • Ac
țiuni în sprijinul soluționării
juste a problemei palestiniene
AMMAN 28 (Agerpres). — Regele
Iordaniei, Hussein, a avut, joi, la
Amman, convorbiri cu președintele
Egiptului, Hosni Mubarak, aflat într-o
scurtă vizită. După cum informează
agenția M.E.N., din surse egiptene,
cei doi șefi de stat au trecut în re
vistă ultimele evoluții politice din
Orientul Mijlociu și căile de acțiune
comună in direcția menținerii păcii
in zonă.

CAIRO — Federația egipteană a
sindicatelor și Federația generală a
muncitorilor palestinieni au dat pu
blicității, la Cairo, un comunicat
comun in care își exprimă angaja
mentul față de lupta poporului
palestinian — sub conducerea O.E.P.
—» pentru împlinirea drepturilor
sale inalienabile, inclusiv a dreptu
lui la autodeterminare și la crearea
unui stat propriu, transmite agen
ția M.E.N. Documentul subliniază
necesitatea soluționării juste, a pro
blemei palestiniene prin intermediul
unei conferințe internaționale, sub
auspiciile O.N.U.
HARARE. — Mișcarea palestiniană
va continua lupta pînă la victoria
finală, dar, în același timp, ea nu
respinge negocierile de pace — a
declarat
președintele Comitetului
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Arafat,
într-un interviu acordat ziarului
Zimbabwean „The Herald", trans
mite agenția Taniug. Organizația
pentru Eliberarea Palestinei nu se
opune negocierilor ce ar putea con
duce la o soluționare justă și du
rabilă a problemei palestiniene — a
spus el, subliniind că mișcarea
palestiniană trebuie să facă față
Israelului și politicii de terorism de
stat promovate de acesta, relatează
agenția.

Manifestație împotriva
tentativelor de amestec

străin în treburile

interne ale Surinamului
PARAMARIBO 28 (Agerpres). —
Aproximativ 3 000 de persoane au
demonstrat în centrul orașului Para
maribo, capitala Surinamului, îm
potriva
tentativelor de amestec
străin în treburile interne ale țării
— relatează agenția surinameză de
presă S.N.A. Organizată de Miș
carea
pentru
Unitate Populară,
demonstrația a reunit reprezentanți
ai organizațiilor politice, sindicale
și de masă din întreaga țară, pre
cum și ai armatei, marinei șl avia
ției surinameze, care au scandat
lozinci împotriva politicii de forță
și de amenințare cu forța în rapor
turile internaționale. Ei au adresat
autorităților guvernamentale și par
lamentare petiții vizînd adoptarea
unei poziții ferme față de orice
încercare de a transforma teritoriul
surinamez într-un teatru de opera
țiuni și confruntări militare și poli
tice potrivnice intereselor naționale.

T

teatre
• Teatrul
Național
(14 7171,
sala
mică) ; Ioneștii — J9.30 ; (sala Ate
lier) : Faleza —- 19. /
• Ansamblul artistic ,,Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Pe un picior de
plai — 18.
• Teatrul satirie-muzical „C. Tănase"

(sala Savoy, 15 56 78) : Romeo șl JuUeta la Mizil
—
19,30 ;
(grădina
Boema) :
Eu vă fac să rideți... la
Boema — 19,30.

cinema
• Căutătorii de aur : BUCUREȘTI
(15 61 54) — fi; 11,30; 14; 16,30; 19

FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,30; 14;
16,30 ; 19.
$ Artista,' dolarii și ardelenii: BUZEȘTI (50 43 58) - 15; 17,15; 19,15.
O Aventuri la Marea Neagră : PACEA
(71 30 85) — 15,30; 18,30.
• Noi, cei din linia întîi : VIITORUL
(10 67 40) — 15,30; 18,30.
• întunecare : PROGRESUL (23 94 10)
- 15; 17,15; 19.30.
• Mari regizori, mari actori: PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
•
Al
7-lea
cartuș :
FESTIVAL

(15 63 84) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, MELODIA (11 13 49) — 9; 11,15;
13,30 ; 15,45; 18; 20.
•
Fata fără zestre : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 12; 16; 19.
• Expresul colonelului von Ryan :
STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,15; 14.30;
17; 19,15.
• Răpirea fecioarelor — 9; 11; 13,15;
Pugaciova — 15,30; 17,45; 20 : LUMI
NA (14 74 16).
• Infernul din zgîrie nori : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15,45; 19.

• Pe urmele adevărului : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45 ; 20.
• Tinerețe fără bătrînețe — 9; 11; 13,
Rămii fericire — 15; 17; 19,15 ; DOI
NA (16 35 38).
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18 ; 20.
• Dispariția statuetei de jad : EX
CELSIOR (65 49 45) - 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20.
• Imperiul contraatacă : FEROVIAR

(50 51 40) — 9; 12; 16; 19, POPULAR
(35 15 17) — 15,30; 18,30, FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 18,30.
• Atenție Ia pana de vultur : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,30;
19,30, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15;
13,30’ 15,45; 18 ; 20.
• Glasul iubirii j DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17,15; 19,30.
• Talismanul iubirii — 9; 11,15; 13,30,
Micul lord — 15,45; 18; 20 : UNION
(13 49 04).
• Salamandra: FLOREASCA (33 29 71)

— 9 ; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, AURO
RA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18 ; 19,45.
O Gară pentru doi : COTROCENI
(49 48 48) — 15,30; 18,30.
0 Sînt timid, dar mă tratez : GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15,30; 17,30;
19,30.
O Cu prețul vieții : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
• Băiatul cu rlcșa : CULTURAL
(83 50 13) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ;
20,15.

f „O EPOCĂ DE MĂREȚE ÎNFĂPTUIRI ALE POPORM ROMÂN.
SUB CONDUCEREA PREȘEDINTELUI N1COLAE CEAUȘESCU”
Marile transformări revoluționare realizate in România, sub condu
cerea partidului comunist, in cei 42 de ani care au trecut din august
1944, istoricele succese dobîndite în anii socialismului, înflorirea țării
ji avintul economic și social in perioada de după 1965, o dată cu ale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in fruntea P.C.R. și a statului,
sînt, în continuare, reflectate de presa internațională.

..42 de ani de realizări ale RomâI
nlei" — sub acest titlu ziarul tu, |
nisian „AL AMAL" a publicat un
i
amplu articol dedicat aniversării
zilei noastre naționale. în care se
i*
arată : „Anul acesta, marcarea zi
lei naționale a României înfăți
șează semnificații deosebite, avind
■
ioc la scurt timp după aniversarea
a 65 de, ani de la crearea Partidu
lui Comunist Român si a peste 100
Ide ani ai mișcării muncitorești re
voluționare".
Ziarul tunisian remarcă rolul
decisiv al Partidului Comunist Ro
mân în pregătirea și desfășurarea
actului
istoric de la 23 August
1944, precizind că „revoluția de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă din Româ
nia a început cu insurecția armată
de la 23 August 1944. organizată și
condusă de P.C.R., în alianță cu
alte forțe politice ale țării.
Succese cu totul remarcabile —
scrie „Al Amal" — au fost obți
nute in perioada deschisă de Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român din 1965, cînd in
fruntea partidului și statului a fost
ales președintele Nicolae Ceaușescu
— ilustru conducător,i ginditor și
luptător revoluționar călit in marile
bătălii ale poporului român pentru
apărarea intereselor sale vitale,
pentru propășirea, României".
Referindu-se la marile succese
obținute de poporul nostru, coti
dianul relevă că, „in comparație cu
anul 1944. producția industrială a
fost in 1985 de peste 100 de ori
mai mare. Din aceasta, circa 80 la
sută s-a realizat in ultimii 20 de
ani. Producția agricolă a crescut
de peste 4 ori. iar venitul națio
nal de peste 32 de ori. S-a realizat
un vast program de construcții in
dustriale, agricole și social-culturale, s-a schimbat întreaga înfă
țișare a țării. Peste 80 la sută din
populație s-a mutat in
locuințe
noi. O puternică dezvoltare au cu
noscut știința, învățămintul, cul
tura, activitatea politico-educativă
de formare a omului nou, paralel
cu o puternică creștere a venlturilor reale ale oamenilor muncii".
Referindu-se la politica externă
» țării noastre, zfarul notează că,
desfășurând o vastă activitate de
dezvoltare economică și socială, de
propășire națională. România acționează, totodată, pe planul relațiilor externe, pentru colaborare,
cooperare, pace șl securitate.
Una dintre direcțiile principale
ale politicii externe românești —
se subliniază — este lupta pentru
apărarea păcii, pentru
apărarea
dreptului primordial al oamenilor
— dreptul la viață. „Al Amal" pcordă un spațiu larg poziției Româ
niei privind soluționarea politică a
conflictului din Orientul Mijlociu.
POSTUL NAȚIONAL DE RADIO
AL TUNISIEI a difuzat un pro
gram special în limba arabă con
sacrat semnificației revoluției de
eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă din au
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gust 1944, relevind importanța cu
totul deosebită a perioadei de după
Congresul al IX-lea al P.C.R.,
care a încredințat funcția supre
mă de conducere în partid lui
Nicolae Ceaușescu. Ultimii 21 de
ani — s-a arătat în comentariul
postului de radio citat — repre
zintă perioada cea mai bogată in
realizări din istoria poporului ro
mân.
Referindu-se la mărețele reali
zări, ce conferă o dimensiune nouă
României contemporane, publica

nalitatea soluțiilor utilizate pentru
edificarea sa. Potrivit standardelor
Comisiei Economice a Națiunilor
Unite pentru Europa — se arată
in articol — proiectul se înscrie în
clasa cea mai înaltă pentru ca
nalele interioare. Comparată cu
marile canale navigabile din lume,
magistrala transdobrogeană deține
un loc de vîrf din mai multe punc
te de vedere. De exemplu, pentru
construirea Canalului Dunăre —
Marea Neagră s-au excavat 300
milioane metri cubi, în timp ce
pentru Canalul Suez s-au excavat
numai 275 milioane metri cubi și
160 milioane metri cubi pentru Ca
nalul Panama.
,
Infățișînd aspecte ale efortului
creator al poporului nostru, ziarul
„PRAVDA" scrie, într-un reportaj,
despre' făuritorii unuia dintre ma

Articole și comentarii in presa de peste hotare

cu prilejul zilei de 23 August
ția ' italiană „Tribuna economica",
precum și revista finlandeză „Ratas“ inserează ample articole con
sacrate marii magistrale albastre —
Canalul Dunăre — Marea Neagră.
Relevind amploarea și importanța
eponomică a acestei impresionante
construcții, se evidențiază că ea re
prezintă o sinteză de efort creator
al întregului nostru popor. Iniția
torul acestei lucrări de mare inte
res — scrie „TRIBUNA ECO
NOMICA" — este președintele
Republicii
Socialiste
România,
Nicolae Ceaușescu, iar întreaga
țară și-a adus contribuția la reali
zarea căii navigabile între
Du
năre și mare, „dovedind, încă o
dată, virtuțile constructive ale po
porului român și valorificînd in
acest fel
potențialul economic,
tehnico-științific și uman existent.
Practic, canalul, in totalitatea sa,
este realizat cu forțe proprii —
tehnice, materiale și umane — de
către România, ceea ce reprezintă
pentru întregul popor un motiv de
justificată mîndrie națională. Aceasta, cu atit mai mult cu cit
eforturile de construire s-au mate
rializat intr-o perioadă in care in
relațiile internaționale, in locul
destinderii, au început să se ma
nifeste in mod îngrijorător tensiu
nea, conflictele și criza economică,
ce se accentuează tot mai mult".
Canalul Dunăre — Marea Nea
gră — menționează, revista italiană
— este o apă internă a României
și, ca urmare, stațul român iși
exercită pe deplin suveranitatea
asupra acestuia. Statutul juridic al
canalului, stabilit prin Legea cu
privire la regimul de navigație pe
canal, este similar cu cel al altor
canale constituite ca ape naționale.
Apreciind, la rîndul său, că prin
realizarea Canalului Dunăre — Ma
rea Neagră a fost înfăptuit „cel
mai mare proiect economic din is
toria României", revista finlandeză
„RATAS" pune accentul pe monu
mentalitatea construcției și origi

rile proiecte ale zilelor noastre —
programul de valorificare com
plexă a resurselor naturale ale
Deltei
Dunării. Sînt prezentate
date semnificative pentru amploa
rea și însemnătatea lucrărilor ce
se întreprind aici, pentru puternica
mobilizare de forțe — inclusiv
științifice. Din convorbirile cu oa
meni de diferite profesii rezultă
bucuria, mîndria de a fi participanți la
traducerea în viață a
acestui program complex, care —
după cum se arată in „Pravda" —
are drept scop o mai bună utili
zare a potențialului economic al
Deltei Dunării, paralel cu proteja
rea bogățiilor ei naturale, menți
nerea echilibrului ecologic al aces
tui ținut.
Luindu-și destinele în propriile
miini, poporul român a transpus
în viață cele mai prețioase nă
zuințe pentru pace, fericire, egali
tate și dreptate socială, eviden
țiază ziarul bulgar „NARODNA
ARMIA". Dintr-o țară agrară, cu
o industrie slab dezvoltată, Româ
nia s-a transformat, în scurt timp,
într-un stat socialist cu o econo
mie stabilă, o industrie puternică,
dotată cu cea mai modernă teh
nică, cu o agricultură dezvoltată,
cu o bogată viață spirituală, care
permite înflorirea învățămîntului. a științei și culturii, sublinia
ză ziarul bulgar.
Un alt ziar bulgar, „TRUD", re
latează: Poporul român sărbătoreș
te cea de-a 42-a aniversare a victo
riei revoluției care i-a adus liber
tatea și .a deschis calea edificării
societății socialiste în România.
Republica Socialistă România —
continuă ziarul — are un rol im
portant în înfăptuirea politicii de
pace în regiunea balcanică? Sub
acest aspect, o importanță deose
bită o are inițiativa comună a
tovarășilor
Todor
Jivkov
și
Nicolae Ceaușescu privind trans
formarea Balcanilor într-o zonă
liberă de arme nucleara și chimice.

ROMÂNIA ÎN ANUL
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PRESA CENTRALA POLONEZA
a publicat in aceste zile . articole
și reportaje evidențiind, succesele
obținute de poporul nostru, sub
conducerea Partidului Comunist
Român, în edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. De
asemenea, POSTURILE DE RADIO
ȘI TELEVIZIUNE au subliniat
semnificația zilei de 23 August, informind, totodată, despre activită
țile poporului român.
„In plin avint creator, angajat
cu toate forțele pentru concretiza
rea programului de dezvoltare eco
nomică și socială, care conferă noi
dimensiuni propășirii țării, poporul
român sărbătorește ziua sa na-,
țională", scrie, într-un artidol in
titulat „România
sărbătorește 42
de ani de la eliberare", ziarul
mexican „EL UNIVERSAL". Sînt
prezentate apoi semnificația actu
lui istoric de la 23 August -1944, re
zultatele obținute de poporul român
în dezvoltarea social-economică a
țării. „Obiectivul fundamental al
actualului cincinal îl constituie tre
cerea țării la un stadiu superior de
dezvoltare — de țară mediu dez;
voltată — și asigurarea condițiilor
ca în anul 2000 să devină o țară
socialistă multilateral dezvoltată".
Ziarul subliniază principiile care
stau la baza politicii externe pro
movate de țara noastră, personal
de
președintele
României,
Nicolae Ceaușescu, în direcția
apărării păcii și a dreptului la viață
și existență.
Se menționează, de asemenea, că
relațiile româno-mexicane, stabi
lite de peste 100 de ani, s-au dez
voltat continuu în toate domeniile
de acti vitate. „România și Mexicul
— unite prin originea comună de
limbă și cultură latină și prin ne!
cesitatea dezvoltării relațiilor bi
laterale — acționează pe plan ini
ternațional pentru asigurarea pro
gresului tuturor popoarelor", se
arată în încheiere.
Un amplu articol consacrat ani
versării zilei de 23 August, însoțit
de o fotografie
înfățișîndu-1 pe
președintele Nicolae Ceaușescu,
a publicat ziarul mexican „EXCEL
SIOR". Un loc aparte îl ocupă re
alizările dobîndite de
poporul
român în anii dezvoltării sale libere,
înfățișarea unor aspecte ale boga
tei vieți social-culturale a Româ
niei.
Semnificația istoricelor , eveni
mente din august 1944, precum și
transformările profunde realizate
pe plan economic și social, în alte
sfere de activitate în cei 42 de ani
ce au urmat, succesele deosebite
obținute de poporul român in
această perioadă, îndeosebi în anii •
de, după Congresul al IX-lea
,
al Partidului Comunist Român, de
cind în fruntea partidului și a sta
tului se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcă
rat, eminentă personalitate a vieții
internaționale contemporane, au
fost puse în evidență, de asemenea,
de POSTURI DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE din diferite țări, între
care Argentina, Algeria, Jamahiria
Libiana, Iran, Iordania, Pakistan,
Sudan.
(Agerpres)

INTERNAȚIONAL AL PĂCII

„Înghețarea cheltuielilor militare și trecerea la reducerea lor
constituie o necesitate atit pentru diminuarea cursei înarmărilor și
a pregătirilor de război, cit și pentru crearea condițiilor necesare
depășirii crizei economice mondiale, relansării activității economico-sociale”.
NICOLAE CEAUȘESCU

O primă verigă, esen
țială întreaSa evoluție a cursei
înarmărilor pune în evidență o reali
tate de necontestat : suportul tuturor
eforturilor de supraînarmare — crea
rea de noi și noi arme și armamente
și întreținerea uriașelor efective mi
litare — îl reprezintă, în prima sa
expresie, alocația bănească. Nivelul,
bugetelor militare determină, ne
mijlocit, nivelul cursei înarmărilor.
Dacă în 1970, de pildă, totalul chel
tuielilor militare pe glob era de 270
de miliarde, în 1980 a ajuns la 590
miliarde, în 1984 la 875, Iar la
sfîrșitul anului trecut a fost estimat
la astronomica cifră de 1 000 miliar
de dolari. Cursa înarmărilor a adus
si aduce tot mai mult o insuporta
bilă povară financiară pe umerii tu
turor popoarelor, în aceleași pro
porții crescînd primejdiile de război.
Pornind toeftiai de la aceste reali
tăți, de la faptul că dezarmarea re
prezintă un obiectiv de mare com
plexitate, care nu poate fi abordat
decît de la simplu la complex,
partidul și statul nostru apreciază
că primul pas în această direcție,
prima etapă esențială o constituie
reducerea cheltuielilor care în pre
zent se irosesc în cursa înarmărilor.
Avînd in vedere legătura directă
dintre cheltuielile pentru înarmări
ți proliferarea arsenalelor milita
re, orice pas spre dezarmare este de

ședintele Nicolae Ceaușescu, înghețarea și apoi reducerea
cheltuielilor militare reprezintă un pas esențial, de o
deosebită însemnătate, o primă verigă în procesul de
oprire a cursei înarmărilor, de înfăptuire a dezarmării.
Pe această cale se va diminua pericolul de război, se
vor dezvolta încrederea și colaborarea pașnică, iar uria
șele mijloace materiale, financiare și umane ce vor fi
eliberate vor putea fi folosite in direcția asigurării pro
gresului economic și social, ridicării bunăstării generale
□ tuturor popoarelor.

neconceput fără reducerea fonduri
lor militare. Reducerea cheltuielilor
militare înseamnă, automat, în
chiderea, fie și parțială, a „ro
binetului"
mijloacelor
financiare
alocate înarmărilor — iar reducerea
acestor mijloace înseamnă, tot auto
mat, reducerea înarmărilor. Este de
la sine înțeles că numai pe această
cale se va putea ieși din cercul
vicios : cheltuieli militare — înar
mări — cheltuieli militare și mai
mari, pentru noi arme, cu o și mai
mare putere distructivă. Totul, în
căutarea unul iluzoriu „echilibru în
sus", mereu mai în sus, al arme
lor și armamentelor.
în numeroasele sale luări de
poziție,
inclusiv
în
cuvîntarea
rostită la deschiderea Plenarei C.C.
al P.C.R. din iunie a.c., tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat
importanta deosebită pe care înghe
țarea și reducerea cheltuielilor mi
litare o au pentru viața internațio
nală în general și pentru trecerea
la dezarmare, în special. într-adevăr,
constituind prin ea insăși o mă
sură de încredere, înghețarea chel
tuielilor militare și trecerea Ia re
ducerea acestora este de natură să
contribuie la slăbirea încordării in
ternaționale, Ia dezvoltarea colabo
rării și cooperării pe multiple pla
nuri dintre toate statele comunității
internaționale. Experiența stă mar
toră faptului că perioadele cele mai

BEIJING 23 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, s-au trans
mis tovarășilor Hu Yaobang, secre
tar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist Chinez, Deng
Xiaoping, președintele Comisiei Cen
trale Consultative a P.C. Chinez, Li
Xiannian, președintele Republicii
Populare Chineze, Zhao Ziyang, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P.
Chineze, un tovărășesc și călduros
mesaj de salut, împreună cu cele
mai bune urări de sănătate și fe
ricire personală, de not și mari
succese pentru poporul chinez prie
ten în opera de edificare a socia
lismului, de pace, de progres și
prosperitate.
Exprimînd cele mai calde mul
țumiri, tovarășul Zhao Ziyang, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P.
Chineze, a rugat să se transmită
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășei Elena
Ceaușescu, din partea tovarășilor din
conducerea de partid și de stat a
R.P. Chineze, precum și din partea
sa, cele mai alese salutări priete
nești și călduroase urări de sănă
tate și fericire personală, de noi și
tot mai mari succese în conducerea
poporului român prieten pe calea
construirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, în activitatea in
ternațională desfășurată în folosul
păcii, înțelegerii și colaborării in
lume.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
ocazia primirii de tovarășul Zhao
Ziyang, premierul Consiliului de
Stat al R.P. Chineze, a delegației

parlamentare române, condusă de
tovarășul Nicolae Giosan, președin
tele Marii Adunări Naționale, care,
la inyitația Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R.P. Chi
neze. a efectuat o vizită oficială de
prietenie în această țară.
în cadrul convorbirii care a avut
loc. cu acest prilej au fost abordate
probleme ale dezvoltării in continua
re a relațiilor tradiționale de priete
nie și colaborare dintre cele două
țări, partide, parlamente și popoare
în toate domeniile de activitate, in
spiritul înțelegerilor convenite între
tovarășul Nicolae Ceaușescu și con
ducătorii de partid și de stat chi
nezi. S-a reafirmat, totodată, dorin
ța comună de a conlucra tot mai
strîns pe arena internațională, pen
tru a contribui la soluționarea pro
blemelor majore care confruntă as
tăzi omenirea, în interesul tuturor
popoarelor, al cauzei păcii și înțe
legerii in lume. în acest context, au
fost evidențiate rolul parlamentelor,
contribuția pe care ele pot și tre
buie să o aducă la promovarea idea
lurilor de pace și înțelegere, la re
zolvarea tuturor problemelor con
temporaneității.
★

Delegația parlamentară română,
condusă de tovarășul Nicolae Giosan,
președintele Marii Adunări Națio
nale. s-a întîlnit cu tovarășul Peng
Zhen, președintele Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari, cu tovarășul
Geng Biao, vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al Adunării Na
ționale a Reprezentanților Populari,
precum și cu alți deputați chinezi.
La întrevederi a fost prezent
Angelo Miculescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în Re
publica Populară Chineză.

TRANSMIT:
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ADUNARE SOLEMNA. Cu priIlejul celei de-a 42-a aniversări a
insurecției naționale slovace.
Ia
Praga a avut loc o ^dunăre solemnă, relatează pgenția C.T.K. Cu
I acest prilej a fost relevată imporI tanța istorică a evenimentului. A
fost subliniată, de asemenea, poliItica de pace promovată consecvent
de statul socialist cehoslovac.
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COMITETUL PENTRU DECO
LONIZARE AL O.N.U. a invitat
I Argentina și Marea Britanie să-și
reia negocierile pentru soluționarea
I politică a
problemei
Insulelor
Malvine (Falkland). Totodată, secretarul general al O.N.U.. Javier
Perez de Cuellar, este solicitat
să-și reia misiunea de bunăvoință
în direcția reglementării negociate
a acestei dispute.
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DECLARAȚIE. Luînd cuvintul Ia I
o masă rotundă organizată la Ri-1
I mini, ministrul de externe al Ita-.
I Hei, Giulio Andreotti, a declarat căi
unica soluție pentru reinstaurarea j
I păcii in zona Mării Mediterane
constă într-o „abordare globală aj
situației din regiune, care să nu fie I
limitată la probleme separate". I
Totodată, a adăugat el, este foarte
important ca această abordare să I
nu fie compromisă prin acțiuni |
care ar agrava situația.
I

I

I SALVADORUL ȘI COSTA RICA
s-au alăturat Republicii Panama și*
I Hondurasului respingînd eventuali
tatea ca unități ale forțelor arma- I
te ale S.U.A. să antreneze contra-1
revoluționari nicaraguani pe terito
riile statelor centroamericane.

I

REUNIUNE. în localitatea Abha
din Arabia Saudită s-au încheiat
lucrările reuniunii miniștrilor de
externe și ai petrolului din țările
I membre ale Consiliului de Coope
rare al Golfului (C.C.G.). Participanții au examinat situația existentă în regiune, problemele legate
Ide extinderea cooperării dintre țările membre ale C.C.G. S-a exprimat sprijinul ferm față de eforIturile îndreptate spre
încetarea
conflictului dintre Iran si Irak. A
fost, de asemenea, abordată situaIția existentă pe piața mondială a
petrolului.

I
Reuniunea ministerială a țărilor membre
ale mișcării de nealiniere
HARARE 28 (Agerpres). — în ca
pitala Republicii Zimbabwe s-au
deschis lucrările conferinței miniș
trilor de externe ai țărilor membre
ale mișcării de nealiniere, care pre
gătește cea de-a VlII-a reuniune la
nivel înalt, programată pentru 1—7
septembrie, tot la Harare. Participanții vor examina raportul reuniu
nii pregătitoare la nivel de experți,
proiectul de agendă, declarația poli
tică și cea economică, recomandările
conferinței, precum și planul pentru
aniversarea a 25 de ani de la în
ființarea mișcării.
Luînd cuvintul în deschiderea reu
niunii. ministrul de externe al Re
publicii Zimbabwe, Witness Mangwende (Zimbabwe va deține preșe
dinția mișcării timp de trei ani), a

adresat un apel tuturor țărilor din
această grupare de a acționa in
strinsă unitate in vederea asigurării
păcii în lume și contracarării politi
cii de dictat în relațiile dintre state.
El a condamnat accelerarea cursei
înarmărilor, care împinge lumea
spre catastrofă. Totodată, vorbitorul
a relevat criza pe care o cunosc ță
rile în curs de dezvoltare, pronunțîndu-se pentru extinderea cooperă
rii între țările nealiniate, în scopul
sporirii capacității de a-și apăra in
dependența și suveranitatea.
Referindu-se la situația din sudul
Africii, vorbitorul a condamnat re
gimul de apartheid din R.S.A., a ce
rut ca țările nealiniate să-și inten
sifice ajutorul acordat mișcărilor de
eliberare din Africa australă.

Congresul Partidului Social-Democrat din R.F.G.
Willy Brandt - reales președinte al partidului
BONN 28 (Agerpres). — Delega
ții la Congresul Partidului SocialDemocrat din R.F. Germania, care
își desfășoară lucrările la Niirnberg,
l-au reales pe Willy Brandt pre
ședinte al P.S.D. ’
în cadrul lucrărilor congresului au
fost adoptate mai multe rezoluții
care se pronunță pentru destindere,
dezarmare și colaborare în domeniul

securității. P.S.D. — se arată, în
tre altele — sprijină promovarea
unei politici bazate pe înțelegere cu
statele Europei răsăritene, precum și
cererile privind retragerea din Eu
ropa ă tuturor rachetelor cu rază
medie de acțiune și se pronunță pen
tru crearea unui coridor liber de
arme nucleare în centrul continen
tului.
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VESTUL CAMERUNULUI, într-o
CATASTROFA
ÎN >
zonă
din apropiereaPRODUSA
lacului Nyos,
a provocat moartea a 1 534 persoa
ne, ca urmare a emanațiilor de
gaze vulcanice toxice. Aproximativ
20 000 de persoane — dintre care
300 au fost spitalizate — au avut
de suferit. Se apreciază că riscu
rile declanșării unei noi emanații
toxice persistă, întrucît activitatea
vulcanică în zonă continuă. în cele
trei sate grav afectate de catas
trofă — Nyos. Souboum și Cha —
au supraviețuit doar cîteva per
soane.

I

ACȚIUNILE DE DESCOPERIRE
I A RESTURILOR navetei spațiale
americane „Challenger", care a ex
plodat la 28 ianuarie, s-au încheiat
Ijoi. Coordonatorul acestor opera
țiuni, Edward O’Connor, a decla
rat că a fost cercetată o zonă de
240 000 km pătrați, la suprafața
Oceanului Atlantic, și de 1115 km
pătrați — în adîncul acestuia. In
total au fost aduse la suprafață
110 000 kg de resturi ale navetei,
reprezentînd 3197 fragmente, ce
alcătuiesc 45 la sută din vehiculul |
spațial și componentele sale adia
cente.
I
|

1
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11 Reducerea bugetelor militare- verigă
; determinantă și eficientă a trecerii la dezarmare

~_ j

in condițiile încordării, ale fenomenelor grave pe care
le cunoaște omenirea ca urmare a escaladării continue
a cursei înarmărilor, mai ales nucleare. România socia
listă militează fără preget pentru un program complex
de dezarmare generală, care, avind ca punct central
dezarmarea nucleară și incluzind totodată reducerea tu
turor tipurilor de arme și a trupelor, să cuprindă, ca o
componentă organică, diminuarea concretă, efectivă a
cheltuielilor militare. In concepția țării noastre, reafirma
tă cu deosebită forță in repetate rinduri de către pre

AGENȚIILE DE PRESĂj

Schimb de mesaje la nivel înalt
româno-chinez

rodnice pe planul colaborării inter
naționale se dovedesc cele în care
alocațiile militare au avut tendința
de relativă staționare, iar cele de
neîncredere și tensiune ^u coincis
cu creșterea acestor bugete.
înghețarea și reducerea bugetelor
militare reprezintă, totodată, punctul
principal de pornire pentru trecerea
la dezarmare, nici un fel de măsuri
de diminuare a armamentelor sau
efectivelor militare neputînd fi
concepute fără o reducere a cheltu
ielilor pentru'. înarmări. S-ar putea
spune că reducerea cheltuielilor mi
litare constituie, în fapt, cheia Ieși
rii din labirintul declarațiilor de in
tenții, al condiționărilor de tot felul,
al justificărilor pentru noi măsuri
de înarmare, oferind o perspectivă
clară procesului de dezarmare.

In consens cu interesele
întregii umanități. Iată de ce
țara noastră, prin glasul de Înaltă au
toritate internațională al președinte
lui ei, situează problema reducerii
cheltuielilor militare drept obiectiv
de cea mai stringentă actualitate.
Militant înflăcărat pentru ca marea
problemă a dezarmării, a înlătură
rii pericolelor ce planează asupra
umanității să-și găsească soluționa
rea in conformitate cu voința și
năzuințele de pace și progres ale
tuturor popoarelor, tovarășul

Nicolae Ceaușescu este inițiatorul
unor demersuri de amplu ecou in
ternațional vizînd oprirea uriașei
risipe de mijloace financiare, de re
surse materiale și umane pentru
înarmări.
De-a lungul anilor, România a pre
zentat la Organizația Națiunilor Uni
te și în alte foruri internaționale o
serie de propuneri concrete, practi
ce îndreptate spre înghețarea și
reducerea bugetelor militare, în
scriind. această importantă proble
mă incă din 1970 pe agenda O.N.U.
Militînd pentru convenirea unui pro
gram de oprire a creșterii cheltuie
lilor militare, (trecerea la reducerea
lor, țara noastră a propus din nou,
recent, ca bugetele militare să încea
pă să fie reduse încă din acest an,
proclamat prin consensul tuturor
statelor drept Anul Internațional al
Păcii, astfel îneît pînă în anul 2000
să se poată ajunge la o reducere
de cel puțin 50 la sută.
în viziunea .României, înghețarea
și reducerea cheltuielilor militare
ar trebui să înceapă cu statele care
dețin cea mai mare pondere în
materie de mijloace financiare afec
tate înarmărilor. Cu atît mai mult cu
cît marile puteri militare nu numai
că alocă cele mai mari fonduri în
acest scop, dar, totodată, dețin și
mijloacele armate cele mai puter
nic^. O sursă din cele mai impor
tante și absolut necesară de redu
cere a cheltuielilor* militare o re
prezintă, desigur, sectorul de cerce
tare, dezvoltare și testare de noi
arme. Asemenea măsuri ar fi de
natură să încetinească înnoirea ar
mamentelor, să frîneze înzestrarea
cu noi și noi mijloace de distrugere.
S-ar pune capă.t, in acest mod, pro
cesului profund dăunător ăl înlocui
rii armelor vechi cu altele calitativ
noi. cu forță sporită de distrugere.

In sprijinul dezvoltării tu
turor statelor. Nu ° dată tara
noastră a evidențiat că jumătate
din sumele economisite prin dez
armare vor trebui folosite pen
tru dezvoltarea generală a state
lor
respective,
pentru
crearea
de noi, locuri de muncă, ca șl
pentru realizarea altor măsuri de
ordin economic și social, de natură
să servească bunăstării materiale și
sp'irituale a popoarelor. Totodată,
cealaltă .jumătate ar urma să fie alocată pentru sprijinirea eforturilor
țărilor în curs de dezvoltare în ve
derea eradicării decalajelor care le
despart dă statele puternic indus

trializate, înfăptuirii programelor lor
de dezvoltare economică și socială.
Cu o deosebită tenacitate acțio
nează România în cadrul Comisiei
pentru dezarmare a O.N.U. pentru
elaborarea principiilor care să con
ducă acțiunea statelor in domeniul
înghețării și reducerii bugetelor mi
litare. Obiectivul acestor principii,
a căror elaborare și adoptare au
fost propuse de țara noastră, îm
preună cu Suedia, este acela al apropierii pozițiilor statelor, în scopul
facilitării
începerii
de negocieri
concrete pentru convenirea de acor
duri de înghețare și reducere a
cheltuielilor militare. La ultima se
siune a comisiei pentru dezarmare,
din primăvara acestui an, s-a reușit
să se înregistreze o serie de progre
se pe această cale, realizindu-se
formulări de consens prin care este
recunoscută necesitatea ca acordu
rile de reducere a bugetelor milita
re să fie supuse verificării, iar
procesul de înghețare și reducere a

cheltuielilor militare să înceapă cu
statele nucleare care posedă cele
mai mari arsenale și bugete milita
re, urmate imediat de celelalte sta
te nucleare și alte state puternic
înarmate.
Pledoaria țării noastre pentru re
ducerea cheltuielilor militare este
întărită, așa cum e bine cunoscut,
de acțiunile sale practice, confirmind concordanța deplină dintre
vorbă și faptă, care este o trăsătură
definitorie a politicii partidului și
statului nostru. Să reamintim că, in
urmă cu ci țiva ani, România a adop
tat hotărîrea de a, reduce și apoi a
ingheta cheltuielile militare, considermd că ar fi de salutat o inițiativă
unilaterală în această direcție a țâ
rilor socialiste, ca de altfel a ori' căror țări, fiind evident că, fără a
le diminua cu nimic securitatea, o
asemenea măsură ar demonstra voin
ța lor de pace, ar determina gene
ralizarea unui astfel de exemplu.
Tocmai în acest spirit la recenta

Consfătuire a Comitetului Politic
Consultativ al Tratatului de la
Varșovia, statele socialiste au adop
tat un Apel-Program pentru redu
cerea armamentelor, trupelor șl chel
tuielilor militare cu 25 la sută piuă
in 1990. Acest document are o în
semnătate deosebită și deschide o
perspectivă reală de a se trece,
o dată cu reducerea armelor nuclea
re, și la reducerea substanțială a
armamentelor convenționale și a
cheltuielilor militare.
Este convingerea fermă a țării
noastre că prin înghețarea cheltuie
lilor militare și reducerea lor trep
tată, în beneficiul unor programe
de interes vital pentru toate na
țiunile, s-ar face un pas însemnat
în direcția însănătoșirii atmosferei
internaționale, a creșterii încrederii
între state, s-ar deschide calea unor
noi măsuri în direcția destinderii,
securității și dezarmării.

Radu BOGDAN

DIN CRONICA INIȚIATIVELOR ROMANEȘTI
• 5 martie 1970. în Comitetul pentru dezarmare de
la Geneva, țara noastră a prezentat propunerea pri
vind înghețarea și reducerea bugetelor militare ale
tuturor statelor, intre alte măsuri, în cadrul unui
plan pentru înfăptuirea de pași concreți pe calea
dezarmării.
• 13 iulie 1970. România a solicitat înscrierea pe
ordinea de zi a celei de-ax XX-a sesiuni a Adunării
Generale a O.N.U. a punctului intitulat : „Consecin
țele economice și sociale ale cursei înarmărilor și
efectele sale profund dăunătoare asupra păcii și secu
rității in lume". Pornind de la această Inițiativă,
grupuri de experți ai O.N.U. au elaborat și apoi reac
tualizat în 1972, 1977 și 1982 studii în această pro
blemă.
• 19 iulie 1972. în Raportul prezentat la Conferin
ța națională a P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a
conturat elementele esențiale ale acțiunilor în do
meniul dezarmării, menționind, intre altele, necesi
tatea trecerii la înghețarea și reducerea bugetelor
militare.
• 25 noiembrie 1974. Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XI-lea al
P.C.R. a cuprins un amplu program de dezarmare,
între ideile avansate : reducerea, în prima etapă, a
trupelor și armamentelor, a cheltuielilor militare cu
cel puțin 10—15 la sută.
• 5 noiembrie 1975. Este difuzat, la sesiunea
Adunării Generale a O.N.U., documentul intitulat :
„Poziția României în problemele dezarmării, în pri
mul rînd a dezarmării nucleare, și in instaurarea linei
păci trainice în lume", în cadrul căruia diminuarea
cheltuielilor militare ocupă un loc important.
• Mai-iunie 1978. Intre inițiativele românești la

prima sesiune specială a Adunării Generale a O.N.U.
consacrată dezarmării s-au aflat : înghețarea cheltu
ielilor militare, a efectivelor și armamentelor la ni
velul anului 1978 și apoi diminuarea lor treptată,
cu 10—15 la sută pînă în 1985.
• 19 noiembrie 1979. în Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XII-lea al
P.C.R. este avansată propunerea ca jumătate din
sumele economisite, prin reducerea cheltuielilor mi
litare cu cel puțin 10 la sută pînă în 1985, să fie
'alocate pentru satisfacerea nevoilor sociale din fie
care țară, iar cealaltă jumătate pentru sprijinirea
țărilor în curs de dezvoltare.
• 22 iunie 1982. în documentul prezentat de țara
noastră celei de-a doua sesiuni speciale a Adunării
Generale a O.N.U. consacrate dezarmării se propune
înghețarea cheltuielilor militare la nivelului anulu'i
1982 și trecerea la reducerea lor pînă în 1985, cu
10—15 la sută,
• 19 noiembrie 1984. în Raportul prezentat la Con
gresul al XIII-lea al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a evidențiat din nou necesitatea
opririi creșterii cheltuielilor militare și trecerii de
îndată la reducerea cu cel puțin 10 la sută a acestora,
urmind ca în viitor să se stabilească un program
concret și real de reducere anuală a cheltuielilor
militare.
• 29 martie 1986. în cuvîntarea rostită la plenara
Consiliului
Național al F.D.U.S., tovarășul
Nicolae Ceaușescu a propus trecerea la reducerea
cheltuielilor militare astfel ineît pînă în 1990 să se
ajungă la o reducere de 25—30 Ia sută, cu perspec
tiva ca, pînă în anul 2000, aceste cheltuieli să se re
ducă cu cel puțin 50 la sută.
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