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INAUGURĂRII UNEI EPOCI DE MĂREȚE ÎNFĂPTUIRI

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
— puternicul generator de energie 
și cutezanță revoluționară al națiunii

„Viața, experiența au demonstrat rolul hotărîtor, de conducere a parti
dului în toate domeniile de activitate. De aceea sîntem hotărîți să acționăm 
cu întreaga fermitate pentru a perfecționa continuu activitatea partidului 
nostru, pentru creșterea răspunderii fiecărei organizații și organism de partid 
în toate domeniile, pentru întărirea legăturilor cu masele și unirea eforturilor 
întregului popor în dezvoltarea generală a patriei noastre".

NICOLAE CEAUȘESCU
Cunoscînd profund realizările României socia

liste, perspectivele dezvoltării ei, avem deplină 
îndreptățire, clădită pe temelia trainică a fap
tei roditoare, să afirmăm că partidul este ar
hitectul României contemporane, inspiratorul și 
conducătorul tuturor victoriilor poporului nostru 
in opera măreață de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate ți de înaintare 
spre comunism.

De la partidul nostru comunist, călit in as
pre și îndelungi bătălii revoluționare, izvorăște 
uriașa și nesecata forță care pune în mișcare 
toate energiile națiunii, generînd, în spațiul de 
muncă, de speranțe și de împliniri ale patriei 
noastre socialiste, transformări de o neasemui
tă profunzime, prefaceri înnoitoare cum nu au 
mai avut loc niciodată în istoria noastră multimi
lenară.

Timp de peste 66 de ani, partidul nostru co
munist a condus mari bătălii pentru apărarea 
libertății și independenței naționale, pentru 
demnitatea și viața omenească a celor ce mun
cesc cu brațele și mintea, pentru edificarea so
cialismului pe pămîntul României. Deosebite sînt 
împlinirile partidului in cele peste patru dece
nii de construcție socialistă, cînd a trebuit croit
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un nou destin țării, poporului. Cele mai sem
nificative, cele mai profunde transformări din 
întreaga istorie a partidului . șe înscriu însă în 
spațiul de mari înfăptuiri deschis de Congresul 
al IX-lea - perioadă intrată pentru totdeauna 
în conștiința națiunii sub strălucitul nume al 
acelui bărbat căruia partidul și poporul, într-o

fericită zi a devenirilor, i-au încredințat cîrma 
destinelor țării:,.EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU". 
In răstimpul ultimilor 22 de ani, țara și poporul ei 
muncitor au înscris victorii fără seamăn, in acest 
răstimp, cînd țara a progresat fără egal, s-au 
ilustrat plenar, mai mult ca oricînd altădată, 
forța conducătoare a partidului nostru comu
nist, deosebita sa capacitate de a sesiza ten
dințele obiective ale proceselor sociale contem
porane, de a formula soluții, în raport de con
dițiile concrete ale etapei respective, la cele 
mai complexe probleme ale construcției socia
liste, de a orienta acțiunea practică a întregii 
societăți în direcțiile hotărîtoare pentru pro
gresul economic și social al țării noastre. Creș
terea rolului conducător al partidului s-a im
pus în anii de după Congresul al IX-lea drept 
garanția progresului rapid, multilateral al patriei, 
al perfecționării democrației noastre socialiste.

Acestei realități fundamentale din peisajul vie
ții noastre politice, care definesc misiunea și 
răspunderile partidului față de popor, față de 
dezvoltarea continuă a vieții noastre economi- 
co-sociale și perfecționarea cadrului de ma
nifestare a spiritului profund democratic al so
cietății românești actuale, consacram dezbaterea 
pe care o publicăm în pagina a ll-a.
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^^SSîN AGRICULTURĂ

GRÎUL SI A DOUA CULTURĂ
Secerișul, eliberarea terenului si semănatul
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trebuie pretutindeni grăbite!

Declanșat cu întîrzieri nejustifi
cate în unele locuri — și ne referim 
în special Ia unitățile agricole din 
județul Dolj, dar și la unele unități 
din județele Constanța, Brăila, 
Giurgiu și chiar Mehedinți — 
secerișul griului atinge în aceste 
zile ritmuri care, pe alocuri, de
pășesc cu mult vitezele planificate 
prin programul d’e desfășurare a 
campaniei agricole de vară. Trei 
zile la rînd, ritmul secerișului în 
județul Teleorman a înregistrat 
cifre-record cuprinse între 12 000 
și 18 000 hectare pe zi, adică cu 
2 000 pînă la 5 000 hectare mai mult 
decît s-a prevăzut inițial. în uni
tățile agricole din județul Olt, unde 
munca a fost judicios organizată 
încă din prima zi bună de seceriș, 
recoltarea griului este practic pe 
sfîrșite, agricultorii de aici reali- 
zînd și în acest an nu numai o 
campanie foarte scurtă, ci și una 
de foarte bună calitate. Bine orga
nizat și cu viteze de lucru mult 
sporite față de alți ani se desfă
șoară secerișul și în unitățile agri
cole din județele Ialomița și Că
lărași, precum și în cele din sec
torul agricol Ilfov, unități care sînt 
preocupate acum nu numai de 
menținerea unor ritmuri înalte de 
lucru, ci și de aplicarea strictă a 
tuturor acelor măsuri care să pre- 
întîmpine orice pierdere de recoltă.

în condițiile în care aria sece
rișului la griu nu p depășit decît 
în puține cazuri zonele din cîmpi- 
ile de sud și din vestul țării, trei 
zile la rînd, respectiv luni, marți 
și miercuri, ritmul zilnic de re

coltare a atins cote înalte, dar care 
poate fi intensificat. în unită
țile agricole din sudul tarii și 
chiar în unele din Cîmpia de Vest 
este absolut obligatoriu ca secerișul 
să se încheie pînă cel tîrziu la 
sfîrșitul acestei săptămîni. Sublini
ind această cerință, avem în vedere 
nu numai faptul că în aceste zone, 
din punct de vedere calendaristic, 
secerișul este întîrziat, ci mai ales 
căldurile excesive din ultimele zile 
care, grăbind mult maturarea lanu
rilor. pot provoca de acum, cu fie
care zi de întîrziere, mari pierderi 
prin scuturarea spicelor. Or, ju
decate lucrurile din acest punct de 
vedere, trebuie spus cu toată cla
ritatea că ritmurile atinse la seceriș 
în ultimele zile în numeroase uni
tăți agricole din județele Dolj, 
Constanța, Timiș, Mehedinți și 
Arad sînt încă departe de a asigu
ra încheierea recoltării griului în 
următoarele două zile, așa cum 
s-a stabilit, așa cum este normal. 
Cum este oare posibil ca într-un 
județ care dispune de o puternică 
bază materială și unde oondițiile 
de recoltare sînt acum ideale, cum 
este Mehedințiul, de exemplu, în 
nici una din zilele acestei săp
tămîni să nu se fi atins nici 
măcar vitezele minime stabilite 
prin programul inițial de desfășu
rare a campaniei ? Sau în județul 
Timiș, unde pentru a recupera 
rămînerile în urmă la seceriș ar

trebui să se lucreze în aceste zile 
cu o viteză de recoltare de 30 000— 
34 000 hectare pe zi, realizările 
efective nu depășesc 16 000—18 000 
hectare. Neajunsuri serioase în 
desfășurarea secerișului se mani
festă și în unitățile agricole din 
județul Arad, unde nici măcar în 
cursul zilei de miercuri nu s-a 
atins ritmul de recoltare posibil de 
realizat aici cu forța mecanică din 
dotare. Asemenea stări de lucruri 
obligă la reflecție și, mai ales, la 
acțiuni ferme, pentru eliminarea 
tuturor neajunsurilor existente în 
organizarea muncii, în utilizarea 
mijloacelor mecanice. Pentru că 
trebuie spus cu toată claritatea că 
sarcinile mari care stau în aceste 
zile în fața oamenilor muncii din 
agricultură vor putea fi înfăptuite 
numai dacă în fiecare unitate, în 
fiecare consiliu agroindustrial se 
va acționa stăruitor pentru organi
zarea temeinică a muncii, pentru 
întronarea unui spirit de ordine și 
disciplină în executarea la timp șl 
de calitate a 'tuturor lucrărilor le
gate de seceriș. Mobilizînd puter
nic forțele materiale și umane ale 
satelor, organelor și organizațiilor 
de partid de la sate le revine înalta 
îndatorire de a acționa cu fermi
tate pentru a asigura strîngerea 
grabnică a întregii recolte, trans
portarea și depozitarea ei cu cea 
mai mare răspundere, spre a se 
evita orice pierderi !

IN PAGINA A III-A — relatări ale coresponden
ților noștri din județele Mehedinți, Galați, Ialomița, 
Bihor, Tulcea, Teleorman, Cluj, Giurgiu ți Vrancea.

ÎN INVESTIȚII
Largi orizonturi gîndirii creatoare

De fiecare dată cînd 
scrutăm drumul inaugurat 
de Congresul al IX-lea în 
istoria contemporană a tă
rii ne vin în minte, prin 
firească asociere, cuvintele 
memorabilului început : 
Pornim la un drum lung 
si greu... înainte de a-si fi 
relevat întreaga lor semni
ficație programatică în ra
portul la Congresul din 
1965. cuvintele acestea vi
zionare. deschizătoare de 
epocă, au fost rostite, cum
pănite. validate în nume
roasele dialoguri de lucru 
ale conducătorului partidu
lui cu oamenii muncii din 
uzine, de pe ogoare, din 
amfiteatre si laboratoare, 
însusi acest mod. pe vre
mea aceea inedit, de a pre
găti marele forum comu
nist. de a cristaliza strate
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Dezvoltarea rapidă a societății 
contemporane a influențat mai ales 
în ultimele decenii conținutul acti
vității în învățămintul superior, atît 
din punct de vedere calitativ, cit 
și cantitativ, pregătirea și perfec
tionarea specialiștilor fiind domi
nată de științele tehnice.

Așa cum arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în epoca actuală 
știința a devenit o adevărată forță de 
producție : învătămîntul superior s-a 
adaptat acestei schimbări revoluțio
nare cel puțin prin două din activi
tățile sale de bază, anume „produc
ția" de specialiști pe care îi asigură 
și rezultatele cercetării fundamentale 
și aplicative care au tot mai mare 
importantă pentru economia unei 
țări, în condițiile noii revoluții teh- 
nico-științifice mondiale.

Subliniind aceste idei, secretarul 
general al partidului insistă asupra 
necesității aplicării ferme a preve
derilor Legii învățămîntului, înde
plinirii programelor privind policali
ficarea, formarea de muncitori și

gia călăuzitoare in consul
tare directă, deschisă, sin
ceră cu masele muncitoare, 
cu toti cetățenii tării — 
modalitate fundamentală, 
revoluționară de conducere 
a societății, intrată de a- 
tunci in conștiința națiunii 
ca marele si permanentul 
dialog cu ponorul — con
stituia premisa si garanția 
angaiării conștiente. res
ponsabile oe noul făgaș is
toric. Un dialog de la ini
mă la inimă. însuflețit de 
o puternică încredere reci
procă. un dialog cu fata 
spre viitor, luminat de o 
gîndine revoluționară vie. 
de hotărîrea de a lua piep
tiș împreună, partid si po
por. dificultățile obiective 
si subiective ale construc
ției socialiste. în numele

răspunderii supreme fată 
de destinele României.

..Pornim la un drum lung 
Si greu“... Dintre multele si 
apăsătoarele obstacole care 
încetineau pașii si vămu- 
iau eforturile, talentele, 
inițiativa, principalul care 
se cerea înlăturat era stra
tul. adine sedimentat, de 
dogme, șabloane si tabu
uri ; acumulat într-o pe
rioadă cînd nu se înțelegea 
că nici un model nu se 
poate substitui obiectivelor 
si experienței revoluționa
re proprii, că a fi cu ade
vărat revoluționar presu
pune să acționezi creator 
si nu mimetic, să aplici a- 
devărurile generale. uni
versal valabile la condi
țiile istorice, sociale, națio
nale specifice. Nu era ușor 
de înlăturat acest strat de

prejudecăți teoretice, bătă
torit de deprinderi prac- 
ticiste sclerozate. Nu era 
simplu să redai sensul real, 
autentic al unor idei, fe
nomene si opțiuni, să nu
mești stările de fapt ca
duce cu adevăratul lor 
nume, dar mai ales să 
dezrădăcinezi nociva, para
lizanta teamă de ..a nu 
greși", echivalentă cu ..a nu 
acționa". Si. de sub toate, 
să faci să tîsnească gîndi- 
rea social-politică proaspă
tă. deschizătoare de largi 
orizonturi inteligentei, vo
cației. energiilor creatoare 
ale națiunii. Este unul din
tre meritele fundamen
tale ale tovarășului 
Nicolae Ceausescu fată de 
partid si popor, fată de is
torie. de a fi initiat si 
călăuzit, prin întreaga sa

specialiști cu multiple și înalte cu
noștințe din mai multe domenii, 
pentru a putea trece mai ușor de 
la o activitate la alta, în raport cu 
cerințele economico-sociale ale so
cietății, cu noile cuceriri ale științei 
și tehnicii.

în acest context, procesul de edu
cație și instruire a beneficiat în cei 
22 de ani care au trecut de la Con
gresul al IX-lea de o concepție ri
guroasă de largă cuprindere elabo
rată cu aportul decisiv al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de o gîndire 
anticipativă, prospectivă și crea
tivă. în spiritul concepției secre
tarului general al partidului nostru, 
care a definit școala ca factorul e- 
sențial de educație al tinerei genera
ții, învățămintul românesc este che
mat să asigure specialiști bine pre
gătiți profesional. receptivi la tot 
ceea ce este nou. valoros in știință, 
tehnică și cultură, în toate domeni
ile de activitate.

Cultura tehnologică, atît de ne
cesară în aceste ultime decenii ale 

mileniului doi. este centrată pe ce
rințele raționalizării, ale eficien
tei, ale optimizării și standardizării. 
Nu ne putem deci permite să for
măm ingineri care să neglijeze în 
pregătire aceste aspecte stringente. 
Și in această privință un rol fun
damental revine învățămîntului su
perior, care trebuie să asigure „for
marea gîndirii economice a ingine
rului", proces la care nu toate ca
drele didactice contribuie cores
punzător, considerindu-1 mal puțin... 
„științific".

Creativitatea trebuie stimulată nu 
numai, sau nu mai ales, prin asi
gurarea cunoștințelor pentru ceea 
ce este necesar lumii de azi, ci 
pentru a fi capabilă să imagineze 
ce va fi necesar pentru lumea de 
miine, lume la construcția căreia 
tineretul de astăzi este chemat să 
participe cu luciditate, cu responsa
bilitate. cu patriotism șl spirit re
voluționar.

învătămîntul superior își poate 
îndeplini menirea prin realizarea 

operă teoretică si practică, 
amplul proces de revigora
re a gîndirii si acțiunii re
voluționare. de repunere în 
drepturile sale legitime a 
exprimării libere si des
chise a opiniilor. proces 
benefic de stimulare a ta
lentelor. competentelor sî 
inițiativelor, de implemen
tare a convingerii că fieca
re om nu este simplu o- 
biect al istoriei, ci subiec
tul. făuritorul ei conștient. 
Cum avea să se observe 
pătrunzător. în epoca inau
gurată de Congresul al 
IX-lea. socialismul științi
fic s-a înfățișat poporului 
nostru într-o imagine nouă

Victor VANTU
(Continuare în pag. a V-a) 

unui raport rațional între discipli
nele fundamentale și aplicative — 
raport judicios ales in țara noastră 
— atît ca număr de ore în planu
rile de învățămînt, cît și în cadrul 
disciplinelor fundamentale și apli
cative. prin schimbarea și adaptarea 
lor continuă în funcție de noile 
cuceriri ale științei pe plan națio
nal și mondial, precum și de noile 
domenii aplicative ce apar și se 
dezvoltă sub ochii noștri, domenii 
adesea extrase din cercetarea fun
damentală și devenite rapid aplica
ții practice în industrie și agricul
tură, în viața cotidiană.

Toate instituțiile moderne de în- 
vățămînt superior îmbină funcțiile 
acestuia cu cele ale cercetării știin-

Prof. dr. inq.
Coleta de SABATA
rector al Institutului politehnic 
„Troian Vuia", Timișoara

(Continuare în pag. a V-a)

Șantierelor - materiale de construcții 
la timp și de bună calitate

Dintre problemele economice ma
jore analizate la plenara Consi
liului Național al Oamenilor Mun
cii și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale, 
un loc deosebit a fost rezervat, 
după cum se știe, examinării sta
diului înfăptuirii lucrărilor de 
investiții. în cuvîntarea rostită 
cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat cu 
claritate că „trebuie să se treacă 
Ia o activitate fermă, hotărită pen
tru realizarea tuturor investițiilor 
in bune condiții, in toate sectoarele 
de activitate". Este o sarcină de 
prim ordin, menită să determine o 
accentuare a ritmurilor de lucru pe 
toate șantierele, și depășirea sub
stanțială a prevederilor din grafi
cele de execuție. Rezultate subor
donate. bineînțeles, îndeplinirii la 
toate prevederile sale a programu
lui de investiții, care condiționează 
într-o mare măsură — prin impor
tanța și amploarea sa — atingerea 
ritmurilor de creștere a producției 
materiale din acest an. dar mai cu 
seamă asigurarea condițiilor cerute 
de abordarea cu succes și înfăptui
rea planului pe anul viitor.

în chipul cel mai firesc, ritmul 
și rodnicia cu care se muncește pe 
șantierele de investiții sint strict 
dependente de aprovizionarea aces
tora la timp și cu toate materialele 
de construcții prevăzute în proiec
te. într-adevăr. atunci cînd ma
terialele de care este nevoie sînt 
asigurate ritmic. în flux neîntre
rupt, se poate lucra și bine, si spor
nic. Dimpotrivă, orice „sincopă" în 
mecanismul aprovizionării tehnico- 
materiale obligă pe constructori și 
mon tori să-și restrîngă aria de acti
vitate, amînînd terminarea unor lu
crări. de multe ori tocmai pe acelea 
considerate urgente și care reclamă 
prioritate.

Desigur, sînt numeroși producă
torii de materiale de construcții 
care ar trebui evidențiați pentru 
realizările obținute, pentru modul 
în care satisfac solicitările, oricît 
de mari ar fi. ale șantierelor. Prin
tre aceștia menționăm aici. în mod 
deosebit. întreprinderile „Cesa- 
rom“ și de prefabricate „Militari", 
ambele din București, întreprinde
rea minieră Voivozi. întreprinderea 
de tîmplărie metalică și produse 
pentru construcții din mase plasti
ce Buzău. întreprinderea de mate
riale de construcții din Deva și al
tele.

Cu atît mai nefirești apar. în 
acest context, situațiile aflate la 
polul opus, în care eforturile con
structorilor sînt, pur și simplu, 
grevate de lipsa îndelungată a unei 
lungi game de materiale de con
strucții, de montaj si izolații. Si
tuație departe de a constitui o ex
cepție. Pe un șir de șantiere, din 
sectorul energiei electrice, din in
dustria chimică și petrochimică, 
din metalurgie, constructorii nu 
știu încă de unde, cînd și în ce 
mod își vor procura importante 
cantități de oțel-beton, prefabrica
te, confecții metalice, tablă neagră 
subțire și zincată. bitum, vată mi

nerală și altele. Motiv pentru care 
sînt puși în situația să-și planifice 
activitatea nu în funcție de necesi
tăți. ci de posibilitățile restrinse 
de care dispun. Mai îngrijorător 
este faptul că intervențiile și de
mersurile lor repetate pe lingă 
furnizori, pe lingă ministerele 
coordonatoare ale acestora, pe lin
gă organele de sinteză în ultimă

instanță, nu dau întotdeauna re
zultatele scontate. Este, de pildă, 
cazul Combinatului de prelucrare 
a lemnului din Focșani, care a acu
mulat. în primul semestru, o res
tanță de 50 000 mp de PAF poros 
de izolații, afectînd punerea în 
funcțiune a unui mare număr de 
complexe agrozootehnice. în plus, 
deși au trecut aproape două decade 
din trimestrul III, furnizorul se 
menține pe aceeași poziție, ne- 
livrînd mai nimic.

Neajunsurile de această natură, 
cu care sînt confruntate mult mai 
mujte brigăzi, antreprize și trus
turi, n-au apărut peste noapte. 
Restanțele semnalate la unele in
vestiții cu termene expirate sau cu 

scadentă apropiată au fost genera
te, printre alte cauze, și de neso- 
luționarea, în timp util, a proble
mei aprovizionării tehnico-mate- 
riale a șantierelor respective. De 
altfel, o statistică întocmită nu de 
mult pentru cîteva zeci de obiective 
principale, cu termene de punere 
in funcțiune depășite, evidențiază 
fără echivoc că lipsa materialelor 
de construcții duce, anual, la pre
lungirea cu 5 pină la 10 la sută a 
duratelor de execuție, în raport cu 
duratele initial prevăzute. Și dacă, 
la prima vedere, acest procent nu 
pare prea ridicat, nu trebuie omis 
faptul că, în spatele lui. „se 
ascund" mii și mii de zile bune de 
lucru, irosite zadarnic în așteptarea 
unor materiale care întîrzie să so
sească.

Cauzele acestor neajunsuri, cu 
consecințe negative directe asupra 
ritmului de muncă ne șantiere, sînt 
multiple și legate, in primul rînd, 
de carențe deloc neglijabile, ma
nifestate în mecanismul aprovizio
nării tehnico-materiale. Este vorba, 
mai întîi. de neconcordanta evi
dentă între nivelul cotelor emise 
de organele de sinteză pentru unele 
materiale și cel al necesarului real 
— așa cum rezultă din documenta
țiile tehnico-economioe. Este o si
tuație atît de larg răspîndită în 
cazul oțelului-beton, tablei subțiri, 
vatei minerale, polistirenului ex
pandat, țevilor de diferite diametre, 
îneît nu ne vom opri asupra vreu
nui șantier sau altuia.

După cum este cunoscut, la reu
niunile forumurilor superioare de 
partid și de stat, ale democrației 
noastre muncitorești revoluționare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras 
atenția că se mai fac încă lucrări 
costisitoare, unele cu totul inutile, 
că se consumă nejustificat mari 
cantități de ciment, metal, cabluri, 
de alte materiale. Criticînd aseme
nea stări de lucruri, care duc ine
rent la scumpirea costului investi
țiilor, secretarul general al partidu
lui a cerut cu tărie tuturor facto
rilor care acționează in acest do
meniu să folosească raționai 
mijloacele materiale și financiare 
încredințate spre gospodărire de 
către societate, să acționeze cu ho- 
tărire in direcția ieftinirii con
strucțiilor, reducerii consumurilor 
materiale, promovării unor mate
riale, elemente de rezistență și 
soluții constructive capabile să 
permită punerea in funcțiune la 
timp a tuturor obiectivelor prevă
zute, in condiții dc inaltă eficiență 
economică. O precizare esențială, 
subliniată în repetate rînduri de 
secretarul general al partidului : 
nici una din reducerile efectuate 
să nu afecteze capacitatea sau in
dicatorii tehnico-economici apro
bați, ci, dimpotrivă, să asigure 
funcționarea ireproșabilă a noilor 
capacități după Intrarea lor în 
producție.

Cristian ANTONESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
-puternicul generator de energie 

și cutezanță revoluționară al națiunii
DUMITRU CIUCUR — profesor Ia Aca

demia de studii economice : In perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea, pe
rioada cea mai rodnică din întreaga istorie 
a poporului nostru, intrată pentru tot
deauna în conștiința națiunii drept „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU", se confirmă pe 
deplin justețea rolului conducător al parti
dului în progresul social-economic al pa
triei, în perfecționarea democrației socia
liste. înfăptuirea fermă a obiectivului fun
damental al actualului cincinal — trecerea 
României la un nou stadiu de dezvoltare, 
cel de țară socialistă mediu dezvoltată — 
realizarea unei economii moderne, com
plexe. eficiente, judicios structurate in 
profil de ramură și teritorial necesită creș
terea în continuare a rolului conducător al 
partidului, ridicarea pe un plan superior a 
activității celor 3 640 000 membri ai săi.

Cuprinzînd domeniile vieții sociale și 
vizînd interesele fundamentale ale poporu
lui, conducerea societății socialiste are, in 
viziunea tovarășului Nicolae Ceaușescu, un 
caracter politic, fapt ce determină, cu for
ța necesității obiective, afirmarea în cel 
mai înalt grad a rolului factorului con
știent in rezolvarea problemelor funda
mentale ale socialismului. Din această 
perspectivă, partidul elaborează principiile 
politicii generale, după care se orientează 
întreaga activitate, atit pe plan intern, cit 
și în domeniul relațiilor internaționale ; 
partidul elaborează direcțiile dezvoltării 
economiei pe baza studierii legilor econo
mice obiective, a condițiilor istorice con
crete și a tendințelor dominante care se 
manifestă în lume, după poziția intereselor 
fundamentale ale poporului ; el organizea
ză și mobilizează forțele națiunii 'în ve
derea înfăptuirii obiectivelor stabilite, ur
mărind repartizarea rațională și utilizarea 
cu maximum de eficientă a intregului po
tențial material, financiar și uman al țării ; 
desfășoară o vastă activitate organizatorică 
și politico-ideologică de formare și dez
voltare a conștiinței socialiste ; înfăptuieș
te politica de cadre ; exercită controlul po
litic sistematic asupra modului de realiza
re a strategiei generale a dezvoltării eco
nomico-sociale; analizează în spirit critic și 
autocritic întreaga activitate ce se desfă
șoară, generalizează tot ce este valoros și 
revoluționar în opera de edificare a noii 
orînduiri ; promovează în relațiile interna
ționale cu alte partide comuniste și munci
torești, cu forțele progresiste acele princi
pii care slujesc interesele fundamentale ale 
poporului nostru, pacea și colaborarea în
tre națiuni.

Activitatea complexă și de maximă răs
pundere pe care partidul o desfășoară în 
calitate de centru vital al societății noas
tre este posibilă tocmai ca urmare a faptu
lui că înțelege și aplică adevărurile gene
ral valabile ale socialismului științific nu 
ca pe niște dogme, ci ca pe o călăuză vie, 
în acțiune, subordonată în permanentă în
făptuirii neabătute a principiilor socialis
te de muncă și de viață, dar nu după un 
model prestabilit, ci pe baza realităților 
românești, a luării in considerare a tot 
ceea ce este progresist si înaintat in gin- 
direa și practica mondială. în această ope
ră de dimensiuni > impresionante și cu 
profund caracter revoluționar, secretarul 
general al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subliniază că elemen
tul hotăritor ce dă tărie și forță partidu
lui il constituie capacitatea lui de a învăța 
mereu să construiască noua societate cu 
poporul și pentru popor.

OLIVIA CLATICI — profesor Ia Institu
tul de construcții din București : Această

O. CLATICI : încă de cînd a devenit 
partid de guvernămint, partidul nostru și-a 
asumat răspunderea cuprinderii in sfera 
conducerii politice a tuturor sectoarelor de 
activitate. Acest proces a cunoscut o con
tinuă perfecționare în ultimele două dece
nii, viața însăși infirmind acele teze, cu 
circulație la un moment dat în unele părți 
ale lumii, care limitau rolul partidului doar 
la cel de factor de influențare ideologică 
sau la cel de exercitare a funcției sale 
organizatorice, ceea ce înseamnă transfor
marea partidului într-un factor de condu
cere administrativă sau într-un instrument 
de exercitarea puterii. Din această perspec
tivă, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
in cuvintarea din 26 ianuarie 1987 : „In di
viziunea socialistă a muncii, in diviziuneâ 
socială a dezvoltării socialiste există răs
punderi și obiective pentru diferite sectoa
re de activitate... Dar se poate oare conce
pe a lăsa la voia intimplării activitatea fie
căruia dintre aceste sectoare, pornind de 
la faptul că fiecare trebuie să răspundă de 
activitatea sa, că trebuie să întărim răs
punderea și autonomia întreprinderilor ? 
Dar ale cui sînt aceste întreprinderi ? Ale 
cui sint diferite sectoare de activitate ? Nu 
se poate concepe ca un partid revoluționar 
să spună : «voi lăsa întreprinderile sau 
sectorul economic să se autoconducă-, 
ințelegind prin aceasta ca partidul să nu 
se amestece în conducerea activității știin
țifice, culturale și in alte domenii".

Desigur, o asemenea înțelegere a lucru
rilor ar fi în contradicție cu conducerea 
politică unitară și cuprinzătoare a tuturor 
domeniilor vieții social-economice, cu prin
cipiile socialismului științific.

P. DOMAN : Se cuvine subliniat faptul 
că. în intreaga perioadă de după Congresul 
al IX-lea, partidul nostru, sub inrîurirea 
gindirii și acțiunii revoluționare a tova- 

idee cardinală a gindirii politice curajoase, 
novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— socialismul construit cu poporul și pen
tru popor — se ilustrează pregnant prin 
faptul că creativitatea partidului nostru in 
obiectivarea mărețului program al con
struirii socialismului și comunismului s-a 
concretizat in edificarea unui sistem politic 
original, profund democratic, de conducere 
unitară a întregii vieți economico-sociale. 
Partidul Comunist Român — centrul vital 
al națiunii noastre socialiste, reprezentan
tul cel mai autentic al tuturor categoriilor 
de oameni ai miticii — a devenit în ulti
mele două decenii coloana vertebrală, 
structura de rezistență a sistemului insti
tuțional al democrației muncitorești revo
luționare. Partidul și democrația muncito
rească revoluționară au crescut și s-au 
dezvoltat intr-o strinsă îngemănare, in
tr-un proces unitar, fiecare nou element de 
soliditate dobîndit de partid fiind în ace
lași timp sursă valoroasă pentru o mai te
meinică așezare a democrației socialiste, 
care la rîndul ei a potențat afluența spre 
partid a noi fluxuri de vitalitate, de ener
gie creatoare, a celor mai înaintați și de
votați fii ai clasei muncitoare, țărănimii și 
intelectualității, i-a conferit o tot mai lar
gă bază de integrare în mase, de acțiune 
din interiorul maselor și împreună cu a- 
cestea.

CSETE MIHAI, secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii „Mecanica" Oradea:

Asigurarea rolului conducător al partidu
lui este o necesitate obiectivă, ce se poate 
manifesta prin forme organizatorice și de 
activitate practică diferite. Dezvoltînd a- 
ceastă idee esențială, la întîlnirea cu 
secretarii cu probleme organizatorice ai 
Comitetelor Centrale ale partidelor comu
niste și muncitorești din unele țări socia
liste, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : 
„Asigurarea, intr-o formă sau alta, a rolu
lui conducător al partidului constituie, după 
părerea noastră, o necesitate generală — 
aș putea spune — o legitate obiectivă a 
construcției societății socialiste. De altfel, 
în oricare țară, nu numai socialistă, fiecare 
partid, cind devine partid de guvernămint, 
iși propune să înfăptuiască Programul său 
și acționează ca membrii, activul partidu
lui, cadrele respective să se afle în sectoa
rele hotărîtoare ale înfăptuirii acestui pro
gram. Cu atit mai mult partidele noastre 
comuniste — și în ce ne privește eu mă 
refer Ia Partidul Comunist Român — am 
considerat că trebuie să avem permanent 
în vedere ca activul de bază, cadrele cele 
mai bune de partid să se afle în sectoarele 
cele mai grele ale dezvoltării și construc
ției socialiste".

PETRE DOMAN — secretarul comitetu
lui de partid al întreprinderii de transport 
București : în concepția secretarului gene
ral al partidului, necesitatea afirmării tot 
mai puternice a partidului comunist ca 
forță politică conducătoare a întregii so
cietăți este impusă de sporirea permanen
tă a rolului factorului conștient în reglarea 
mecanismelor de funcționare și dezvoltare 
a societății pe măsura adincirii procesului 
revoluționar. Desigur, se cuvine relevat a- 
devărul că rolul conducător al partidului 
în societatea românească are o profundă 
legitimare istorică, oe izvorăște din faptul 
că partidul a acționat și acționează ca ex
ponent fidel al aspirațiilor vitale ale în
tregului popor ; partidul nostru și-a cuce
rit încrederea și atașamentul celor mai 
largi mase populare tocmai ca rezultat al 
slujirii devotate a intereselor lor funda
mentale.

rășului Nicolae Ceaușescu, a acționat prin 
măsuri ferme pe linia creșterii rolului său, 
înainte de toate în ce privește elaborarea 
științifică a liniei politice generale, a stra
tegiei revoluționare, care orientează acti
vitatea in toate domeniile vieții economico- 
sociale și politice. în acest sens, secretarul 
general al partidului a-vegheat și veghează 
ca programele de dezvoltare economică a 
țării să fie Întemeiate pe cunoașterea 
profundă a realităților șl cerințelor con
crete ale societății românești actuale, a le
gilor obiective, cit și a tendințelor și feno
menelor ce au loc pe plan mondial, pe eva
luarea realistă a potențialului material și 
uman al țării.

D. CIUCUR : Acum, cind se împlinesc 22 
de ani de la Congresul al IX-lea, pe baza 
marilor înfăptuiri obținute în toate dome
niile vieții sociale, puteri) să afirmăm că 
într-adevăr Partidul Comunist Român și-a 
îndeplinit și iși îndeplinește cu cinste și 
răspundere misiunea istorică pe care și-a 
asumat-o de a conduce intreaga națiune 
pe drumul făuririi noii orînduiri.

Amploarea și complexitatea procesului 
făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României spre co
munism impun cu necesitate creșterea ro
lului conducător al partidului In actuala e- 
tapă de dezvoltare a țării. Expresia cea 
mai elocventă a acestuia se manifestă în 
concepția și înfăptuirea strategiei cu pri
vire la dezvoltarea permanentă a patriei, 
la progresul său accelerat și eficient. Se 
impune relevat faptul că documentele Con
gresului al XIII-Iea al partidului stabilesc 
o strategie de dezvoltare calitativ superi
oară care să valorifice continuu cuceririle 
noii revoluții științifico-tehnice, ale noii 
revoluții agrare.

Sarcinile tot mal mari care stau In fața 
țării impun necesitatea ca membrii de 

partid să se afle în primele rînduri, în 
desfășurarea în cele mai bune condiții a 
activității, în realizarea hotărîrilor de 
partid, a legilor țării. De aici decurge și 
rațiunea măsurii privind cumulul de func
ții de către cadrele conducătoare de partid 
în diferite sectoare de activitate. In acest 
sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu atrăgea 
atenția la intilnirea cu secretarii cu pro
bleme organizatorice ai Comitetelor Cen
trale ale partidelor comuniste și muncito
rești din unele țări socialiste că : „Nu se 
poate realiza o bună conducere de partid 
atunci cind cadrele de partid stau in afară 
sau se mulțumesc a da numai îndrumări 
generale privind înfăptuirea activității do 
partid".

Accentuarea rolului conducător al parti
dului se manifestă cu putere in conceperea 
și înfăptuirea progresului social intr-o largă 
viziune istorică, științifică și originală, în
tr-un autentic spirit revoluționar și uma
nist. Ideile-forță ale' progresului econo- 
mico-social constau în creșterea eficienței 
economice și a calității produselor, moder
nizarea producției, reducerea cheltuielilor 

• O viziune novatoare, profund 
dialectică privind rolul conducă
tor al partidului • Permanent 
în atenție, problemele dezvoltă
rii vieții economico-sociale
• Democrația muncitorească 
revoluționară - creație a parti
dului • Forța partidului izvo
răște din calitatea membrilor săi

de producție, în primul rind a celor mate
riale, accentuarea cercetării științifice, 
dezvoltării tehnologiei și introducerii pro
gresului tehnic, perfecționarea mecanismu
lui economico-financiar ș.a., care determină

O. CLATICI : în anii de după Congresul 
al IX-lea, creșterea rolului conducător al 
partidului a fost însoțită de adincirea ca
racterului democratic al vieții noastre so
ciale. Departe de a exista o relație canti
tativă între rolul conducător al partidului 
și esența democratică a sistemului nostru 
politic socialist — așa cum încearcă să în
sceneze unii teoreticieni burghezi de pe 
poziții ostile socialismului — intre condu
cerea de către partid a societății noastre 
socialiste și democrația muncitorească e- 
xistă o relație de complementaritate și coriy 
solidare reciprocă. Sistemul democrației 
muncitorești revoluționare este o creație a 
partidului, unifl dintre domeniile in care 
s-a concretizat dezvoltarea novatoare de 
către secretarul general al partidului a teo
riei și practicii revoluționare. Participarea 
tuturor categoriilor de oameni ai muncii la 
activitatea structurilor democratice de or
ganizare și conducere se constituie intr-o 
inepuizabilă sursă de energie, de activism 
social-politic, de inițiativă în transpunerea 
în viață a politicii partidului, a strategiei 
sale de largă deschidere spre edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și 
trecerea, in perspectivă. Ia comunism.

Prin întreaga sa structură, organizare șl 
funcționare, Partidul Comunist Român este 
lin partid profund democratic : membrii 
săi se recrutează din toate categoriile so
ciale și naționalitățile patriei — reprezen
tate proporțional în organismele politice ; 
principiul fundamental de organizare este 
principiul centralismului democratic care 
îmbină într-o armonioasă sinteză centralis
mul — organizarea disciplinată, conducerea 
unitară pe baza programului și statutului — 
cu democrația internă de partid care con
feră fiecărui comunist dreptul de a parti
cipa la discutarea tuturor problemelor vie
ții și politicii partidului, în cadru organi
zat, de a-și exprima părerea în legătură cu 
problema pusă în discuție, de a participa 
prin vot la adoptarea hotăririlor. Demo
cratismul nostru de partid este întregit 
prin larga legătură cu masele, întreținută 
și dezvoltată prin multiple canale și prin 
metoda comunistă înaintată a criticii și au
tocriticii, care constituie instrumentul prin
cipal și eficient de analiză și perfecționare 
a muncii. Larga dezbatere publică a docu
mentelor de partid, a liniilor de perspecti
vă pe care le propune dezvoltării țării in
tegrează activitatea de partid in mecanis
mul profund democratic de conducere a 
societății noastre și imprimă deciziilor po
litice un larg caracter popular, le conferă 

întărirea complexului economic național 
românesc unitar, echilibrat și eficient. Pe 
temelia unei înalte raționalități științifico- 
tehnice, economice, ecologice și a unei pre
cise finalități social-umane se corelează or
ganic evoluția industriei, agriculturii, a ce
lorlalte ramuri ale economiei naționale, 
asigurind creșterea venitului național total 
și pe locuitor.

CSETE MIIIAI : Exercitarea rolului parti
dului de forță politică conducătoare in so
cietatea noastră presupune nu numai o pu
ternică sporire a rîndurilor sale, prin intra
rea in partid a celor mai buni, mai înaintați 
dintre oamenii muncii, ci și făptui că parti
dul este purtătorul idealurilor celor mai 
înalte ale tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate. Dezvoltarea și 
modernizarea continuă a economiei le da
torăm politicii promovate cu consecvență 
de secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, grijii sale pentru 
ridicarea și înflorirea fiecărui meleag al 
patriei, pentru asigurarea unor condiții 
egale de viață și de muncă tuturor cetățe

nilor țării. întreprinderea noastră este ea 
însăși un argument. Un argument din și
rul celor care demonstrează saltul enorm 
pe care l-a făcut țara noastră in anii ce au 
urmat Congresului al IX-lea al partidului.

adeziune și încrederea maselor. Din per
spectiva acestei realități tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat că democra
ția de partid reprezintă o parte integrantă 
a democrației generale a societății noastre.

Dat fiind rolul conducător al partidului 
în societate, principiile sale de organizare 
și funcționare se difuzează in intreg .siste
mul politic, la toate nivelurile ia care se 
săvirșesc acte de conducere politică, poten
țează democratismul funcționării organis
melor democrației muncitorești revoluțio
nare, participarea largă a maselor la viața 
politică, la activitatea de conducere. De aici 
rezultă o relație directă între creșterea ro
lului conducător al partidului și adincirea 
democratismului socialist, acest rol presu- 
punind ca o condiție sine qua non adincirea 
democratismului in însăși viața partidului 
și amplificarea legăturii sale cu masele.

P. DOMAN : Caracterul profund demo
cratic al partidului comunist in viața sa 
internă și in acțiunea socială este pus in 
evidență și de compoziția sa, de faptul că 
este un partid de masă, cuprinzînd 22,72 
la sută din populația majoră și 32,5 la sută 
din populația ocupată, dintre care 55.29 la 
sută sînt muncitori, 15,59 la sută țărapi, iar 
20,53 la sută intelectuali și alte categorii de 
oameni ai muncii. Această compoziție bfe- 
ră prin ea însăși o prezență a partidului în 
toate unitățile de activitate economică-so- 
ciaiă, cunoașterea din interiorul colectivită
ților umane a modului de manifestare a ce
rințelor legilor obiective ale progresului și, 
în același timp, elaborarea deciziilor din 
interiorul structurilor sociale.

O. CLATICI : înlocuirea formulei „parti
dul ca detașament de avangardă" prin cea 
de „centru vital al poporului" este tocmai 
reflectarea pe plan teoretic a acestei reali
tăți, a esenței democratice a activității de 
partid și a exercitării rolului său conducă
tor prin integrarea organică în societate. 
Exercitarea rolului conducător al partidului 
în societate se manifestă și prin grija per
manentă pentru funcționarea și perfecțio
narea sistemului instituțiilor și structurilor 
democratice. După Congresul al IX-lea, la 
inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
s-au creat noi structuri democratice și au 
fost statornicite noi procedee democratice 
în viața politică : au prins contur, perfec- 
ționîndu-se de la o etapă la alta, organis
mele democrației muncitorești revoluțio
nare — adunările generale și consiliile oa
menilor muncii, congresele și conferințele 
oamenilor muncii din diferite domenii de 
activitate și organismele permanente de

semnate de ele. în viața statală s-au im
primat noi trăsături organizării sale demo
cratice și funcționării organismelor rezul
tate din desemnarea lor prin largi proce
duri democratice. Marea Adunare Națio
nală a dobindit noi competențe și o arie 
mai largă de exercitare a rolului său de 
organ suprem al puterii de stat ; consiliile 
populare au dobindit atribuții sporite în 
virtutea principiului autoconducerii și 
autoaprovizionării locale. Mecanismul elec
toral și-a adincit conținutul democratic 
prin propunerea in majoritatea circum
scripțiilor electorale de candidaturi multi
ple. Partidul urmărește cu atenție funcțio
narea optimă a tuturor acestor structuri, 
adoptă măsuri organizatorice de co
rectare a eventualelor rămineri in urmă, 
neimpliniri. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acum esențialul constă 
în a asigura ca acest sistem să funcționeze 
optim în toate articulațiile sale, să ducă la 
creșterea participării active a fiecărui ce
tățean la îndeplinirea politicii partidului.

CSETE MIHAI : Este un adevăr limpede 
ca lumina zilei faptul că puternica dezvol
tare economică a creat posibilități egale

CSETft MIHAI : Sînt unul din cei peste 
800 de comuniști ai întreprinderii. Pot să 
afirm că fiecare dintre ei se află în lupta 
pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan, că fiecare este pătruns de un viu 
simțămînt al răspunderii și datoriei cetă
țenești. Sporirea continuă a numărului, 
membrilor noștri de partid, prin intrarea 
in rîndurile sale a celor mai buni dintre 
oamenii întreprinderii, ne-a îngăduit ca in 
fiecare dintre atelierele și secțiile acesteia 
să se constituie puternice organizații de 
bază, veritabile nuclee de mobilizare și 
unire a energiilor colectivului. „Partidul — 
subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
este așa cum sint membrii săi. Tăria sa re
zidă in tăria organizațiilor de partid, in ca
pacitatea lor de a organiza și conduce co
lectivele în mijlocul cărora acționează".

D. CIUCUR : în concepția secretarului 
general al partidului nostru, rolul condu
cător al partidului se materializează in mun
ca de zi cu zi a fiecărei organizații, a fiecă
rui organism de partid, a fiecărui comunist. 
Acționind cu fermitate pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al XIII-Iea, a orien
tărilor și indicațiilor formulate de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la creșterea 
rolului conducător al partidului in întreaga 
operă de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, poporul român, într-o 
unitate de granit în jurul marelui său con
ducător. iși făurește propriul viitor luminos 
de bunăstare și fericire, de civilizație ma
terială și spirituală, demn de epoca în care 
trăim și muncim, sub conducerea clarvăză
toare a partidului comuniștilor.

P. DOMAN : Statuarea măsurii de esență 
revoluționară care conferă secretarului de 
partid funcția de președinte al consiliului 
oamenilor muncii a creat premise favora
bile pentru creșterea și mai mult a rolului 
conducător al organelor și organizațiilor de 
partid.

Creat din Inițiativa secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sistemul autoconducerii muncitorești a 
cunoscut, an de an, perfecționări succesive. 
Pe baza indicațiilor date de conducătorul 
partidului și statului nostru au fost elabo
rate și adoptate noi măsuri de o deosebită 
importanță pentru perfecționarea orga
nismelor autoconducerii muncitorești. Ele 
vizează, in esență, ridicarea la un nivel su
perior a gradului de răspundere directă a 
consiliilor oamenilor muncii, definesc obli
gații majore, în deplin acord cu cerințele 
complexe puse de creșterea eficienței în
tregii activități economice. Astfel, consi
liile de conducere iau măsuri și răspund 
direct de realizarea indicatorilor de plan, 
promovarea progresului tehnic, folosirea 
tuturor posibilităților de creștere a produc
tivității muncii, valorificarea superioară a 
resurselor materiale, încadrarea strictă în 
normele de consum și de stoc, mobilizarea 
întregului potențial tehnico-productiv al 
întreprinderii in scopul obținerii unor pro
duse de înaltă calitate, cu cheltuieli cit mai 
reduse.

Desigur. In noile condiții s-au impus tn 
mod deosebit perfecționarea stilului de 
muncă al consiliului și, mai ales, creșterea 
răspunderii, implicarea fiecărui membru 
in luarea si aplicarea deciziilor. Uti
le s-au dovedit convorbirile individuale 
avute in special cu reprezentanții oameni
lor muncii, ajutîndu-i să se pregătească 
pentru o analiză sau alta, să aprofundeze 
problemele aflate la ordinea de zi. să adîn- 
cească în discuții aspecte majore, proble
me ridicate de oamenii pe care-i reprezintă 
și cu care se sfătuiesc frecvent.

Putem afirma că, acționind în acest fel, 
responsabilitățile sporite ce revin acum or
ganului de conducere colectivă prin lege 
au marcat și la noi un curs tot mai hotărît 
spre perfecționarea stilului de muncă, spre 
înțelegerea îndatoririlor ce le revin pentru 
îndeplinirea planului la toți indicatorii.

O. CLATICI : Veghind la împlinirea de
mocrației socialiste, partidul acordă o 

Privind in perspectivă spre deplina înflorire a patriei, creșterea rolului condu
cător al partidului și perfecționarea democrației socialiste apar ca două coordonate 
majore ale inaintării pe calea civilizației și progresului, cadrul organizat și climatul 
de inmânunchere a tuturor energiilor creatoare, de asigurare a direcției unice de 
acțiune a intregului popor pentru edificarea unei economii moderne și competitive, 
a unei calități superioare a vieții materiale și spirituale a tuturor oamenilor muncii 
intr-o trainică înfrățire.

tuturor. De muncă, de învățătură, de viață. 
De 10 ani sint secretarul comitetului de 
partid din întreprindere și președinte al 
C.O.M. De cițiva ani sint membru și în 
comitetul executiv ai consiliului popular 
județean. Nu sînt oare toate acestea, argu
mente ale largilor posibilități de manifesta
re a fiecăruia a profundului democratism 
al societății noastre ? Participarea la deci
zie nu ține seama că ești român sau ro
mân de naționalitate maghiară. Ea se îm
pletește strins cu conștiința muncii bine 
făcute.

O. CLATICI : în concepția partidului, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, democratismul vieții so- 
cial-politice se constituie intr-o coordonată 
majoră a calității vieții, într-un puternic și 
eficient mijloc de integrare socială și îm
plinire a personalității umane. Superiori
tatea orînduirii socialiste constă nu nu
mai în principiile de etică pe care le sta- 
.tuează, în lichidarea exploatării, ci și în 
noul statut politic ai individului, în noul 
tip de relații ce se stabilesc între el și pu
terea politică. Din obiect al conducerii, el 
devine participant activ la exercitarea 
puterii.

atenție deosebită pregătirii teoretice, po
litice a cetățenilor pentru participarea lor 
la activitatea democratică de organizare și 
conducere socială. Un partid care-și exer
cită conducerea în opoziție cu interesele 
maselor sau dinafara lor nu este interesat 
pentru pregătirea lor politică, pentru apro
pierea de înțelegerea mecanismului pute
rii. Or, pentru partidul nostru, pregătirea 
politică a cetățenilor este o problemă esen
țială a împlinirii și perfecționării democra
ției socialiste și, în această idee, desfășoară 
o amplă activitate ideologică și educativă 
de pregătire a cetățenilor pentru partici
pare la activitatea structurilor democrati
ce. Mecanismul social, mecanismul puterii 
este prezentat, analizat, în componente și 
pe ansamblu, activitatea organelor superi
oare de decizie politică este larg popu
larizată, apropiată de înțelegerea fiecărui 
cetățean. Prin activitatea politico-educati- 
vă, desfășurată pe multiple planuri și cu o 
mare diversitate de mijloace, partidul ac
ționează pentru o cit mai armonioasă in
tegrare a persoanei umane, pentru cunoaș
terea și înțelegerea problemelor activită
ții colectivităților de muncă, pentru a for
ma la oamenii muncii acea maturitate a 
gindirii politice care să se ridice la nivel 
social-global, statal ; partidul acționează 
pentru ca fiecare om al muncii să înțelea
gă faptul că funcționarea democrației so
cialiste, activitatea sa în structurile demo
crației sînt o problemă de cultură gene
rală. competență profesională, pregătire 
politico-ideologică.

P. DOMAN : Documentele partidului 
nostru, opera teoretică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cuprind idei și teze a 
căror aplicare duce la elucidarea problema
ticii condiției umane, prevede modalitățile 
concrete pentru afirmarea valorilor de li
bertate și demnitate umană. în scopul ma
nifestării omului ca subiect al creației is
torice conștiente. . Secretarul general al 
partidului nostru arăta că în activitatea pe 
care o desfășurăm trebuie să ne preocupăm 
intens de creșterea bogăției materiale, dar 
nu trebuie să uităm că cea mai mare bo
găție o reprezintă omul, care este făurito
rul tuturor bunurilor materiale și spirituale; 
de el depinde înaintarea cu succes a pa
triei noastre pe calea societății comuniste. 
Astfel, se desprinde concluzia că în cen
trul preocupărilor organelor și organizații
lor de partid, ale tuturor factorilor educa
ționali trebuie să stea grija pentru 
perfecționarea activității ideologice, politi
co-educative, sporirea contribuției activită
ții de propagandă și educație Ia dezvoltarea 
conștiinței înaintate, revoluționare a comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii.

O. CLATICI : Nu putem, cred, incheia 
discuția de față fără a preciza și faptul 
esențial că în concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu orice atingere a dreptu
rilor și libertăților democratice este o atin
gere adusă calității vieții, esenței orindui- 
rii noastre socialiste. Tocmai de aceea 
Partidul Comunist Român veghează la res
pectarea cu strictețe a normelor democra
ție^ socialiste, a drepturilor și libertăților 
cetățenești. Prin atenția cu care se urmă
resc scrisorile și sesizările oamenilor mun
cii, prin grija pentru funcționarea cadrului 
organizat al dialogului autorități-mase care 
este „Tribuna democrației", prin multiple 
alte mijloace de legătură directă cu masele 
largi de oameni ai muncii, partidul veghea
ză la deplina împlinire a democrației so
cialiste — importantă forță motrice și sursă 
a progresului social. Curajul, luciditatea, 
responsabilitatea cu care au fost analizate 
la momentul potrivit greșelile din trecutul 
nostru socialist, condamnarea fermă a unor 
practici de încălcare a democrației, adop
tarea și respectarea neabătută a unor mă
suri ca asemenea greșeli să nu se mai re
pete pun în evidentă grija permanentă a 
partidului pentru apărarea și dezvoltarea 
democrației socialiste — pîrghîe de afir
mare tot mai puternică a rolului conducă
tor al partidului.

A
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GRIUL Șl A DOUA CULTURA
A A

Ziua bună se cunoaște...
cu o seară înainte

Coacerea neuniformă a lanurilor 
obligă la concentrarea combinelor 
acolo unde umiditatea boabelor din 
spice a scăzut la nivelul normal, 
aceasta fiind o cale de prevenire 
a pierderilor de recoltă. în unită
țile agricole din județul Mehedinți, 
unde s-a ținut seama de această 
cerință, iar combinele au fost di
rijate operativ in lanurile coapte, 
au fost obținute rezultate 
secerișul griului.

Pe o solă a cooperativei 
din Gogoșu. la puțin timp 
s-a luat rouă, cele 16 combine, gru
pate in două formații, lucrau de 
zor. Inginerul-șef al unității. Nistor 
Marius, tocmai avînd in vedere sta
rea de coacere a lanurilor, verifica 
atent dacă nu rămîneau spice ne
bătute sau boabe în paie. în locu
rile unde terenul era denivelat și 
masa combinelor nu prindea toate 
spicele, cooperatorii le recoltau 
imediat cu secerile. Alte formații 
adunau și transportau paiele cu a- 
telajele în baza furajeră. Pe porțiu
nile eliberate. 6 tractoare arau și 
pregăteau terenul. „Vă încadrați în 
viteza zilnică de lucru pe care 
v-ați propus-o?“. „Chiar o depășim, 
cu 18 pînă la 20 hectare — afirmă 
inginerul-șef. Cum reușim ? Pro
cedăm în felul următor : seara 
combinele sînt mutate pe sola unde 
vor lucra a doua zi. începe 
lucrul îndată ce se ridică rouă și 
încheiem activitatea în jurul orei 
10 seara. Masa 
în felul acesta 
120 de hectare, 
de lucru și am 
pe 476 hectare 
cultură".

Dintr-o situație operativă la 
pe care ne-o oferă inginera Mitrana 
Predescu, președinta consiliului 
agroindustrial Gogoșu, reținem că 
în unitățile din acest consiliu griul 
a fost strîns de pe aproape 2 000 
hectare din cele 3 930 cultivate. 
Ritmul bun de lucru se datorează 
faptului că pe combine lucrează cei 
mai buni mecanizatori, oameni cu

bune Ia

agricole 
după ce

cooperatorii le recoltau

o servim in cimp. 
recoltăm intr-o zi 

Sîntem în a 4-a zi 
strîns producția 

din cele 1 070
de
in

zl

Descărca- 
din mers 
transport.

experiență îndelungată, 
rea combinelor se face 
direct în mijloacele de

Munca este bine organizată și în
unitățile din consiliul agroindus
trial Devesel. La întreprinderea 
agricolă de stat din Burila Mare, 
care a cultivat 1110 hectare cu 
griu, inginerul-șef al întreprinderii. 
Viorel Boancă, ne spune: „întrucît 
ne-am propus să recoltăm grîul în 
numai 8 zile, combinele au fost 
repartizate în raport de suprafețele 
pe care le dețin fermele. Acolo 
unde lanurile sînt curate de bu
ruieni, iar terenul nivelat perfect 
— precum in fermele nr. 6 și 7 — 
se realizează pînă la 9 hectare pe 
combină". într-adevăr, aici, la 
I.A.S. Burila Mare, se grăbește 
ritmul la recoltat, dar apar și unele 
dereglări în organizarea muncii. 
Iată ce se întimplă : combinele sînt 
grupate în module prea mari — 
de cite 8. Atunci cind apare o 
defecțiune tehnică, toate combinele 
se opresc, pentru ca aceea la care 
trebuie să se facă remedierea să 
fie scoasă din rind. în felul aces
ta, se pierde timp prețios pînă se 
reintră din nou în ritmul normal. 
Desigur, concentrarea combinelor 
în lanurile coapte este o măsură 
bună, dar aceasta presupune și 
măsuri pentru evitarea 
de timp.

Sînt, desigur, exemple 
vații din care se deduce
cind munca este organizată temei
nic, ritmul la recoltat poate crește 
mult. Generalizarea în toate uni
tățile a inițiativelor bune, înlătura
rea operativă a neajunsurilor con
statate vor asigura încadrarea lu
crărilor de recoltare în perioada 
stabilită. Și trebuie făcut acest 
lucru deoarece pînă în seara zilei 
de 15 iulie grîul a fost strins doar 
de pe 36 la sută din suprafețele 
cultivate în unitățile agricole din 
județ. (Virgiliu Tătaru, corespon
dentul „Scînteii").

pierderii

și obser- 
că atunci

SECERIȘUL GRIULUI IN JUDEȚELE DIN ZONA ÎNTÎI

Cifrele înscrise pe grafic reprezintă, în procente, stadiul recoltării griului în seara zilei de 15 iulie

NOPȚI ALBE
Cluj ur- 
însămîn-

ț Oameni pricepuți, combine bune

11 hectare pe zi
griului a intrat in sta- 
care multi lucrători ai

Acum, cind în județul Teleorman recoltarea 
diu final, merită consemnate cîteva recorduri pe 
ogoarelor le consideră fapte obișnuite de muncă. Marți, pe ansamblul 
județului s-a înregistrat cea mai mare viteză de lucru la seceriș din ac
tuala campanie : aproape 17 000 hectare. Este rezultatul muncii harnice 
a combinerilor, dar și a modului cum au fost pregătite combinele. între 
unitățile agricole din consiliul agroindustrial Nanov, primii care au în
cheiat secerișul sînt mecanizatorii și cooperatorii de la C.A.P. „8 Martie"- 
Tigănești. Grîul de pe cele 540 hectare a fost recoltat în 9 zile. Explica
ția 7 La combine n-a apărut în acest interval de timp nici o defecțiune. 
Aceasta înseamnă — zicem noi — că s-au făcut reparații și revizii de 
calitate bună.

Am mai reținut, de asemenea, cîteva recorduri personale obținute 
de mecanizatori cu o mare experiență, harnici și pricepuți. Combinerii 
Ion Măldăianu (C.A.P. Nanov), Petre Rizea (C.A.P. „30 Decembrie"-
Alexandria), Ion Rotaru (C.A.P. „7 Noiembrie“-Alexandria), Tudor Dră-

i gostin (C.A.P. Poroschia), Anghel Ologeanu (C.A.P. „8 Martie“-Țigănești) 
< și Aurică Zalana (C.A.P. „24 Ianuarie“-Țlgănești), prin asigurarea func- 
1 ționării perfecte a mașinilor și folosirea integrală a timpului de lucru, 

au reușit să recolteze 10—11 hectare de grîu pe zi. Sînt doar cîteva fapte 
de muncă ale eroilor de pe frontul pîinii. (Stan Ștefan, corespondentul 
„Scînteii").

*

Cind apar aceste rînduri. recoltarea griului pentru 
consum în cimpia Bărăganului ialomițean este înche
iată. Campania de seceriș, atit la orz, cît și la grîu, 
s-a realizat în perioade record : 3,5 și respectiv 9 zile 
bune de lucru.

Acum, toate eforturile sînt concentrate pentru insă- 
mințarea grabnică a tuturor culturilor duble, prevă
zute pe 65 600 hectare. Pentru ca această lucrare, care 
nu mai suportă nici o amînare, să se incheie în cel 
mult o săptămină. pînă acum fiind realizată pe 66 la 
sută din suprafață, comandamentul județean pentru 
agricultură a luat cele mai riguroase măsuri, care sînt 
urmărite permanent in fiecare unitate. Din analizele 
ce au avut loc a reieșit că în unele unități, datorită 
necorelării recoltării cu eliberarea suprafețelor, se în
registrează unele rămineri în urmă la însămînțarea 
culturilor duble, rămineri in urmă ce trebuie grabnic 
recuperate.

Pentru ca cel tirziu la 24 iulie toate suprafețele pre
văzute cu culturi duble să fie însămințate, s-a stabilit 
un program judicios, care este analizat în fie
care seară, la nivelul fiecărei unități. Toate presele de 
balotat vor lucra în schimburi prelungite de 
15—17 ore. iar atelajele existente in unități vor fi fo
losite cu prioritate la eliberarea terenului. S-au creat 
formații care string paiele direct din brazdă și le în
carcă in căruțele cu platforme special amenajate. în 
acest fel, zilnic se vor elibera 6 000—7 000 hectare. 
La pregătirea terenului, pentru 50 Ia sută din trac
toarele aflate la arat s-a organizat schimbul al II-lea,

SI RODNICE
asigurat acum de combiner!, de personalul tehnic și 
administrativ din unități. La semănat se va lucra pe 
parcursul întregii zi-lumină. in așa fel incit fiecare 
semănătoare să realizeze 17—18 hectare.

Am putut vedea în noaptea de 15 spre 16 iulie la 
I.A.S. Stelnica, Balaciu și Bărăganu. la cooperativele 
agricole de producție din Săveni, Gura Ialomiței. Țăn- 
dărei și Făcăeni modul în care formațiile de mecani
zatori aflate în brazdă realizau, la lumina farurilor, 
lucrări de o foarte bună calitate. De altfel, și la discuit 
s-a trecut la efectuarea lucrării pe timpul nopții, in 
așa fel incit să se creeze front de lucru semănătorilor 
pentru a doua zi. Pină acum, în județul Ialomița s-a 
insămînțat întreaga suprafață prevăzută cu porumb 
pentru boabe (21 740 hectare), lucrare încheiată in 
urmă cu mai bine de o săptămină, 5 800 hectare cu le
gume și 17 000 hectare cu plante pentru nutreț. S-au 
insămînțat între 35 șj 50 ‘ 
cu fasole soia, sfeclă de

Au fost luate măsuri 
irigate culturile duble, 
în 24 de ore aripile 
rea culturilor duble. ...____ ,_  __ _____ __
stabilit norme de udare pentru o răsărire uniformă 
și explozivă. în unitățile în care porumbul pentru 
boabe a fost însămințat cu operativitate imediat după 
recoltarea orzului s-a trecut la executarea prașilei, 
cultura fiind răsărită uniform și dezvoltîndu-se vi
guros. (Mihai Vișoiu, corespondentul „Scînteii").

la sută suprafețele prevăzute 
zahăr și floarea-soarelui.

ca. zi și noapte, să fie 
schimbindu-se de trei ori 
de ploaie. Pentru iriga- 

specialiștii din unităti au
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Obligații. facultative ?
în județul

mează să se
, teze și planteze legu- 
ț me pentru aprovizio- 
i narea populației în 
' culturi succesive pe 
l 1 415 hectare, din care 

suprafețe mai mari 
ț vor fi cultivate cu 
i varză de toamnă, cas- 
> traveți. conopidă, gu- 

Iii, rădăcinoase, fasole 
i păstăi și alte sortimen- 
’ te. De la trustul hor- 
1 ticulturii sîntem in- 
1 formați că in cîteva 
ț zile s-au plantat cu 
i varză aproape 160 hec- 
1 tare, 18 hectare cu 
i gulii, castraveții au 

fost insămințați pe 43 
j hectare, rădăcinoasele 
i pe 50 hectare, fasolea 
’ Păstăi pe 45 hectare, 
i Dacă în unitățile a-
/ grioole cooperatiste ca
1 Dezmir și Jucu din

consiliul agroindustrial 
Apahida, Luncani și 
Viișoara din consiliul 
unic agroindustrial 
Cimpia Turzil, pină la 
această dată au fost 
insămînțate și planta
te legume pe suprafe
țe mari, în altele, 
asemenea lucrări nu 
au inoeput. Este cazul 
unor unități agricole 
din consiliile agroin
dustriale Mociu. Pan- 
ticeu. Turda, Gherla, 
Cauza ? Ritmul prea 
lent în care se acțio
nează în aceste unități 
la recoltarea mazărei, 
a orzului, la elibera
rea terenului și pregă
tirea acestuia pentru 
însămînțări. Așa, de 
exemplu, deși recolta
rea orzului de toamnă 
s-a realizat pe 85 Ia 
sută din suprafață, iar

a mazărei păstăi pe 
83 la sută, terenul a 
fost eliberat de paie 
numai pe 9 la sută, iar 
arăturile pentru însă- 
mîntări s-au efectuat 
pe 17 la sută. Aceasta 
a făcut ca insămința- 
rea culturilor duble să 
se realizeze pină în 
ziua de 15 iulie pe 
numai 19 Ia sută din 
suprafața planificată. 
Se impune ca peste 
tot să se asigure o 
largă participare • la 
lucru a oamenilor sa
telor atit la recoltare, 
și întreținerea culturi
lor, cit și la realizarea 
lucrărilor din legumi
cultura, la plantat, 
semănat și irigat, spre 
a obține, în a doua 
cultură, recolte mari. 
(Marin Oprea, cores
pondentul „Scînteii").

in zonele de cîmpie ale țării, secerișul a atins acum perioada de virf. 
Imediat după combine oamenii adună paiele, creind front larg de lucru 
mecanizatorilor care lucrează ia pregătirea terenului și la însămînțarea 

celei de-a doua culturi Foto : E. Dichiseam! Tot ce este necesar, plus organizare temeinică

Bazele de recepție
în județul Giurgiu, aproape în 

fiecare unitate cultivatoare de grîu 
s-a organizat cite un punct volant 
de preluare care se'află in gestiu
nea întreprinderii specializate. în 
zona bazei de recepție Chiriacu, de 
pildă, unde sînt de recoltat supra
fețe mari, au fost înființate 14 
puncte, ceea ce face posibil ca rit
mul zilnic al preluărilor să atingă 
acum peste 1 100 tone. Și la baza

ț de recepție Giurgiu-Nord, unde se

pe recepție
face afluirea recoltei din 18 unități 
cultivatoare, munca de preluare e 
organizată pe trei schimburi, iar 
gradul inalt de mecanizare, ordine 
și disciplină care domnește aici 
face ca timpul de descărcare a 
unui camion cu remorcă să nu du
reze mai mult de 10—12 minute. 
Iar gospodarii bazelor de recepție 
se îngrijesc ca din noua recoltă să 
nu se piardă nici un bob. (Ion 
Manea, corespondentul „Scintcii")

Fără risipă !

Bine poate fi și trebuie
să fie peste tot!

Secerișul griului se desfășoară 
intens în toate unitățile agricole 
din județul Galați. Pină in sea
ra zilei de 15 iulie, recolta a fost 
strinsă de pe 43 310 hectare, repre
zentând 52 la sută din suprafața 
cultivată. Este mult sau puțin ? Ți- 
nînd seama că griul s-a copt, sece
rișul ar putea fi mai avansat. O 
demonstrează, de altfel, rezultatele 
obținute de unitățile din consiliul 
agroindustrial Schela, fruntaș la 
seceriș. Pe solele cultivate cu griu 
ale întreprinderii agricole de stat 
Șendreni activitatea era bine orga
nizată. La ora 9 dimineața, o for
mație de 11 combine intrase într-o 
solă de 87 hectare, care urma să 
fie recoltată pină seara. Ion Mun- 
teanu, șeful fermei nr. 3 a coope
rativei agricole Braniștea, împreu
nă cu Romică Cicioroagă, șeful 
secției de mecanizare din comună, 
coordonau activitatea desfășurată 
de combinerii care lucrau pe o solă 
de 36 hectare. ..Sîntem hotăriți ca 
în 5 zile să terminăm recoltarea 
griului de pe întreaga suprafață de 
900 hectare din cooperativa noas
tră" — ne spune șeful secției de 
mecanizare.

Cooperativa agricolă Schela este 
unitate de frunte a județului. Pe o 
solă de 135 hectare erau folosite 15 
combine și 7 prese. Aici, alături de 
mecanizatori, se aflau și cooperatori 
care strîngeau cu coasele spicele 
de grîu din jurul unor stilpi, des- 
cărcau buncărele de pleavă și aju
tau la transportul paielor.

Cele consemnate în consiliul a- 
groindustrial Schela demonstrează 
că există reale posibilități ca se-

cerișul griului să se încheie în ter
menul stabilit. Comandamentul a- 
gricol județean și specialiștii direc
ției agricole apreciază că lucrarea 
trebuie impulsionată nu numai în 
consiliile unice unde realizările se 
află sub media județului (Berești, 
Nicorești. Suceveni și altele), ci și 
în celelalte consilii. Chiar și în u- 
nitățile din consiliul Schela sînt 
diferențe între cooperativa agricolă 
Șendreni, care practic încheiase lu
crarea, sau cea din Braniștea, cu 
50 la sută recoltat — pe de o parte 
— și celelalte două unități. Smîr- 
dan și Schela, unde se recoltase 
numai circa 35 la sută.

în scopul grăbirii recoltării s-au 
luat măsuri pentru realizarea indi
cației conducerii partidului ca fie
care combină să realizeze zilnic 
8—10 hectare, prin evitarea defec
țiunilor și remedierea grabnică a 
celor apărute cu sprijinul mecani
cilor de întreținere prezenți în nu
măr mai mare în cimp ; descărca
rea din mers a combinelor, parce
larea corespunzătoare a solelor 
pentru mai buna organizare a 
muncii și creșterea răspunderii 
mecanizatorilor fată de calitatea 
lucrării, mișcarea combinelor de la 
o solă la alta numai dimineața de
vreme și întrajutorarea în cadrul 
unităților din consiliu sau între 
consilii. Talia mică a griului și im
plicit cantitatea redusă de paie a 
determinat in unele unități aduna
rea manuală a paielor de pe mai 
multe brazde pe una singură, ast
fel incit presele să lucreze cu ran
dament sporit. (Dan Plăeșu, cores
pondentul „Scînteii").

Grîul a dat in pîrg șl în Cimpia 
Crisurilor. miercuri si joi recoltîn- 
du-se aici 10100 hectare, reprezen- 
tind 15 la sută din suprafața culti
vată în sectorul socialist al județu
lui Bihor. Bine organizată, ziua de 
muncă se măsoară acum în tonele 
de grîu strinse din lanuri. La C.A.P. 
Salonta văzusem marți de-cu-seară 
„Gloriile", distribuite în module de 
cite 8 combine aliniate la marginea 
lanurilor. Miercuri, la ora 9. înain
tau ordonat în brazdă. în toate so
lele, formații complexe — lucrări în 
flux continuu. în urma fiecărui mo
dul — trei prese în agregat cu patru 
cupluri de transport. Un amănunt 
de fel lipsit de importantă, furnizat 
de Teodor Isăilă. inginerul-șef al 
cooperativei : numai cu atelajele 
hlno se transportă zilnic 200 tone 
paie, asigurînd front de lucru pen
tru semănatul culturilor duble. „Ziua 
de muncă este așa cum o fac oa
menii : plină, dacă fiecare oră în 
care combinele pot lucra e folosită 
la maximum sau. dimpotrivă, 
din cauza unor defecțiuni de 
nizare se pierd ore prețioase", 
ga interlocutorul. Cît despre 
ducție. o singură apreciere. Ea este 
la nivelul obiectivelor noii revoluții 
agrare : peste 8 000 kg.

Am detaliat „formula" Je organi
zare de la Salonta si pentru faptul 
că ea materializează exemplar indi
cațiile comandamentului județean 
pentru agricultură, vădind spirit gos
podăresc. grija deosebită 
soarta recoltei.

în fiecare unitate, trăgînd 
minte din campania orzului, 
stabilite pe oameni si mașini, pe zile 
si ore. norme precise de muncă, ast
fel ca întreaga producție să fie strîn- 
să si depozitată într-un timp cît mai 
scurt. Ne 
la C.A.P. 
combinele 
mijloacele 
site Ia întreaga capacitate 
se piardă nici un moment bun de 
lucru, activitatea este organizată și 
urmărită aici permanent de prima
rul comunei, președintele cooperati
vei. inginerul-șef. șefii de fermă,

șeful secției de mecanizare, care au 
răspunderi concrete, pe, formații de 
lucru. Cu un asemenea mod de or
ganizare. toate acțiunile se bucură 
de aceeași atenție. Puls pe care-1 
surprindem și la Sîntandrei, si la 
Biharia. Că se lucra din plin o ară
tau si mijloacele de transport aflate 
intr-un continuu du-te-vino între 
arie si bazele de recepție.

Organizarea judicioasă a lucrului, 
reglarea continuă a' combinelor. în 
raport cu gradul de coacere a lanu
rilor. sînt în prim-planul atenției 
specialiștilor, mecanizatorilor si coo
peratorilor din consiliul agroindus
trial Valea lui Mihai. Deși pe nisi
puri. neuniformitatea coacerii lanu
rilor era evidentă. La Otomani și 
Valea lui Mihai, unde am ajuns ieri 
la prima oră a dimineții, deși au fost 
puse Ia punct înainte de a începe 
secerișul griului, combinele au fost 
oprite după primii 10—15 metri de

înaintare în lan. Inginerii-șefi ai 
celor două cooperative agricole de 
producție si șefii secțiilor de meca
nizare apreciau 
impunea unele 
glaj.

în aceste ore 
întrajutorare iși 
oricînd cuvîntul. Miercuri, bunăoară, 
la C.A.P. Tarcea. nu s-a putut se
cera. combinele de aici fiind concen
trate operativ în lanurile coapte de 
la Otomani. De altfel, la indicația 
comandamentului județean pentru 
agricultură, mai bine de 100 de com
bine din zona colinară. unde griul 
n-a ajuns la maturitate, au fost de
tașate la șes, ceea ce este de natu
ră să asigure ritmuri înalte de lucru, 
cum demonstrează realitatea coope
rativelor agricole din consiliul agro
industrial 
cu timpul 
bune de 
pondentul

că starea lanurilor 
modificări de re

fierbinți, spiritul de 
spune mai mult ca

, După venirea serii, 
1 la bazele de recepție 
i din județul Vrancea 
' lucrul continuă. Ne-am 
ț propus să însoțim bo- 
i bul de griu pină in in- 
* cinta magaziilor. Pen- 
i tru început, o consta- 

tare : prin modul de 
organizare și felul in 
care lucrătorii unități
lor de preluare a re
coltei iși fac datoria 
staționarea mijloace
lor do transport nu 
depășește durata nor
mată, „în această cam
panie — ne spunea 
Georgeta Iordache, șef 
de bază-si loz — am 
organizat mai multe 
puncte de preluare. 
Aici vin cu recolta 15 
cooperative agricole 
din consiliile agroin
dustriale Cîmpineanca, 

Tătăranu și Odobești 
i și trei întreprinderi a- 
) grioole de stat. Fiecare

I

dacă 
orga- 
adău-

pro-

pentru

învăță- 
au fost

convingem de acest lucru 
Nojorid. Pentru 

să lucreze din 
de transport să

ca toate 
plin, iar 
fie folo
si să nu

Ciumeghiu. în competiția 
se cîștigă astfel, zilnic, ore 
lucru. (loan Laza, cores- 
„Scînteii").

unitate își, cunoaște 
l locul rezervat, iar mij- 

loacele de transport 
1 sint dirijate eu ope- 
i rativitate spre acestea, 
i Toată producția adusă 
* intr-o zi, pînă în zorii 
ț zilei următoare, este 

pregătită și depozita-

tă în magazii. Canti
tățile de griu cu umidi- 
•tatea peste normativ 
sînt depozitate tempo
rar pe pistă pentru 
solarizane. La capătul 
pistelor sînt pregătite 
prelate care să fie fo
losite în caz de ploaie".

Revenim la poar
ta de intrare în incin
ta bazei, la cîntar, și 
recurgem la o recepție 
sumară a mijloacelor 
de transport, mai e- 
xact — urmărim sta
rea de etanșeitate a 
acestora. Mașinile și 
remorcile cu emblema 
întreprinderii județe
ne de transport auto 
nu au prezentat nici o 
fisură. Flecare condu
cător auto ena dotat și 
eu o trusă de materia
le care să fie folosită 
în eventualitatea apa
riției unor locuri prin 
care să se piardă pe 
drum boabele de grîu. 
Bine puse la punct 
s-au prezentat și mij
loacele de transport 
ale cooperativelor a- 
gricole Vînători, 
covul $i altele.

Constatăm și 
improvizații la

Mii-

unele
re-

morci, de natură 
ducă la risipă. 
tatea noastră are 
morci vechi — ne spu
nea rutieristul Iancu 
Grama, de la C.A.P. 
Gologanu. Golurile de 
p« la colțuri lo um
plem cu folii de poli
etilenă. Pe drum, fo
liile se mai mișcă. 
Dacă am fi avut car
bid puteam face lu
crări do sudură". Și ,1a 
baza de recepție unde 
so prelua recolta uni
tăților agricole din 
consiliul agroindus
trial Sihlea am 
tilnit mijloace 
transport care, __  -
lipsa sudurilor la re- i 
morci. se recurgea la 
hîrtii. cirpe și folii de ' 
polietilenă pentru a le 
asigura etanșeitatea.

Este un semnal pen
tru cadrele de condu
cere din unitățile a- 
gricole, pentru orga
nele de specialitate, 
care au datoria să ur
mărească permanent 
ca din recolta acestui 
an să nu se piardă 
nici un bob. (Dan i 
Drăgulescu. corespon- ? 
dentul „Scînteii"). )

I

*

Combinele stau fiindcă lipsesc mijloace’e
în județul Tulcea, secerișul 

griului se află în plină desfă
șurare. Datorită configurației tere
nului. lanurile s-au copt diferen
țiat. în timp ce în zona din vestul 
județului, respectiv in unitățile din 
consiliile agroindustriale Greci șl 
Dăeni, la sfîrșitul săptămînii tre
cute lanurile erau coapte, solele 

■cultivate cu griu în unitățile -din 
consiliile agroindustriale Topolog, 
Babadag, Caslmcea și Ceamurlla de 
Jos abia au ajuns în pirgă. Ca 
urmare, comandamentul județean 
pentru coordonarea lucrărilor agri
cole a luat măsuri ca un număr 
însemnat de combine. în primele 
zile de seceriș, să lucreze în zona 
de vest a județului. Un asemenea 
mod de organizare a făcut posibil 
ca aici, practic, secerișul să fie 
acum încheiat. In consiliul agro-

industrial Greci, de exemplu, re
colta de grîu de pe cele peste 5 600 
hectare cultivate a fost adunată 
doar în 4 zile. Pină la această dată, 
20 de unități agricole tulcene au 
încheiat secerișul griului. La nive
lul județului, grîul a fost recoltat 
de pe 54 600 hectare, din cele 74 326 
hectare cultivate în acest an, ceea ce 
reprezintă 73 la sută din suprafață. 
Ritmul lucrărilor a 
zi la alta. Dacă la 
mînii trecute se 
5 000—6 000 hectare
tă săptămină. zilnic, producția de 
grîu s-a adunat de pe 7 000—11 000 
hectare. în timpul raidului între
prins in mal multe zone ale jude
țului ne-am convins însă că, în 
aceste zile, nu toate combinele sint 
folosite la întreaga capacitate. Deși 
cele peste 1 200 de combine care lu-

crescut de la o 
sfirșitul săptă- 
recoltau doar 

pe zi, in aceas-

crează în actuala campanie la se
ceriș au fost reparate și sînt in 
stare de funcționare, nu realizează 
viteza zilnică planificată de 10 hec
tare. Motivul ? Nu există suficien
te mijloace de transport. în unită
țile din consiliul agroindustrial 
Topolog, de exemplu, marți, la ora 
prinzului, 20 de combine nu puteau 
recolta. Buncărele erau pline, dar 
tractoarele cu remorci repartizate 
la transportul producției erau insu
ficiente pentru a prelua griul din 
combine. La direcția agricolă ju
dețeană am fost informați că, fată 
de o capacitate de transport de 
1 987 tone solicitată de către ju
dețul Tulcea, unităților tulcene Ii 
s-au repartizat doar 980 tone, mij
loace care sînt folosite în prezent 
în întreprinderile agricole de stat. 
Cele 186 autocamioane și 50 de

de transport
cu remorci cu o capaci- 
transport de 2 037 tone,

tractoare 
tate de 
aparținînd cooperativelor agricole, 
și care au fost repartizate să 
transporte griu, nu pot fi folosite 
fiindcă nu există motorină pentru 
aceste mijloace. Unitățile de trans
port specializate nu au răspuns 
solicitărilor cooperativelor agricole 
și, ca urmare, acestora le lipsesc 
mijloace de transport pentru grîu 
care însumează o capacitate de 500 
tone. Am semnalat această stare de 
lucruri cu convingerea că organe
le de specialitate din Ministerul 
Agriculturii și Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor vor 
lua măsuri urgente pentru a asi
gura mijloacele de transport ne
cesare. evitînd astfel pierderea 
producției de grîu. (Neculai Amihu- 
lesei, corespondentul „Scînteii").
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Promovarea tehnologiilor moderne
— principala explicație pentru un loc fruntaș

Activitatea rodnică desfășurată de oamenii muncii suceveni a fost 
răsplătită recent cu „Ordinul Muncii'* clasa I, acordat organizației 
județene de partid pentru rezultatele deosebite din anul 1986 obținute 
in îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan în industrie, construcții, 
transporturi și circulația mărfurilor. Printre cei care, prin competență 
profesională, prin dăruire și abnegație muncitorească și-au adus o 
importantă contribuție la înregistrarea acestui succes în întrecerea socia
listă se numără muncitorii, maiștrii, inginerii și tehnicienii ae la între
prinderea de prospecțiuni și explorări geologice „Suceava", din Cîmpulung 
Moldovenesc, mina Fundu Moldovei, întreprinderea de confecții și între
prinderea „Integrata" de lînă din Suceava, Filatura de bumbac și fabrica 
de încălțăminte din Cîmpulung Moldovenesc etc., unități care iși îndepli
nesc ritmic, în bune condiții sarcinile de plan și în acest an.
în rîndurile de față ne vom referi 

însă la activitatea celor aproxima
tiv 10 000 mineri ce iși desfășoară 
activitatea în județul Suceava și care 
au obținut rezultate constant bune 
in ultimii ani. Motivul este, credem, 
lesne de înțeles. Prin faptele lor de 
muncă, prin abnegație și dăruire 
muncitorească, oamenii aceștia scot 
la lumină, din adîncimile pămîntu- 
lui, bogățiile minerale ale subsolu
lui Țării de Sus. Sute de mii de tone 
de substanțe minerale utile iau 
astfel drumul marilor combinate si
derurgice ale țării. Lucrînd în acest 
domeniu prioritar al economiei na
ționale, minerii suceveni depun efor
turi stăruitoare pentru a spori 
participarea la dezvoltarea bazei 
de materii prime a economiei 
naționale. Și chiar dacă aici noul 
nu are aceleași dimensiuni ca în 
domeniile de vîrf ale tehnicii, oa
menii care lucrează în minerit luptă 
fără răgaz pentru perfecționarea și 
modernizarea proceselor de extrac
ție și de preparare a minereurilor. 
La mina Fundu Moldovei, de pildă, 
subunitate a marelui combinat su
cevean, procesul acesta este deosebit 
de intens în ultimul timp. Printre 
altele, în sectorul Mestecăniș, unde 
se folosește metoda de exploatare 
descendentă cu surpare a minereu
lui, a fost generalizată încărcarea 
mecanică în abataj. Adăugată altor 
măsuri luate pentru reducerea 
timpului de staționare a utilajelor, 
încărcarea mecanică a minereului a 
determinat creșterea productivității 
fizice cu 10,6 la sută. Tot la sectorul 
Mestecăniș, după cum ne-a precizat 
maistrul minier specialist loan Gos- 
tianu, s-a experimentat la un abataj 
creșterea înălțimii acestuia de Ia 2,7 
metri la 3,1 metri. Deoarece rezul
tatele sînt deosebite — productivita
tea muncii sporește cu 15 la sută, 
se reduce consumul de materiale 
explozive și de lemn de mină — 
începînd din acest semestru metoda 
va fi extinsă în toate abatajele.

La mina Fundu Moldovei s-a mo
dernizat, de asemenea, și fluxul de 
preparare. Astfel, a fost prelungit 
circuitul de flotare a piritei și au 
fost montate celule de reflotare la

circuitul de cupru. „Ca urmare a 
acestor îmbunătățiri — ne spunea 
maistrul Vasile Lupescu — cit și a 
folosirii unor reactivi indigeni, cali
tatea concentratului de cupru a cres
cut de la 12,5 la sută la peste 13,5 la 
sută, mărindu-se totodată randamen
tul de preparare și gradul de valori
ficare al metalelor din minereu".

în unitățile miniere 
din județul Suceava

Pe ansamblul combinatului minier 
s-au aplicat și alte metode noi, de 
mare productivitate și eficiență. La 
zăcămintul de minereu primar de 
mangan de la Tolovanu, al minei 
Vatra Dornei, a fost introdusă meto
da de exploatare descendentă cu 
surpare in felii orizontale, în locul 
vechii metode ascendente cu susți
nere și rambleu. Astfel a fost elimi
nată faza de rambleiere. adică de 
umplere a golului excavat. Aceasta 
a făcut ca productivitatea fizică să 
crească cu 50 la sută. Metoda va fi 
aplicată și la alte zăcăminte de 
mangan din bazinul Dornelor.

La mina Leșu Ursului a fost per
fecționată tehnologia de exploatare 
cu surpare a minereului în galerii 
de subetaj. „Este vorba — ne-a re
latat Mihai Chiribucă, secretarul co
mitetului de partid al minei — de 
o amplasare rațională a evantaiului 
de găuri pentru pușcare, în funcție 
de caracteristicile geominiere ale 
rocilor din subetajul respectiv, de 
încărcarea mecanizată, la o densita
te optimă a acestora, obținindu-se 
astfel efectul maxim al exploziei. 
Deși nu pare ceva cu totul deo
sebit, gradul de recuperare a mi
nereului sporește do la 80 la sută la 
85 la sută. Se apropie de finalizare 
și modernizarea transportului pe 
verticală al minereului la puțul 7, 
prin folosirea unui schip-colivie pen
tru adîncimi de peste 800 metri. 
Avem in vedere colectarea produc
ției de minereuri neferoase din

aripile sudică și nordică, de pe o 
distanță de 6 km pe orizontală și pe 
o înălțime de 250 metri, prin dever
sare descendentă gravitațională de 
la orizonturile superioare la orizon
tul de bază-colector. Aid, minereul 
se va incărca în schip și se va ridica 
la' suprafață. Astfel, 26 din cei 130 
de oameni care lucrează la transpor
tul pe verticală vor putea fi trecuți. 
din trimestrul IV, la activitatea 
propriu-zisă de extracție".

La uzina Tarnița, unde se prelu
crează minereurile extrase la Leșu 
Ursului, a fost grăbită moderniza
rea tehnologiei de flotare a minereu
rilor cuprifere, prin folosirea celu
lelor pneumomecanice cu microdis- 
persia aerului, aceasta ducînd la 
creșterea randamentului de extracție 
cu 2 la sută și reducerea consumului 
de energie electrică cu 25 la sută. 
Avînd în vedere aceste mari avan
taje, cele 15 celule prevăzute a fi 
puse în funcțiune pînă în luna sep
tembrie au fost deja montate și 
conectate la fluxul productiv. La 
această uzină mai menționăm o 
noutate. Este vorba de inovația ingi
nerilor Mircea Leonte și Gavril 
Gherghel, de La combinat, care au 
căutat și au găsit soluția pentru 
recuperarea pierderilor mecanice 
rezultate la prepararea minereu
rilor. „Pe tot circuitul de prepa
rare, ne spune inginerul Mircea 
Leonte, o anumită cantitate de con
centrat, care se deversa, se pierdea. 
Noi ne-am gîndit la o coloană colec
toare, separată de circuitul de sterii, 
și la două microiazuri. care funcțio
nează alternativ și unde ajung acum 
pierderile mecanice. După umplerea 
unui microiaz, amestecul se lasă să 
se decanteze și pierderile mecanice 
se reintroduc în circuitul primar, 
recuperîndu-se substanțele utile. Pe 
această cale, de la începutul anului, 
la uzina de preparare Tarnița s-au 
recuperat peste 10 000 tone concen
trat de pirită".

Așadar, faptele de muncă ale mi
nerilor suceveni, care sînt profund 
implicați în eforturile creatoare ale 
oamenilor muncii din întregul județ 
pentru întimpinarea Conferinței Na
ționale a partidului cu rezultate de 
seamă în producție, sînt deosebit de 
rodnice. în perioada care a trecut 
din acest an ei au obținut suplimen
tar 212 tone zinc, 58 tone cupru și 
7 tone plumb in concentrate, 26 550 
tone pirită, 5 900 tone minereu de 
mangan, 550 tone barită preparată 
și 374 tone fier în minereu de man
gan. Sînt cifre care pun in evidență 
angajarea lor responsabilă în activi
tatea de dezvoltare a bazei de ma
terii prime a țării.

Sava BEJINARIU 
corespondentul „Scinteii"

O CERINȚĂ A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE:

Rezolvarea promptă, temeinică 
a scrisorilor oamenilor muncii
Măsuri concrete pentru 
restabilirea disciplinei

Intr-o scrisoare adresată 
„Scinteii", un grup de coopera
tori de la C.A.P. Ciocănești ne 
relata că treburile gospodăriei 
lor au început să șchioapete, 
deoarece unii membri ai consi
liului de conducere al coopera
tivei sînt preocupați mai mult 
de probleme personale, negli- 
jînd bunul mers al treburilor 
obștii. Scrisoarea a fost trimisă 
de redacție spre soluționare 
Comitetului județean Dîmbovița 
al P.C.R., care. în răspunsul 
trimis, ne preciza că un colec
tiv de activiști ai comitetului 
județean de partid a verificat la 
fața locului cele semnalate. Din 
analiza efectuată a rezultat că, 
intr-adevăr, activitatea desfășu
rată de consiliul de conducere 
al C.A.P. Ciocănești în anul 1986 
nu s-a ridicat la nivelul cerin
țelor și posibilităților reale. 
S-au constatat totodată și unele 
abateri de la disciplina muncii 
și de la normele de organizare, 
în sectorul zootehnic, progra
mul nu era respectat de către 
îngrijitori, mai ales in zilele in 
care medicul veterinar (Mihail 
Constantinescu) făoea naveta. 
Datorită lipsei de supraveghere, 
s-au înregistrat mai multe ca
zuri de mortalitate la viței. Co
lectivul de control a dispus în
locuirea vițeilor, prin cumpărări 
de la gospodăriile populației, pe 
cheltuiala vinovaților. Biroul 
comitetului .comunal de partid a 
luat în discuție activitatea lui 
Mateiaș Ion. inginer-șef. și Sandu 
Radu, contabil-șef, sancționîn- 
du-i pe linie de partid cu mus
trare ; pe linie administrativă 
au fost sancționați, împreună 
cu Constantinescu Mihail, șeful 
fermei zootehnice, cu diminua
rea contribuției ; a stabilit un 
program de măsuri concrete 
pentru remedierea neajunsurilor 
semnalate în organizarea și 
conducerea activității din C.A.P.. 
pentru întronarea ordinii și dis
ciplinei.

Răspuns precis, 
angajament ferm

Blocul nostru 11 B din strada 
Schitului nr. 11, din sectorul 3 
— se relata într-o scrisoare 
adresată redacției de către co
mitetul asociației de locatari — 
este încă în termen de garanție. 
Nu încercăm a vă expune defi

ciențele cu care ne-am confrun
tat, de la mutare, datorate con
structorului (A.C.M. — 3), ci
doar necazul cu canalizarea 
stradală, care ne inundă mereu 
subsolul. Toate intîlnirile cu 
reprezentanții constructorului 
s-au soldat numai cu „minute" 
rămase pe hirtie. Din anul 1986, 
totul s-a rezumat la promisiuni.

Verificările efectuate de sec
ția tehnică a Consiliului popu
lar municipal București, căreia 
redacția i-a trimis sesizarea 
spre soluționare, împreună cu 
delegații asociației de locatari 
au confirmat faptele semnalate, 
într-adevăr. canalizarea strada
lă ce servește blocurile 10 B. 
11 B și 20 B din străzile ( Schi
tului nr. 11 și 11 A, cit și Fizi
cienilor nr. 41—42. era înfunda
tă și nepredată la I.C.A.B.. iar 
apa menajeră refula în subso
luri. S-a constatat, de aseme
nea, că drumul de acces la fa
țada posterioară a blocului 11 B 
din strada Schitului nr. 11 nu 
era terminat.

Ținînd cont de cele constatate 
— se precizează in finalul răs
punsului — comisia a stabilit 
următoarele măsuri : pînă la 
data de 30 iulie a.c., I.AiC.E.D.B. 
va preda canalizarea la I.C.A.B., 
dată pină la care se vor efectua 
toate lucrările de remedieri în 
vederea preluării în exploata
re ; pînă la recepția lucrării, 
I.A.C.E.D.B. va desfunda cana
lizarea, ori de cîte ori va fi ne
cesar, în termen de 48 de ore 
de la sesizarea locatarilor ; 
pentru asigurarea accesului la 
ghena de reziduuri a blocului, 
I.A.C.E.D.B. va termina tot pînă 
la 30 iulie a.c. și drumul de ac
ces. Sintem asigurați că 
D.G.D.A.L. și C.A.G.C.M.B. vor 
urmări executarea lucrărilor la 
termen și vor informa ■ secția 
tehnică a C.P.M.B. în acest 
sens.

Exprimăm convingerea că a- 
cest răspuns nu este doar o 
promisiune, ci va fi strict înde
plinit.

Inițiative gospodărești de mare eficiență practică
Așa cum este cunoscut, conducerea partidului și statului subliniază 

insistent necesitatea intensificării activității de colectare a materiale
lor refolosibile, ca fiind una din cerințele stringente ale economiei 
naționale. Cum s-a acționat și se acționează in județul Argeș, in unită
țile economice și in gospodăriile populației, ce experiență a pus in evi
dență această importantă acțiune economico-socială ?

în primul rind, se cuvine mențio
nat că secretariatul comitetului ju
dețean de partid a stabilit un pro
gram de măsuri politico-organizato- 
rice și tehnico-economice, care a a- 
bordat ansamblul problemelor reclr- 
culării materialelor in producție, re- 
condiționării pieselor și subansam- 
blelor, pe lîngă acțiunile propriu- 
zise de colectare. Pe baza lui, orga
nele și organizațiile de partid, de 
masă și obștești, consiliile populare 
din subordine și-au elaborat progra
me proprii, cu măsuri specifice, în 
vederea mobilizării cetățenilor și 
stringerii unor cantități cît mai mari 
de materiale refolosibile. în adunări 
ale organizațiilor de partid. în ca
drul unor schimburi de experiență 
și consfătuiri de lucru a fost re
levată necesitatea participării active 
și exemplare a membrilor.de partid, 
au fost dezbătute și generalizate ex
periențele bune, au fost criticate 
neajunsurile manifestate.

Activitățile de natură organizatori
că au avut ca suport ample acțiuni 
explicative pentru lămurirea marii 
importanțe economice a acestora. 
Astfel, un accent deosebit s-a pus 
pe studierea și însușirea prevederi
lor programului privind intensifica
rea activității de colectare și valori
ficare a materialelor refolosibile, 
aprobat de conducerea partidului. De 
asemenea, s-au organizat și se orga
nizează lunar ori bilunar acțiuni 
largi, de masă pentru recuperarea 
materialelor refolosibile. în desfă
șurarea cărora un rol important re
vine consiliilor populare, unităților 
economice subordonate acestora. în- 
fiintindu-se puncte de colectare la 
toate locurile de muncă, nominali- 
zindu-se persoanele care să înregis
treze și să expedieze materialele re
folosibile în întreprinderile județene 
specializate. De regulă. înaintea unor 
asemenea acțiuni, cetățenii sint în
științați. cu concursul deputaților, 
prin presa locală și stațiile de radio-

ficare. prin asociațiile de locatari. 
Acțiuni similare au fost și sînt or
ganizate în continuare și cu elevii 
din școli.

Urmarea unor astfel de acțiuni ? 
în lunile ce au trecut din aoest an 
s-au colectat și valorificat in plus 
față de plan mai multe mii de tone

fel, uteciștii din Pitești au colectat, 
între altele, în 1986, peste 700 tone 
metale feroase și neferoase, aproape 
60 tone hîrtie, 3 tone mase plastice, 
2 tone cioburi de sticlă, 300 000 sticle 
și borcane ; din întreprinderi, organi
zațiile U.T.C. au adunat și expediat 
oțelăriilor 2 200 tone fier vechi și 
metale neferoase. Importante canti
tăți au fost colectate și în aoest an.

La solicitarea noastră, Gheorgbe 
Borțea, prim-vicepreședinte al comi
tetului executiv al consiliului popu
lar municipal, ne-a prezentat citeva 
din acțiunile întreprinse de primărie

Stagiunea 
bucureșteanâ 

estivală
Stagiunea estivală a 

teatrelor bucureștene 
are inclusă în pro
gram. alături de spec
tacole din repertoriul 
curent, recitaluri de 
poezie si spectacole de 
sunet si lumină. Tea
trul Mic prezintă, in 
Rotonda scriitorilor 
din Parcul Cismigiu. 
spectacolul de sunet si 
lumină ..Anotimp de 
aur", ce va fi prezen
tat și pe Litoral înce- 
pind din 22 iulie.

Spectacolul de sunet 
și lumină al Teatrului 
,.C. I. Nottara" inti
tulat „Poeții cintă na
tura" va fi prezentat 
în cursul lunii august, 
în decorul pitoresc al 
Parcului Herăstrău.

La rîndul său, Teatrul 
de Comedie, după tur
neele in Valea Jiului, 
în alte zone ale tării, 
va începe, la sfîrșitul 
acestei săptămini, se
ria spectacolelor sale 
pe Litoral cu piesa lui 
Robert Thomas „Cap
cană pentru un băr
bat singur".

RECUPERAREA
RECONDIȚIONAREA
REFOLOSIREA

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT 1N ECONOMIE

însemnări din municipiul Pitești

de oțel, fontă, cupru, precum și im
portante cantități de anvelope, cio
buri de sticlă, hirtie etc. A sporit 
mult și volumul recondiționării unor 
piese de mare valoare pentru ex
tracția țițeiului și a unor piese ailto.

O experiență bine conturată a acu
mulat in acest domeniu municipiul 
Pitești, de mai mulți ani fruntaș în 
acțiunea de colectare a materialelor. 
Exploatarea de gospodărie comu
nală și locativă din localitate depă
șește cu regularitate planul de recu
perare la oțel, hirtie, alamă, cioburi 
de sticlă. In primele luni din acest 
an. planul a fost depășit aici cu 200 
tone la cupru, bronz, plumb, alamă, 
textile, hirtie, precum și la anvelope. 
Sursa principală de recuperare a 
acestei unități o constituie rampele 
de resturi menajere. Aici a fost or
ganizată o echipă care sortează tot 
ceea ce înseamnă carton, hirtie. me
tal. textile etc.

La rezultatele bune în acțiunea 
de recuperare o contribuție notabilă 
o aduc organizațiile de tineret. Ast

în domeniul colectării materialelor 
refolosibile : „Pentru depistarea ma
terialelor refolosibile a fost -sectori
zat» întregul oraș, zonele fiind re
partizate pe deputății de cartier și 
președinții asociațiilor de locatari. 
Cu ani în urmă, în unele zone 
ale orașului fuseseră abandonate 
de constructori multe materiale 
vechi, care nu le mai făceau tre
buință. în urma lor, alți oameni 
le-au... îngropat. In aceste locuri, 
deputății, oetățenii au descoperit 
adevărate surse de metale abando
nate pe terenurile fostelor șan
tiere. pe locurile de . depozitare 
a resturilor rezultate din activi
tatea constructorilor. în depozite
le de pe lingă gări și autogări 
(destinate materialelor de tot felul), 
pe terenurile din jurul barajelor, 
lacurilor de acumulare ale rîului 
Argeș și malurile acestuia. Fiecare 
din zonele enumerate au fost — și 
sint încă — pentru unitățile din sub- 
ordinea consiliului popular o adevă
rată «mină» de oțel, cupru, bronz.

traverse și fier-beton. De asemenea, 
multe materiale sint recuperare din 
clădirile demolate".

Cum aflăm în continuare și cum 
aveam să constatăm ulterior la fața 
locului, acțiunea de colectare a mo
bilizat întregul municipiu, inclusiv 
gospodăriile populației. Metoda fo
losită a fost și aici aceea de a îm
părți orașul pe circumscripții, depu
tății, activul organizațiilor de partid 
din'cartiere mobilizînd cetățenii din 
zona lor pentru a preda materialele 
refolosibile care nu le mai sînt de 
folos în gospodărie. La fel proce
dează comitetele de cetățeni, asocia
țiile de locatari și organizațiile 
O.D.U.S. între cartiere s-a inițiat o 
adevărată întrecere. De aici se co
lectează mari cantități de materiale 
recuperabile, mai ales în zilele și 
săptămînile-record.

De citva timp, primăria a declan
șat o nouă acțiune de mare eficien
ță practică : joia și duminica, pe 
baza Legii nr. 1, reprezentanții con
siliului popular și ai întreprinderilor 
specializate se deplasează prin car
tier (cu mașini si cîntare) si preiau 
direct de la domiciliul cetățenilor 
materiale strînse de aceștia în con
tul contribuției în muncă ce le revin 
prin lege.

în blocul C-2 din cartierul Nord, 
bunăoară, s-au încărcat la un mo
ment dat 400 kg fier vechi, 280 kg 
hîrtie. un mare număr de sticle și 
borcane.

— De unde atîta oțel, hîrtie, alte 
materiale refolosibile ? — l-am în
trebat pe locatarul Gheorghe Pîrvă- 
nescu.

— Cînd pui la inimă această acți
une, cauți și, după cum se vede, gă
sești. Pentru că se adună destule in 
casa omului. Ba o chiuvetă spartă, 
ba un disc de ambreiaj stricat, ba o 
jantă de camion abandonată pe o 
stradă...

Iată cum gîndesc șl acționează ce
tățenii din Pitești, hotărîți ca anul 
acesta să depășească rezultatele 
bune de anul trecut, să demonstreze 
prin fapte spiritul gospodăresc 
care-i caracterizează.

Gh. CÎRSTEA
corespondentul „Scinteii"

(Urmare din pag. I)
Am insistat asupra acestei pro

bleme de maximă actualitate, deoa
rece, din păcate, pe alocuri. însem
nătatea ei majoră nu a fost încă 
suficient de bine înțeleasă. Docu
mentațiile tehnico-economice pentru 
unele investiții sint avizate și apro
bate, iar soluțiile prevăzute, inclu
siv materialele preconizate de către 
proiectanți. acceptate, fără alte obiec
ții sau precizări. Pe baza lor. unită
țile de construcțil-montaj își stabi
lesc necesarul de materiale de care 
au nevoie. Numai că. după ce lu
crările pe șantiere sînt începute, se 
declanșează o veritabilă „tirguială" 
pentru obținerea materialelor ne
cesare. Pentru că. așa cum de
monstrează practica, reducerea au
tomată a cotelor reprezintă o măsură 
tardivă. îi obligă pe constructori și 
încearcă să-și procure materialele 
necesare pe „căi ooolite", prin in
tervenții repetate, irosind o bună 
parte din timpul de muncă al cadre
lor tehnico-inginerești în aoeste 
•căutări. Și ce înseamnă, de fapt, a 
rezolva problema asigurării unor 
materiale pe „căi ocolite"? De multe 
ori. în urma numeroaselor apeluri 
ale constructorilor pe lîngă organele 
de sinteză, cotele în discuție sint to
tuși suplimentate, sau. dacă nu sint, 
atunci se procedează după principiul 
„micii înțelegeri" cu furnizorii, a 
serviciilor reciproce.

Pornind de la asemenea dificultăți, 
de la necesitatea reducerii accen

La semnalele cititorilor
• Scuza... era alta. «în cartierul nostru, Vatra Nouă din sec

torul 1, avem o unitate de legume-fructe închisă de peste un 
an — ne relata într-o scrisoare Petre Pînzaru, din șos. Strău- 
lești nr. 13. Fiind singura in zonă, am dori să fie redeschisă. 
Așa cum ni s-a precizat într-un răspuns la o altă scrisoare 
adresată „Scinteii", lipsa gestionarului nu poate fi o scuză». 
Din verificarea făcută de Direcția generală comercială a mu
nicipiului București, căreia i-am trimis scrisoarea, rezultă că 
motivul era altul. Adică, unitatea nu s-a putut redeschide din 
cauza întîrzierii lucrărilor de renovare. Totodată, s-a primit 
asigurarea că în această lună se va reintră în normal.

9 Și totuși s-a putut. „M-am adresat de mai multe ori foru
rilor locale — scria H. Marinescu din Zimnicea — pentru a 
repara deficiențele apărute la conducta ce alimenta cu apă o 
parte a apartamentelor. Am fost sfătuiți de. mai multe ori să 
stăm acasă pentru că ni se va trimite un meșter. Dar n-a ve
nit". Scrisoarea trimisă de redacție a fost verificată la fața locu
lui de către un delegat al I.J.G.C.L. Teleorman, confirmindu-se 
cele sesizate. Drept urmare, S.G.C.L. Zimnicea a remediat ime
diat defecțiunea semnalată.

• Pornindu-se de la sesizarea primită din partea redacției — 
se precizează în răspunsul Comitetului județean Botoșani al 
P.C.R. — un colectiv a verificat la fața locului aspectele semna
late privind lipsurile manifestate în activitatea A.E.I. Dragali- 
na — Botoșani. Drept urmare. Direcția generală pentru agri
cultură a județului Botoșani a hotărît înlocuirea directorului de 
la A.E.I. Dragalina.

® Măsură îndreptățită. Apreciind ca justificate cerințele ridi
cate într-o scrisoare adresată redacției de Ioan Toma și Ion 
Chiodan din localitatea Vermeș, Direcția generală pentru agri
cultură Caraș-Severin a dispus cooperativei de credit Bocșa să 
achite celor doi petiționari sumele de 12 499 și respectiv 18 750 
lei pentru oile vîndute C.A.P. Ezeriș în anul 1985 și încă neachi
tate. Cu dispozițiile de plată nr. 377 din 11 iunie a.c., sumele 
au fost încasate.

Dumitru MANOLE

CARNET CULTURAL

GIURGIU. Cu prilejul împli
nirii a 22 de ani de la istoricul 
forum al comuniștilor romani 
din iulie 1965, sub genericul 
„Partidul Comunist Român — 
forța politică conducătoare a 
poporului pe calea socialismu
lui și comunismului". în locali
tățile din județul Giurgiu au 
loc în aceste zile expuneri, sim
pozioane. dezbateri, gale de 
filme documentare, întîlniri cu 
activiști de partid și de stat, 
prezentări de carte și expoziții. 
(Ion Manea).

IALOMIȚA. Casa de cultură 
a sindicatelor din municipiul 
Slobozia găzduiește expoziția de 
pictură și desen a studenților 
care, timp de două săptămini, 
s-au aflat într-o tabără la I.A.S. 
Ograda. Sînt expuse peisaje și 
portrete inspirate din munca lu
crătorilor din agricultură. Ex
poziția este rezultatul bunei co
laborări dintre Institutul de 
arte plastioe „Nicolae Grigo- 
rescu" din București și Comite
tul județean de cultură și edu
cație socialistă Ialomița. (Mihai 
Vișoiu).

BISTRIȚA-NASAUD. In de
corul de aleasă frumusețe al 
stațiunii Sîngeorz Băi își des
fășoară activitatea de creație 
membrii Taberei naționale de

sculptură în aer liber. Participă 
sculptori din Arad. București, 
Brăila, Brașov, Craiova, Galați, 
Sibiu. Tîrgoviște, Tîrgu Jiu, 
Ploiești, Zalău, Tîrgu Mureș, 
Bistrița, Sîngeorz Băi. Cele mai 
reușite lucrări vor intra în pa
trimoniul stațiunii. (Gheorghe 
C’rișan).

SIBIU. Cercul de artă plas
tică din cadrul întreprinderii 
„Independența" din Sibiu — 
colectiv artistic premiat de mai 
multe ori in cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României" — 
a deschis, în incinta unității, o 
nouă expoziție cu lucrări de 
pictură, grafică și sculptură. 
Autorii lor : muncitori, tehni
cieni, maiștri, ingineri. (Ion 
Onuo Nemeș).

TULCEA. I,a secția de artă a 
muzeului ..Delta Dunării" din 
Tulcea a fost, deschisă o expo
ziție. sub genericul „Tendințe în 
plastica românească contempo
rană". De asemenea, la Galeriile 
de artă ale Filialei județene a 
U.A.P. din holul „Casei cărții" 
din municipiul de la porțile Del
tei s-a deschis, sub genericul 
„Mărturii plastice ale noului 
peisaj contemporan românesc", 
o expoziție de pictură. (Neculai 
Amihulesei).

ORADEA : Retrospectiva „Nicolae Grigorescu"
Joi, 16 iulie 1987. Afluență mare de public la complexul muzeal 

județean Bihor. Mai exact, la vernisajul retrospectivei „Nicolae 
Grigorescu". Despre semnificația acestei manifestări, organizată 
sub egida Comitetului de cultură și educație socialistă al județului 
Bihor. în colaborare cu Muzeul de artă al Republicii, ne-a oferit 
amănunte Mariana Zintz, șef de secție la Complexul muzeal jude
țean din municipiul de pe Crișul Repede :

— Orădenii au bucuria intilnirii cu 97 dintre cele mai vestite 
tablouri ale marelui Nicolae Grigorescu. Sînt lucrări care acoperă 
toate etapele creației acestui clasic al plasticii românești. Admi- 
rind. pe viu. „Atacul de la Smîrdan", „Țărancă din Muscel". „Bă- 
lăioara" și multe alte capodopere, vizitatorii înțeleg mai profund 
personalitatea și originalitatea marelui artist.

Așadar, timp de o lună, la Oradea, o manifestare care se con
stituie de la sine într-un eveniment cultural. (Ioan Laza).

tuate a consumurilor de materia
le, este cît se poate de limpede 
că atit ministerele tutelare de in
vestiții, cit și organele de sinteză 
și dircctivare au datoria primor
dială de a-și reconsidera propriul 
stil și metoda de muncă, asumin- 
du-și pe deplin răspunderea de a 
îndruma permanent și coordona in 
mod unitar activitatea de proiectare

ționale; introducerea unui control 
sistematic asupra proiectelor de exe
cuție, chiar in faza lor de elaborare, 

în sfîrșit, nu mai puțin impor
tant este controlul exercitat cu exi
gență asupra activității furnizorilor, 
în scopul de a-i determina să asi
mileze și să introducă rapid în fa
bricație materiale ușoare, economi
coase. moderne, de a folosi într-o

mestru al anului. Neajuns care peri
clitează în modul cel mai serios pu
nerea in funcțiune a centralelor ter
moelectrice din Suceava, grupul I, 
Oradea II, grupul 5. Govora grupul 
VI. Iași grupul II. Craiova II, 
grupul I. a unui șir de capacități de 
pe platformele petrochimică Brazi- 
Teleajen, Combinatul chimic din 
Drobeta-Turnu Severin și altele.

Șantierelor - materiale de construcții la timp si de bnnă calitate
— care este, fără îndoială, princi
pala „sursă" de economisire a ma
terialelor de construcții și de redu
cere a costurilor de lucrări.

în oentrul preocupărilor trebuie 
așezate urmărirea mai energică a 
modului în care sînt aplicate măsu
rile capabile să determine reduoe- 
rea accentuată a volumului lucrări
lor de construcții-montaj, orientarea 
proiectanților spre adoptarea de so
luții constructive și tehnologice cu 
consumuri minime de materiale ; 
folosirea pe scară largă a proiecte- 
lor-tip, a soluțiilor și elementelor 
tipizate, a unor norme și normative 
corespunzătoare în aoeastă privință; 
corelarea dintre volumul de investi
ții. făcută pe baza Însumării docu
mentațiilor de execuție, cu balanța 
resurselor reale ale economiei na-

măsură sporită materiile prime de 
care dispunem in țară, pentru a se 
întocmi cît mai mult cu putință 
resursele procurate din import.

Problemele asigurării materialelor 
de construcții nu 6e limitează numai 
la metodologia inadecvată în care 
se desfășoară aprovizionarea. Nu 
rareori, chiar in cazul unor con
tracte încheiate Ia vreme, conținind 
clauze ferme între constructori și 
furnizori, pe șantiere nu există cer
titudinea că vor fi primite integral 
cantitățile de materiale comandate. 
Iată „radiografia" unui asemenea 
caz. Combinatul siderurgic din 
Galați nu a livrat Trustului antre
priză generală de lucrări speciale și 
izolații tehnologice din București 
decît jumătate din tabla neagră 
subțire contractată pe primul se-

Inutil să mai spunem că interven
țiile făcute pe lingă furnizorul res- 
tanțier, pe lingă forul său coordo
nator — Ministerul Industriei Meta
lurgice — n-au dat nici uri rezultat 
practic, fiecare zi pierdută îngreu- 
nind și mai mult eforturile construc
torilor de a recupera restanțe ce nu 
li se datorează lor. Mai mult, pen
tru trimestrul III furnizorul nu dă 
nici o garanție că va recupera res
tanțele anterioare. Indiferent de 
explicațiile pe care le pot găsi fac
torii răspunzători pentru justifi
carea acestei întirzieri. nu este vorba 
decît de o flagrantă indisciplină 
contractuală, vizind pur și simplu 
dezinteresul fată de soarta unor in
vestiții importante, fată de cerințele 
economiei naționale. Planul de in

vestiții nu poate fi înfăptuit cu 
explicații și justificări 1 Faptul că 
aceste restante în livrări datează 
de luni de zile impune analizarea 
temeinică a modului în care a fost 
programată și lansată producția în 
această unitate, stabilite diferitele 
priorități, felul în care se derulează 
propriul lor proces de aprovizionare 
tehnico-materială. Analize care ar 
trebui urmate de măsuri energice și 
realiste, menite să introducă efectiv 
un climat de ordine și responsabili
tate in livrări.

Eforturile susținute ale construc
torilor și montorilor pe șantiere 
trebuie puternic sprijinite de toți 
producătorii de materiale. Este ne
cesar să se înțeleagă cu toată răs
punderea că șantierele au nevoie 
stringentă de aoeste materiale, că 
fără ele un șir de lucrări se găsesc 
în situația de a nu fi terminate la 
termen și predate beneficiarilor. Rit
micitatea în livrări, respectarea în
tocmai a contractelor încheiate sint 
coordonate care trebuie să jaloneze 
zi de zi activitatea fiecărei între
prinderi producătoare. Este o cerință 
de prim ordin pusă în fata colecti
velor de oameni ai muncii din 
aceste întreprinderi, a organizațiilor 
de partid, de respectarea căreia de
pinde mult succesul în competiția cu 
timpul pe șantiere, pentru punerea 
în funcțiune la termen a tuturor 
obiectivelor planificate în acest an.

• O întinsă așezare neo
litică toamna anului trecut a fost 
cercetată la Popești (Argeș), după cum ne 
comunică Teodor Cioflan de la Muzeul 
județean Argeș, o așezare neolitică apar- 
ținînd culturii Gumelnița (2800—1900 î.e.n.). 
Au fost descoperite două locuințe de su
prafață, ambele cu două încăperi. Inven
tarul arheologic deosebit de bogat aruncă 
lumină asupra ocupațiilor și vieții făurito
rilor acestei culturi. In număr ridicat au 
fost scoase la iveală săpăligi de corn și 
rîșnițe, documentînd caracterul agricol al 
așezării. Foarte numeroase sînt uneltele 
gospodărești din silex — lame-cuțit, răzui- 
toare. topoare de felurite dimensiuni, rîșni
țe de mină — acestea alcătuind un adevă
rat depozit. Foarte interesant este faptul că 
alături de unelte finisate s-au găsit 'lame 
de silex ce-și așteptau probabil prelucra
rea. Sînt frecvente uneltele din os de cerb 
(dăltite. străpungătoare, harpoane. ace 
etc.), ca și greutățile de la războiul de țe
sut sau fusaiolele de lut, atestind practi
carea meșteșugului casnic al țesutului. 
Deosebit de bogată este ceramica, vasele 

I fiind ornamentate fie cu un decor pictat 
’ de culoare roșie în motive geometrice și 

spiralice. fie cu bumbi. Bine reprezentată 
și de mare frumusețe este și plastica din 
lut și os — figurine antropomorfe și sta
tuete zoomorfe. Numărul mare și divers al 
materialelor‘arheologice aparținînd celor 5 
Orizonturi de cultură de la Popești, ca și 
faptul că s-a descoperit valul și șanțul de 
apărare al așezării îl îndrituiesc pe cerce
tător să o asemuiască cu renumitele așe
zări neolitice de la Vidra. Tangîru și Glina.
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• CULORILE COLUMNEI. 111 
numărul 6 din acest an, revista „Magazin 
istoric" publica, sub semnătura dr. Ion 
Dumitriu-Snagov. un articol relatînd des
pre una dintre realizările de vîrf ale teh
nicii nucleare contemporane. Este vorba

scenele Columnei Traiane în înfățișarea lor 
inițială, colorată. încă una dintre multele 
taine ale Columnei — despre care se cre
dea că va rămîne de nepătruns — a fost 
astfel dezlegată. Fotografia publicată de 
revistă ne convingea să dăm dreptate con
cluziilor articolului : „Imaginea colorată a 
scenei (înfățișînd asaltul dacilor împotriva 
unei cetăți romane — n.n.) ne vorbește 
parcă intr-un limbaj mai pregnant și mai 
sugestiv despre dramatismul luptei : dacii 
— sprijiniți de cavaleria aliaților lor, 
roxotanii (in armuri de zale) — după ce 
au trecut apele Dunării, se îndreaptă, la 
îndemnul căpeteniei purtătoare a stindar
dului cu cap de lup. căpetenie considerată 
de specialiști a fi viteazul rege Decebal. spre 
cetatea în care romanii, la adăpostul dispo
zitivului lor de apărare, așteaptă iminenta 
deschidere a porților și spargerea ziduri
lor cu berbecele...".

• UN NOU ȘANTIER AR
HEOLOGIC. După cum ne informează 
tovarășul dr. Zoltăn Szekely, directorul 
Muzeului județean din Sfîntu Gheorghe, 
in urma efectuării lucrărilor de fundații 
ale unor blocuri de locuințe pentru specia
liștii din comuna Cernat, județul Covasna, 
au fost scoase la iveală unele vestigii ce 
au determinat pe lucrătorii muzeului să 
deschidă în această vară'un șantier arheo
logic în centrul localității amintite. Pînă în 
prezent s-au găsit urme de așezări din 
epoca bronzului, din perioada a doua a e- 
pocii fierului (La Tâne), din perioada de 
formare a poporului român, din epoca pre- 
feudală. Săpăturile sînt în curs de execu
tare și au scos la iveală pînă acum unele 
vestigii care atestă că valea Cernatului a 
fost locuită din epoca cea mai veche — 
neoliticul timpuriu — și pînă în zilele 
noastre. Cele mal importante obiecte ce au 
fost descoperite pe noul șantier arheologic 
aparțin perioadei de după retragerea au- 
reliană — din secolele III—IV și din se
colele V—VI. Este vorba de obiecte din 
ceramică, urme de locuințe Si un întreg 
inventar al unui mormînt ce datează din 
secolul al IV-lea. (Constantin Timaru).

• „CERERILE NORODULUI". 
„Cererile norodului", formulate de Tudor 
Vladimirescu în luna ianuarie 1821, consti
tuie unul dintre principalele documente- 
program aid revoluției române de la 1821. 
Acest document s-a păstrat în trei ver
siuni. După cum ne informează prof. dr. 
Corneliu Tamaș, directorul Filialei jude
țene Vil cea a Arhivelor statului, aici sa 
află cea mai completă variantă ; ea a fost 
transcrisă, „după cele adevărate", de către 
Ghenadle Pirvulescu. Copierea chiar in 
epocă a celor 34 „ponturi" (articole) denotă 
largul ecou pe care obiectivele revoluției 
l-au avut în rîndul diferitelor categorii so
ciale. (Ion Stanciu).

• CORESPONDENTA TIMO- 
TEI CIPARIU - GEORGE BARI- 
TIU. Printre cele peste 3 000 de 
documente care constituie arhiva personală 
a lui Timotei Cipariu — aflate in patri
moniul Arhivelor statului din Cluj-Napoca 
— se află un mare număr de scrisori adre
sate marelui cărturar transilvănean Geor
ge Barițiu. precum și corespondență pri
mită de la acesta. Intr-o scrisoare trimisă 
din Brașov, la 16 octombrie 1861, Barițiu 
îi transmite salutări din partea lui Ion 
Maiorescu. despre care-1 informează că a 
fost în Istria și se pregătea să publice un 
studiu cu caracter istoric și filologic ; ii 
comunica, de asemenea, opinii în legătură 
cu ședința de constituire a Astrei din 4 
noiembrie și îl anunța că toți așteaptă ca 
Cipariu să ia conducerea asociației. într-o 
altă corespondență îi solicita să trimită, în 
contul său, școlii din Tohan mai multe 
cărți, între care și 50 abecedare, tipărite de 
Timotei Cipariu în tipografia din Blaj. 
Din corespondența trimisă de Cipariu lui 
Barițiu este de remarcat o scrisoare din 
1847 prin care îi solicita numere din „Ga
zeta Transilvaniei" și îl ruga să-i trimită 
știri din Principate pentru a le publica in 
gazeta „Organul luminării", pe care o edita 
el însuși la Blaj. Sînt scrisori care vorbesc 
nu numai despre prietenia și colaborarea 
dintre cei doi mari cărturari, ci vin să 
ateste, o dată mai mult, viul interes cu 
care în Transilvania era urmărită evolu
ția vieții politice și culturale din țările 
române de la sud și est de Carpați. (Marin 
Oprea).

Grupaj realizat de 
Silviu ACHIM
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Cronica zilei
In perioada 14—16 iulie, tovarășul 

Vasil Țanov, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, a efectuat, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, o vizită in țara 
noastră.

Oaspetele bulgar a avut convor
biri la Secția pentru Problemele de 
Agricultură a C.C. al P.C.R. cu to
varășul Vasile Bârbulescu. secretar 
al C.'C. al P.C.R.. cu privire la dez
voltarea, în spiritul înțelegerilor 
convenite la nivel înalt, a colaboră
rii româno-bulgare în domeniul 
agriculturii.

Au fost vizitate unități agricole 
de producție, institute de cercetări 
de profil, obiective social-edilitare 
din Capitală și din județele Con
stanta și Giurgiu.

★
La București s-a încheiat joi cea 

der-a VII-a Conferință a Societăților 
de Cruce Roșie și Semilună Roșie 
din țările balcanice.

în cadrul lucrărilor a fost pusă în 
evidență contribuția Societăților de

Cruce Roșie și Semilună Roșie din 
țările acestei zone la crearea unui 
climat de încredere și bună vecină
tate. de cooperare în- spiritul prin
cipiilor umanitare ca factor de pace 
și înțelegere între popoare.

Au fost abordate. de asemenea, 
probleme privind dezvoltarea colabo
rării între societățile respective, în 
domeniul educației sanitare a cetă
țenilor.

★
Sub auspiciile Ministerului Tu

rismului, la Timișoara s-a deschis 
joi expoziția fotodocumentară 
„U.R.S.S. — țara turismului. țara 
prietenilor", prezentată de organiza
ția sovietică de turism internațio
nal „INTURIST".

La vernisajul expoziției — găz
duită de complexul muzeal Timiș — 
au participat reprezentanți ai mu
nicipalității, ai Oficiului județean de 
turism, oameni ai muncii din între
prinderi și instituții timișorene.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei U.R.S.S. la București.

(Agerpres)

BOTOȘANI: Consfătuire privind creația 
tehnico-științifică

La Botoșani au în
ceput lucrările consfă
tuirii organizate de. 
Ministerul Industriei 
Electrotehnice, avind 
ca temă „Creația teh- 
nico-știintifică în con
textul modernizării 
proceselor de produc
ție. al îmbunătățirii 
nivelului tehnic si ca
litativ al produselor".

Gazda consfătuirii — 
colectivul întreprinde
rii ..Electrocontact" 
Botoșani — primește, 
al doilea an consecu
tiv. premiul I pe ra
mură la creația teh- 
nico-stiintifică. Lucră
rile consfătuirii au loc 
în comun cu activită
țile ..Clubului direc
torilor de întreprin

deri" din județul Bo
toșani. valoroasă ini
țiativă de colaborare 
si întrajutorare pen
tru găsirea soluțiilor 
optime de rezolvare a 
problemelor de pro
ducție. de ridicare a 
nivelului tehnic si ca
litativ al produselor, 
de sporire a producti
vității muncii. (Eugen 
Hrușcă).

BUZĂU : Prima salbă de microhidrocentrale

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20,30 Programul ideologic al partidului 

— programul unei ample activi
tăți de formare a omului nou 
• Tribune ale conștiinței revolu

ționare : teatrul și filmul. Docu
mentar .

20,45 Partidul, glasul biruitor al Româ
niei. Versuri și cintece patriotice, 
revoluționare (color)

20.55 Cadran mondial (color) • Româf 
nia — Ceaușescu — Pace

21,10 Secvențe irakiene. Documentar 
(color)

21,25 Serial științific (color). ,,Aventura 
cunoașterii". Episodul 6

21,50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

După ce. la sfîrșitul anului trecut 
lucrătorii de la Antrepriza de con- 
strucții-montaj și reparații Buzău 
au reușit să pună in funcțiune 
prima din cele 3 microhidrocentra
le din zona Chiojdu, cu o putere 
instalată de 0.8 MW. ca urmare a 
unei mobilizări exemplare și a 
unor eforturi susținute, la 30 iunie 
a fost dată in exploatare și Chiojdu 
II (0.7 MW). Ieri. 16 iulie, con
structorii de la microhidrocentrala 
Chiojdu III. conduși de inginerul 
Constantin Sandu, au finalizat, cu

10 zile mai devreme, lucrările de 
turnare a betoanelor la bazinul de 
liniștire a apelor. De asemenea, la 
această a treia microhidrocentrala 
de pe riul Bisca Chiojdului se alfa 
intr-un stadiu avansat executarea 
fundațiilor pentru utilajele de la 
centrala electrică și se apropie de 
finalizare montarea conductei de 
aducțiune a apei, ceea ce permite 
intrarea in funcțiune cu cel puțin 
20 de zile mai devreme față de 
termenul planificat. (Stelian Chi- 
per).

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 17 iulie (ora 21) 
— 20 iulie (ora 21). în țară : Vremea 
se menține caldă, îndeosebi în regiu
nile sudice. Cerul va fi variabil cu în- 
n ou rări mai accentuate, îndeosebi în 
cursul după-amiezii., în vestul, centrul 
și nordul țării, unde vor cădea ploi

locale. în restul teritoriului, ploile 
vor fi izolate. Vîntul . va sufla 
slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 14 și 
22 de grade, iar maximele între 22 și 
32 de grade, mai ridicate in sudul ță
rii. Dimineața, pe alocuri, se va pro
duce ceață. în București : Vremea va 
fi caldă, cu cerul variabil, favorabil 
ploii de scurtă durată, la începutul in
tervalului. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 19 și 22 de grade, iar 
cele maxime între 26 și 31 de grade*

FIENI: Produse de cea mai bună calitate
Colectivul întreprinderii „Steaua Electrică" din Fieni. unitate dis

tinsă de două ori consecutiv cu Ordinul Muncii clasa I. situată si în 
acest an pe primul loc în întrecerea socialistă între unitățile de profil, 
a realizat ieri planul Ia export pe primele șapte luni. Aprecierile de 
care se bucură pretutindeni lămpile electrice produse la Fieni se dato- 
resc faptului că peste 97 la sută din producția unități: se situează la 
nivel tehnic mondial. Este, de remarcat, totodată, că numai pe baza pro
gramului de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de 
fabricație. în acest, an se asigură un spor de producție pentru export 
în valoare de peste 42 milioane lei. (Glieorghe Manea).
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— infinit mai proaspătă, 
mai rațională. ma: convin
gătoare. El a ince'at să 
mai nară o colecție rece de 
dogme, ci s-a dovedit ceea 
ce este în realitate — des
cătușarea gîndirii. sensibi
litatea la impulsurile vieții 
sociale, puterea de a re
nunța Ia judecăți perima
te. la prejudecăți, de a su
pune totul focului critic al 
mintii. îndrăzneala de a 
schimba. de a prevedea 
schimbările, de a privi îna
inte. Si. corolar firesc al 
acestor mutații în conștiin
țe. omul a început să se 
simtă stănîn nu numai ne 
forțele materiale ne care 
le produce, ci si pe ideile 
care guvernează societatea 
in care trăiește.

Act de clarviziune poli
tică. de demnitate^ naționa
lă. de eficientă ” socială. 
Act de puternică întărire 
a unității de cuget si sim
țire a întregului popor in 
jurul partidului. Act hotă- 
ritor pentru procesul revo
luționar. fără precedent ca 
amploare si semnificație, 
declanșat de suflul nou 
imprimat întregii dezvol
tări economico-sociale de 
fundamentalul Congres al 
IX-lea. Continuat si ampli
ficat cu luciditate si pa
siune comunistă de urmă
toarele congrese si confe
rințe naționale ale parti
dului. pătruns treptat in 
toate fibrele si articulațiile 
organismului social.

Generației născute sau 
formate după 1965 nu-i 
vine ușor să înțeleagă acest 
proces regenerator la scara 
societății si a individului, 
lupta acerbă cu dogma, cu 
ponciful, cu ideile prefa
bricate. revoluția profundă 
si adesea dramatică din 
conștiințe, ieșirea din con- 
stringerile șabloanelor sau 
din inerția gindirii somno
lente. bătălia pentru ade
văr. pentru restabilirea va
lorilor si a identității na
ționale. pentru dreptul si 
datoria de a porni întot
deauna de Ia viată si nu 
de la scheme importate, de 
a acționa cu poporul si 
pentru popor. Este o gene
rație căreia permanentul 
îndemn la muncă si la în
vățătură. la însușirea celor 
mai noi cuceriri ale revo
luției tehnico-științifice i 
se pare cel mai firesc lu
cru cu putință si e uimită 
să afle că, intr-o vreme.

deschiderea sore informa
tică sau biologia modernă, 
de pildă, constituia o „ere
zie" si era sancționată ca 
atare. O generație pentru 
care exprimarea liberă si 
deschisă a opiniei, exerci
țiul democratic, spiritul cri
tic constructiv, obligația 
profesională si morală de 
a-si nune întrebări si a cău
ta răspunsuri se confundă 
cu însusi modul natural de 
existentă. de gindire. de 
acțiune. Si dacă toate a- 
cestea constituie astăzi re
alități firești, condiții na
turale pentru bunăstarea 
conștiinței, faptul se expli
că prin climatul politico- 
moraJ. de esență umanist- 
revolutibhară'. instaurat in

de cele mai fecunde idei 
ale timpului, prefatînd ac
tiv viitorul, nu asteptm- 
du-1 ca pe o simplă zi de 
mîine, străbate de la un 
capăt la altul Programul 
partidului, carta devenirii 
noastre comuniste, si se re
găsește în fiecare pagină a 
demersurilor teoretice. în 
fiecare dintre acțiunile 
practice initiate de to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Gîndirea , creatoare, in 
condițiile în care a devenit 
principală forță de progres 
în edificarea economică si 
socială, nu este doar pro
clamată sau invocată in 
împrejurări festive. Și ea 
nu este nici o tainică Pia
tră filozofală, rod al spe

transpune neîntîrziat in 
viată roadele acestui efort 
creator, implicit de a be
neficia de aceste roade. 
Omul de la strung, de la 
planșetă, din laborator nu 
mai este simplu si pasiv 
executant, un ..salariat" 
al mersului de la sine, el 
se simte părtaș, răspunză
tor. el este voce si opinie 
și faptă în forumul de
mocratic din care face 
parte. Propune, decide. în
făptuiește. Se realizează 
deci superior, ca ființă u- 
mană conștientă și demnă.

Din solul'fertil al acestei 
noi conștiințe, pe care a 
creat-o si o desăvirseste in 
continuare epoca pe care 
o trăim.. fructele gindului

LARGI ORIZONTURI 
GÎNDIRII CREATOARE

anii de după Congresul al 
IX-lea. climat al dezvoltă
rii libere, nestingherite a 
personalității umane, al 
descătușării energiilor na
țiunii.

Mai mult însă decît o 
..descătușare". Ii datorăm 
secretarului general al 
partidului o teză de o co- 
virsitoare însemnătate teo
retică si practică pentru 
impulsionarea gindirii crea
toare. pentru potențarea e- 
nergiilor poporului. Teza 
potrivit căreia. în condițiile 
revoluționare ale noii orin- 
duiri. conștiința nu mai 
poate fi considerată la re
morca existentei sociale, o 
veșnică umbră fatalmente 
condamnată să rămînă in 
plan secund. Conștiința e 
intr-adevăr determinată de 
existentă, dar. la rîndul 
său. ea este menită să in
fluențeze. să determine, să 
schimbe existenta, s-o înal
te potrivit mersului isto
riei. potrivit idealului co
munist. Ideea. de o nobilă 
încredere în destinul otnu- 
lui-subiect al istoriei, in 
capacitatea sa revoluționa
ră de a transforma socie
tatea si de a se transfor
ma pe sine, de a se auto- 
denăsi sub impulsul con
științei înaintate, animată

culațiilor de cabinet, mo
nopolul vreunei elite. Gîn
direa creatoare, la noi. 
poartă haine de lucru și 
are statut democratic, fiind 
emanația milioanelor de 
oameni ai muncii, de la 
muncitor la director, de la 
țăran la cercetător, de la 
constructor la activistul de 
partid. Afirmarea ei ple
nară in această epocă de 
puternic avînt al energiilor 
naționale se datorează, in 
cel mai înalt grad, orien
tării fundamentale potrivit 
căreia socialismul se con
struiește cu poporul, pen
tru popor. Edificarea, din 
inițiativa secretarului ge
neral al partidului, a unui 
sistem atotcuprinzător al 
democrației socialiste, fău
rit de oamenii liberi si 
slănini pe destinele lor. 
constructori constienti ai 
propriului lor viitor, a ofe
rit gindirii proaspete, no
vatoare. un cadru si un 
statut social fără prece
dent. Noua calitate de pro
ducători. proprietari si be
neficiari. exercitată in con
dițiile autoconducerii si 
autogestiunil. nu dă nu
mai dreptul, ci creează si 
obligația de a gindi. A 
gindi creator, adică efici
ent. si. fapt esențial, de a

si ale mintii răsar prolific 
si frumos. Unde.-în noul 
peisaj al tării, nu se regă
sesc mărturiile gindirii 
creatoare, ale minților cu
tezătoare ? Ele se regăsesc 
încorporate in marile, mo
numentalele ctitorii. în 
bătălia pentru eficientă si 
competitivitate. în recol- 
tele-record ale noii revolu
ții agrare. în cîmpul de 
forță al triadei invătâmint- 
cercetare-procluctie. în ori
ginalitatea si diversitatea 
creației artistice. în sem
nele civilizației socialiste 
care conferă chip nou tu
turor localităților patriei, 
în gama largă de valori 
calitative ce se ivesc în 
procesul de modernizare a 
producției si de perfecțio
nare a organizării. în 
lupta neistovită pentru iz- 
binda noului în toate do
meniile. împotriva forma
lismului. automultumirii 
sau a văicărelii celor inerti 
si comozi. în promovarea 
si afirmarea celor mai a- 
vansate idei, fără econo
mie de efort si dăruire. în 
ultimă instanță, chiar și 
faptul că fată de toate a- 
ceste marcante împliniri 
avem o atitudine perma
nent exigentă, sub semnul

posibilelor și necesarelor 
îmbunătățiri, constituie tot 
un rezultat al gindirii 
creatoare veșnic treze, ne
liniștite. care refuză iubi- 
latia sterilă. Gîndirea di
namică. prospectivă, revo
luționară care emană ne
contenit de la centrul vi
tal. conducător, al națiunii 
— partidul.

Generatorul acestei gin- 
diri vii. proaspete il con
stituie permanenta spiritu
lui revoluționar. Funda- 
mentînd această teză car
dinală pentru devenirea 
noastră comunistă, criti- 
cînd atitudinea celor care 
încep să considere că s-a 
cam terminat lupta revo
luționară. că este timpul 
să trăim mai liniștiți, mai 
comod. de vreme ce am 
făcut revoluția, socialismul, 
tovarășul Nicolae Ceausescu 
a afirmat cu. tărie : „Tre
buie să acționăm in asa fel 
incit să se înțeleagă bine 
că procesul marilor trans
formări revoluționare nu 
s-a incheiat, și. practic, nu 
se va încheia niciodată". 
Se desprinde, din argu
mentarea acestei orientări 
perene, o mare lecție de 
dialectică a istoriei. Revo
luția. prin însăși natura 
ei. exclude limitările can- 
titativiste. unitățile de mă
sură meschine ale Inerției 
si conservatorismului. Re
voluția impune astăzi pe 
scena istoriei revoluționari 
de largă respirație, capabili 
să intefeagă si să utilizeze 
legile naturii si ale dez
voltării sociale, buni spe
cialiști. stăpini ne inaite 
cunoștințe in toate dome
niile — profesionale, teh
nice. științifice, culturale. 
Oameni cu o înaltă con
cepție revoluționară si răs
pundere fată de prezentul 
si viitorul patriei care să 
pună mai presus de tc.a'e 
interesele generale ale po
porului. cauza socialismu
lui. Imperativ de perma
nentă actualitate cate se 
desprinde încă din ace, 
„pornim la un drum lung 
si greu". întrevăzut cu 
claritate acum 22 de ani. 
si care este departe de a 
se fi încheiat sau de a se 
încheia. Pentru că el este 
drumul permanentei revo
luționare. nu ferit de ob
stacole si dificultăți, dar 
izbinditor. drumul care ne 
deschide în fată mereu 
mai amplele orizonturi ale 
gindirii si acțiunii comu
niste.

Economie modernă,
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țifice fundamentale și aplicative. In 
România această necesitate de bază 
este reglementată legal și real prin 
procesul de integrare, metodă spe
cifică, gîndită și elaborată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului nostru. Prin 
integrare se realizează marea forță 
șl vitalitate a învățămîntului su
perior, care contribuie astfel tot mai 
mult la realizarea sarcinilor Con

gresului al XIII-lea al P.C.R., la 
^modernizarea, producției și la atin

gerea nivelului mondial la majori
tatea produselor noastre, la sporirea 
substanțială a productivității muncii.

Modernizarea economiei trebuie să 
devină, așadar, pentru învățămintul 
superior o „disciplină de sinteză". 
Experiența Institutului politehnic 
din Timișoara arată că sarcini de 
asemenea anvergură se pot realiza 
prin : constituirea marilor colective 
multidisciplinare, cu scopul înain
tării frontale în domenii noi — și 
am putea cita aici ca exemplu pro
gramul în domeniul robotizării și 
automatizării complexe a industriei, 
sau în domeniul energiilor necon
venționale, programe ce reunesc 
specialiști de la mai multe facultăți 
și. catedre ale institutului nostru, 
precum și din producție — și prin 
concentrarea prioritară a atenției 
spre ceea ce este nou si de mare 
viitor. Amintim în acest sens faptul 
că dacă în anul 1985 din institutul

nostru au plecat 14 propuneri de 
invenții și 24 de inovații, in anul 
1986. numărul de propuneri de in
venții trimise la O.S.I.M. a fost de 
150. respectiv numărul de inovații 
propuse la Ministerul Educației și 
Invățămintului a fost de 115.

Analiza la nivel mondial a struc
turii forței de muncă de înaltă ca
lificare — doctori în știință și 
doctori ingineri — arată o tendință 
clară de creștere a numărului aces
tor specialiști implicați direct in 
industrie. Ținînd seama de această 
mutație, institutele de învățămint 
superior au datoria să formeze și în 
țara noastră mai multi specialiști 
de foarte înaltă califioare. Mai buna 
valorificare a pregătirii realizată 
prin doctorat — mai ales în specia
lizări moderne — îmbinată cu o 
aplicare mai strictă a regulamentu
lui privind perfecționarea ritmică 
postuniversitară ar permite cadre
lor tehnice cu pregătire superioară 
să răspundă cu mai multă prompti
tudine și responsabilitate marilor 
sarcini trasate de conducerea parti
dului și statului nostru, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

De altfel. în cuvîntarea rostită Ia 
Plenara Consiliului Național al Ști
inței și Invățămintului, tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu sublinia faptul că în con
dițiile create în țara noastră învă
țămintul iși poate îndeplini marele 
său rol social numai prin promo
varea permanentă a tot ceea ce este

învățămint
nou în gîndirea și practica umană, 
a cuceririlor noii revoluții tehnico- 
științifice. Or, pentru aceasta tre
buie îmbunătățite programele de 
învățămint, programele speciale de 
perfecționare a pregătirii ..profesio
nale atit. a muncitorilor și specialiș
tilor, cit și a cadrelor didactice.

Credem că în perioada care ur
mează, ținind seama de indicațiile 
secretarului general al partidului cu 
privire la menținerea unui interes 
viu față de cercetarea fundamen
tală — singura rezervă de noutate 
științifică pentru viitor — suportul 
material destinat acesteia ar trebui 
mai bine analizat și corelat cu ce
rințele actuale și de perspectivă. 
S-ar corecta astfel optica unor 
conducători de întreprinderi, care 
nu privesc întotdeauna suficient de 
departe în viitor și. ca urmare, sînt 
dispuși să susțină financiar. în spe
cial. acele cercetări care răspund 
necesităților momentane sau de ime
diată perspectivă ale producției.

între învățămintul tehnic superior 
și industrie există o influență re
ciprocă. fiecare contribuind la dez
voltarea celuilalt, și numai printr-o 
eficientă oolaborare se pot evita 
erorile, cercetările paralele, solu
țiile tehnologice neadecvate produc
ției viitorului. Considerăm că iniția
tiva de la Timișoara — care există 
desigur și în alte centre universi
tare — privind organizarea unor 
sesiuni de comunicări științifice în 
întreprinderi, oontribuie la un trans-

modernf
fer de informații important, în 
egală măsură, pentru studenți și 
profesori, precum și pentru diverse 
cadre tehnice și muncitorești din 
producție. Menținerea unei legături 
strinse intre tinerii absolvenți și 
universitatea tehnologică absolvită 
este o altă cale de flexibilizare și 
înnoire continuă a procesului de 
învățămint.
' Nu putem încheia aceste rînduri 

asupra unei probleme atit de im
portante fără a menționa sarcina de 
onoare care revine invătămintu- 
lui superior de a îmbogăți uni
versul spiritual și moral al viito
rului specialist, prin îmbinarea cu
noștințelor și conceptelor de bază 
ale profesiunii cu ansamblul com
ponentelor culturale, morale, patrio
tice și revoluționare care corespund 
omului epocii noastre. Universitățile 
au jucat întotdeauna un rol fun
damental în transformarea climatu
lui intelectual, in modificarea teh
nologiilor. a condițiilor de viață și 
de muncă. în promovarea culturii 
naționale și universale. Avind drept 
sarcină transmiterea și crearea de 
valori noi, culturale și științifice, 
specialiștii din institutele de învă
țămint superior sint pregătiți să 
răspundă prezent la toate solicitările 
societății .noastre, exprimîndu-și ast
fel recunoștința pentru eforturile pe 
care poporul nostru le întreprinde 
în scopul dezvoltării învățămîntului 
superior din România.

E)anieni^afîle, zeiniiifiiNilii
DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI

„TIMPUL CALITĂȚII
Oricît de scurte sau de lungi ar 

fi distanțele dintre frontiere, călă
torul iși poartă cu sine propria-i 
țară. Distanțele dintre România și 
Bulgaria sint scurte. Dar. o dată 
străbătute, te afli pe un alt pă- 
mint. Apropiat, desigur !

O întîmplare : cind ne-a întimpi- 
nat la Sofia, cunoscuta ziaristă Ve- 
selina Gheorghieva face ca primul 
schimb de impresii să ne aducă 
„acasă". O întîrziere de citeva mi
nute a trenului i-a prilejuit inter
locutoarei expresia devenită zicală: 
„Timpul nu are răbdare !“ Tradu
cătoare în limba bulgară a „Moro- 
meților" lui Marin Preda și a altor 
valoroase lucrări din literatura ro
mână contemporană, interlocutoa
rea ne introduce prin..... moromeți"
în spațiul și timpul Bulgariei prie
tene. Timpul-om. Timpul abstract 
devenit concret în secunde. în ore, 
zile, săptămini. luni. ani. decenii, 
secole și. milenii. Dar timp-om 1 
Unde ne aflăm in timp ? Unde 
vrem să fim în timp ? întrebări pe 
care le poate pune doar omul, unic 
măsurător al timnului in intrea- 
ga-i incomensurabilitate. în ce mă
sură omul eliberat de milenara po
vară a exploatării a ajuns stăoîn 
al timnului destinat propriei înno
bilări ? Cum construiește omul de 
azi noblețea umană a viitorului 
secol ? Da. „timpul nu are răb
dare". Minutul, ora. ziua, luna, 
anul îi fac responsabili ne oameni. 
Cum răspund cei din Bulgaria a- 
cestei responsabilități ? Un raid or
ganizat de agenția „Sofia Press" 
ne-a facilitat răspunsuri ia cîteva 
din nenumăratele probleme care 
preocupă ponorul bulgar prieten.

„Timpul calității" — este una din 
multele definiții pe care tovarășul 
Andrei Lukannv. membru sunleant 
al P'rou’ui Politic, secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, a atribuit-o între
gii activități economico-sociale a 
țării vecine. Calitate bazată ne acu
mulările fundamentale obținute în 
cei peste 40 de ani de adevărată 
renaștere a economiei bulgare. 
Sărace sînt statisticile dinainte de 
9 sentembrie 1944. privind econo
mia bulgară : postav pentru îmbră
căminte. zarzavaturi, transport fe
roviar și... cam atît. Se termină cu 
asta un timp 1

Intrăm în eu totul alt timp, care 
întruchipează înt.r-un singur tot 
trecutul, prezentul și mai ales vii
torul. Cu uri prezent trăit în zone 
și localități ale Bulgariei „renumi
te" cindva prin... înapoiere, dar 
care azi își revendică, pe bună 
dreptate, locuri de frunte în do
menii de 'rirf ale dezvoltării.

Veliko-Tirnovo — cu multe 
„peceti" durate în t’mp (fostă 
capitală, centru al vieții spiritua

le) și-a îmbogățit pecețile cu nou
tăți cotidiene de nebănuit cu ani 
în urmă. Tovarășul Kristo Stanov. 
președintele Comitetului executiv 
al consiliului popular județean, ne 
vorbește despre ponderea de 82 la 
sută a producției industriale in 
economia județului. Producție in
dustrială constînd în aparate de 
recepție radio-televiziune. (sută la 
sută din industria țării), fibre sin
tetice. construcții de mașini, fibre 
artificiale, cărămidă și țiglă. Cum 
rămîne însă cu fostul „renume" de 
agricultor ? El reprezintă doar 18 
la sută in totalul activității. Cu 
toate că. în ce privește producția 
de legume și fructe, județul se află 
ne locul al doilea in țară.

Noi, cei de-acum. venim de un 
secol, dar ne pregătim pentru pa-

însemnări 
din R P. Bulgaria

sul in noul mileniu'', ne spunea in
ginerul Liubomir Radov, secretarul 
comitetului de partid al uzinei 
„Steaua roșie" din Veliko-Tirnovo. 
Ce-a fost uzina. înființată acum o 
sută și ceva de ani ? O fabrică de... 
sape. „Culmea" tehnicității o con
stituiau... trioarele, citeva zeci pe 
an. Ce e acum uzina ? Producătoa
re de excavatoare a căror putere 
uriașă pornește de la butonul în
cărcat cu inteligentă umană. îm
preună cu .inginerul Liubomir Ra
dov incercăm o scurtă incursiu
ne în istoria unității. Scurtă 
intr-adevăr, căci anii se ilus
trează prin aceleași „nicovale" 
cu oameni lingă ele. Sărim peste 
suta de ani a uzinei, ajutați de 
tinărul Atanas Ivanov, recomandat 
de secretarul de partid drept „om 
al muncii intelectual". Nu e vorba 
de nici o metaforă. Tinărul strun
gar Atanas Ivanov este autorul a 
cinci inovații privind atit propria-i 
muncă la strungul cu programare, 
cit și activitatea întregii secții.

E drept, cifrele pot spune mult. 
Să zicem, diferența dintre mușcă
tura de hîrleț (produs aici cindva) 
și cea de excavator (produs aici 
acum). Unii oameni ai uzinei, ca 
directorul Dimităr Anghelov, o cu
nosc... de la sapă. Alții — de la bu
toanele de comandă. Dar diferența 
dintre kilogramele ridicate cindva 
de muncitor și cele excavate azi, 
oricit ar fi de mare, nu epuizează 
definiția muncitorului de aici. ,,E 
vorba acum de răspunderea con
cretă. faptică a omului muncii, 
pentru activitate^ întregii uzine.

Acesta este sensul Declarației din 
aprilie 1987 a Adunării Naționale . 
produci cu mijloacele pe care so
cietatea ți le-a încredințat tot ceea 
ce îți cere societatea. Deci tu răs
punzi de bunul mers al societății" 
— ține să precizeze secretarul co
mitetului de partid al uzinei. De la 
palma Împinsă în coada hîrlețului 
spre a ridica cel mult 2 kilograme 
de pămint, la apăsarea pe butonul 
excavatorului care mușcă cel puțin 
200 kilograme e o diferență de o 
sută de ori. Dar de la muncitorul 
de azi la cel de miine (da, chiar 
de miine) diferența e de necalcu
lat : de la producător de hirleț 
(chiar de excavatoare) la cea de 
responsabil pentru dezvoltarea ță
rii in domeniul respectiv. Respon
sabilitate pe care muncitorii uzi
nei, asemenea întregului popor 
bulgar, și-au asumat-o fără șo
văire.

Iar pentru ca urmașii să nu uite 
că viitorul nu vine „pe tavă", ei 
au ridicat un monument în incinta 
uzinei : un cocoloș de humă, cu 
amprentele miinilor (din el se 
făceau forme la turnătorii în anul 
1885) pe care a „răsărit" cupa de 
excavator (in 1985). Dar mai de
parte. peste o sută de ani ? O amu
letă îngropată sub monument le dă 
dreptul celor din anul 2055 să afle 
faptele „străbunilor". „Ar fi păcat 
să le spunem că ne-a fost ușor să 
le lăsăm ce le-am lăsat. Le-am 
părea mai mici. Ar fi păcat și să le 
spunem că mai mult nu se putea 
face. Le-am stăvili gustul spre mai 
bine. Le-am spus drept : ce-am 
făcut, cum am l'ăcut. ce-am 
mai dori să facem, cum. Or să ne 
judece in mileniul trei ai noștri. Și 
cred că, chiar de nu ne-or pune în 
calendar, o să ne bucurăm de res
pect. Ceea ce nu e puțin" — ne 
spune directorul uzinei gindurile.

...Revenim la Sofia (temporar, 
căci săptămina petrecută in Bulga
ria a prilejuit numeroase alte în- 
tilniri), spre a afla citeva din ja
loanele viitorului socialist al Bul
gariei. jaloane schițate de tovarășul 
Emil Ilristov. secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar. Astfel, la sfirșitul 
Secolului (și mileniului) venitul 
național al Bulgariei urmează să 
crească de 2,5—3 ori. pe baza unei 
productivități a muncii de 3—3,5 
ori mai mari. Prioritățile progre
sului. „industria inteligenței" — 
producția mașinilor de calcul elec
tronice va crește in 1990 de 2 ori 
față de 1985, iar a aparatelor mi- 
crocomputere — de 2,5 ori. „Pa
sul în noul mileniu se măsoară 
azi" — conchidea interlocutorul.

Laurentiu DUȚA

ACTU ALOTATE A SPORTIVĂ

UNIVERSIADA 87
A 14-a medalie de aur pentru delegația 

sportivă studențească a României 
• FRUMOASĂ VICTORIE A PAULEI IVAN ÎN CURSA 

DE 1 500 METRI
Cea de-a 14-a medalie de aur pen

tru delegația sportivă studențească a 
României la Universiada de vară de 
la Zagreb a fost ciștigată de atle
ta Paula Ivan. învingătoare in oroba 
de 1 500 m cu timpul de 4'01”32/100 
— nou record al Jocurilor. Meda
lia de argint a revenit concuren
tei sovietice Svetlana Kitova, cu 
timpul de 4'03”03/100, iar cea de 
bronz unei alte sportive românce, 
Mitica Junghiatu — 4'03”04/100.
Paula Ivan (clubul Olimpia Bucu
rești — antrenor Ion Puică), in 
vîrstă de 24 de ani, studentă la 
Electrotehnică, este originară din co
muna Hotarele — județul Giur
giu. Primul ei mare succes l-a ob
ținut primăvara aceasta, la renumi
tul concurs „Frații Zhamenski", unde 
a întrecut un grup de alergătoare 
bine cotate. Printre specialiștii noștri, 
ea este considerată drept una din
tre urmașele valoroase ale multiplei 
noastre performere, Maricica Puică. 
Ieri, la Zagreb. Paula a obținut o 
victorie clară si spectaculoasă, con- 
trolind cursa incă din start și im- 
primîndu-i un ritm alert. în ciuda 
caniculei. De altfel, primul tur a fost 
parcurs in 58", la 800 m s-a tre
cut în 2'll”43/100. iar la intrarea în 
ultimul tur de pistă grupul frun
taș. condus de Paula Ivan, a fost 
cronometrat in 3T6”49/100. Atleta 
noastră a sprintat irezistibil la in
trarea în linia dreantă dinaintea so
sirii. creindu-si un avans substan
tial. care i-a asigurat un succes fără 
probleme. Disputa pentru locul se
cund a fost foarte strinsă, departa
jarea făcindu-se la fotografie. Mi
tica Junghiatu pierzind medalia de 
argint pentru numai o sutime de se
cundă.
.După opt zile de la deschiderea 

Universiadei de vară de la Zagreb, 
delegația sportivilor studenți din 
România a obținut 33 de medalii, 
dintre care 14 de aur, 10 de argint 
și 9 de bronz.

Spectatorii prezenți în tribunele 
stadionului ,.Dinamo" din Zagreb au 
aplaudat succesul atletului iugoslav 
Slobodan Popovici, care a cucerit 
prima medalie de aur pentru țara 
gazdă, ciștigind proba de 800 m. eu 
timpul de l'46’T3/100.

La săritura in lungime, a terminat 
învingător M. Powell (S.U.A.), cu 
rezultatul de 8,19 m, proba de arun
carea suliței a revenit sovieticului 
Marek Kaleta — 81.42 m, iar la 
3 000 m obstacole primul a trecut 
linia de sosire V. Vandiak (U.R.S.S.)
— 8’33”25 100.

Cîștigători ai medaliilor de aur în 
diferite discipline sportive : sărituri 
în apă — trambulină masculin : Tan 
Liangde (R.P. Chineză) — 674,91
puncte ; atletism : 10 000 m mascu
lin : Axel Krippschock (R.D. Germa
nă) — 29’07”02/100 : 110 m garduri : 
Jonathan Ridgeon (Marea Brțtanie) 
13"29/100 : săritura cu prăjina : 
Viktor Spasov — 5,65 m : arun
carea ciocanului ; Igor Astapkovici 
(U.R.S.S.) — 78.46 m.

Alte rezultate : tenis simplu fe
minin (semifinale) : Leila Meski 
(U.R.S.S.) — Sabrina Goles (Iugosla
via) 6—2. 6—3 ; Iva Budaro- 
va (Cehoslovacia) — Lee Jeong 
Myung (Coreea de Sud) 6—4. 6—3 : 
simplu masculin (sferturi de finală): 
Dzelde (U.R.S.S.) — Vogel (Ceho
slovacia) 6—3, 6—3 : Tabares (Cuba)
— Ohlkovski (U.R.S.S.) 6—7. 6^-4,
6—4 ; Sarici (Iugoslavia) — Star.ko- 
vici (Cehoslovacia) 6—1. 6—2: Ore- 
sar (Iugoslavia) — Deleval (Franța) 
6—2. 6—3 ; baschet (grupe ' semifi
nale) masculin : Cuba — U.R.S.S. 
82—79 (41—38) ; Bulgaria — R.P.
Chineză 101—98 (40—45) ; S.U.A. — 
Cehoslovacia 69—57 (31—20) ; Spania
— Canada 90—86 (46—39) ; feminin: 
Iugoslavia — Bulgaria 75—63 (41—32); 
U.R.S.S. — R.P. Chineză 83—72 
(51—42).

HANDBAL : Datele competițiilor naționale 1987—1988

Campionatul masculin nr. 30 se va 
desfășura ca de obicei in săli, cu 
participarea a 12 echipe. în perioada 
30 august 1987 — 29 mai 1988. Bu
letinul F.R. Handbal ne informează 
asupra datei și programului fiecărei 
etape, atit din tur. cit și din retur. 
Ceea ce ni se pare și mai important 
este faptul că întreaga programare 
se respectă cu strictețe, spre deose
bire de situația din alte sporturi pe 
echipe, in care federațiile modifică 
adesea calendarul competițional. do
vedind un slab respect fată de cam
pionat, echipe, public.

Din calendarul handbalului să no
tăm seria primelor derbiuri din tu
rul campionatului: Minaur — Dinamo 
București, Ia 11 octombrie ; Minaur 
— Steaua, la 18 octombrie ; Steaua — 
Dinamo, la 25 octombrie.

Campionatul feminin il vor juca, de 
asemenea. 12 echipe. în perioada 20 
august 1987 — 22 mai 1988. „Cupa 
României", la masculin și feminin, 
se va desfășura in patru etape. La

masculin, etapa I preliminară între 
17 și 20 decembrie 1987, iar etapa a 
IV-a finală intre 5 și 12 iunie 1988. 
La feminin, etapa I are loc între 
aceleași date de 17 și 20 decembrie 
1987. iar cea de-a patra, finală, între 
29 mai și 5 iunie 1988.

ATLETISM. Proba de săritură in 
înălțime din cadrul concursului in
ternațional de atletism de la Barce
lona a revenit recordmanului mon
dial Patrick Sjeoberg (Suedia), cu 
performanța de 2.35 m. în proba de 
400 m, pe primul loc s-a situat sprin
terul jamaican Bert Cameron, cu 
timpul de 46”61,100, iar in cursa de 
1 milă primul a trecut linia de so
sire spaniolul Luis Gonzalez — 
3’54”65'100.

CICLÎSM. • Etapa a 15-a a Tu
rului ciclist al Franței, disputată în 
Munții Pirinei. pe traseul Tarbes- 
Blagnac (163 km), a fost ciștigată de

FOTBAL: Butragueno 
- Maradona în fața 

unor tribune 
fără spectatori

Finala „Cupei campionilor" &e va 
juca la Stuttgart, la 25 mai 1988, cu 
puțin timp înaintea turneului final 
al campionatului european interțărl, 
turneu care va avea loc în luna iu
nie, de asemenea, in R.F. Germania. 
Știm sigur că una din două, Real 
Madrid, campioana Spaniei, sau A.C. 
Napoli, campioana Italiei, nu va 
ajunge în finala de la Stuttgart, 
fiindcă ele se vor confrunta incă din 
primul tur al „Cupei campionilor", 
întiiul meci se va juca la Madrid, 
insă in lata tribunelor fără specta
tori ale marelui stadion „Bernabeu" ' 
Se știe că U.E.F.A. a sancționat 
prompt pe Real Madrid din cauza su
porterilor acestuia (care la meciul 
retur cu Bayern Miinchen. din tre
cutele semifinale ale C.C.E. au pro
vocat incidente serioase), obligînd 
echipa spaniolă să joace cu porțile 
închise m prima etapă a celei mai 
importante cupe europene. Și totuși, 
la meciul Real — Napoli din 16 sep
tembrie vor pătrunde pe porțile sta
dionului cjțiva spectatori, de un tio 
aparte. La apelul clubului Real, pen
tru a-i mai reduce din pierderile fi
nanciare. Comisia de urgență a 
U.E.F.A. s-a declarat de acord și a 
permis radiotelevizarea partidei, ceea 
ce îi va aduce clubului madrilen un 
cîștig de 80 milioane pesetas. Deci 
reporterii radioteleviziunii vor fi 
singurii spectatori care vor privi 
direct duelul Butraguefto-Maradona !
• Televiziunea italiană a obținut 
dreptul de a transmite direct toate 
partidele pe care A.C. Napoli le va 
juca acasă in „Cupa campionilor", 
fără a ține seama dacă „Marado- 
napoli" va fi eliminată din primul 
tur sau dacă va ajunge pînă în semi
finale. Suma : peste trei milioane do
lari • Tot cu milioanele de dolari 
se joacă Silvio Berlusconi, magnatul 
televiziunii private italiene, dar și 
patron al clubului A.C. Milan. El l-a 
achiziționat pe olandezul Van Basten 
(Ajax) cu o sumă importantă, dar a 
plătit de aproape șase ori mai mult 
pentru alt înaintaș olandez. Ruud 
Gullit, al cărui contract cu P.S.V. 
din Amsterdam expira abia în 1990. 
Fotbalul ca subiect de afaceri, în 
„cel mai scump campionat din 
lume"...

în ziua a doua a campionatului 
mondial de fotbal pentru juniori II 
(jucători pînă la 16 ani), competiție 
ce se desfășoară în Canada, s-au în
registrat următoarele rezultate : Ita
lia — Qatar 1—1 (0—0) ; Egipt — 
Canada 3—0 (1—0)); Câte d’Ivoire — 
S.U.A. 1—0 (0—0) ; U.R.S.S. — Mexic 
7—0 (3—0) ; Nigeria — Bolivia 3—2 
(1-1).

★
rutierul german Rolf Golz, in 
3 h 57’59”, urmat cu același timp de 
francezul Le Clerc, irlandezul Earley 
la 4” și de grosul plutonului, condus 
de australianul Anderson, sosit la 
11’47”. Lider al clasamentului gene
ral se menține Charles Mottet 
(Franța), secundat de compatriotul 
său Jean-Francois Bernard, la 2’28’’.
• După cinci etape. în Turul ci
clist feminin al Franței conduce 
sportiva franceză Jeannie Longo, ur
mată la 49 secunde de italianca Ma
ria Canins.

Etapa a 5-a a revenit Jeanniei 
Longo, cronometrată pe distanta de 
35 km cu timpul de lh 17’37”.

Rubrică de Valeriu MIRONESCU
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Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-elen

ATENA 16 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România,, au 
fost transmise un salut prietenesc și 
cele mai bune urări primului-mi- 
nistru al Republicii Elene. Andreas 
Papandreu.

Mulțumind pentru mesaj, premie
rul elen a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu. între
gului popor român prieten salutări 
cordiale. împreună cu urarea de noi 
succese în dezvoltarea economică și 
socială a României.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către premierul 
Andreas Papandreu a tovarășului 
Nicu Ceausescu, prim-secretar al Co
mitetului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, ministru pentru pro
blemele tineretului, care întreprinde 
în aceste zile o vizită în Republica 
Elenă, la invitația guvernului elen.

In cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele raporturi de prietenie și 
cooperare dintre cele două țări și 
popoare, care se dezvoltă pe multi
ple planuri, în spiritul înțelegerilor 
convenite la cel mai înalt nivel.

La primire a luat parte ambasa
dorul țării noastre la Atena, Nicolae 
Ecobescu.

★
Au mai avut loc convorbiri cu Ca- 

rolos Papoulias, ministrul afacerilor 
externe, și Melina Mercouri, minis
trul culturii și științei din Republi
ca Elenă. A fost evidențiată în acest 
context dorința reciprocă de a se ex
tinde și în viitor relațiile dintre 
România și Grecia, inclusiv pe linie 
de tineret, ca o contribuție activă la 
cauza păcii, înțelegerii și colaborării 
în regiunea Balcanilor, în Europa și 
în întreaga lume.

Sesiunea U.N.C.T.A.D. VII
GENEVA 16 (Agerpres). — După 

încheierea dezbaterilor generale, lu
crările celei de-a șaptea sesiuni a 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.- 
VII), care se desfășoară la Geneva, 
continuă în patru comisii, consacra
te ajutorului pentru dezvoltare, ma
teriilor prime, comerțului internațio
nal și problemelor țărilor cel mai 
puțin dezvoltate.

Deschizînd lucrările în comisia 
pentru situația țărilor cel mai puțin 
dezvoltate, secretarul general ad
junct al U.N.C.T.A.D., Yves Berthe
lot, a subliniat că povara datoriei 
externe, lipsa de resurse, reducerea 
prețurilor la materiile prime și ine
chitatea reflectată în termenii de 
schimb au plasat țările sărace într-o

situație de o gravitate acută. In 198">. 
datoriile externe ale celor 40 de țări 
cel mai puțin dezvoltate se cifrau la 
37,6 miliarde dolari, echivalînd cu 
mai mult de jumătate din produsul 
lor intern brut.

Președintele comisiei, Martin Hus- 
lid (Norvegia), a adresat critici se
rioase statelor industrializate, care 
nu și-au respectat promisiunile lega
te de asistența în favoarea țărilor 
cel mai slab dezvoltate, așa cum nu 
au fost îndeplinite nici prevederile 
Programului substanțial de acțiune 
adoptat de O.N.U. în , 1981.

în comisia pentru comerțul inter
național s-a subliniat necesitatea 
eliminării, de către țările occiden
tale, a barierelor comerciale protec
tion iste.

„Economia mondială - confruntată cu amenințarea 
recesiunii-4

Acțiuni și luări de poziție
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pentru încetarea cursei înarmărilor
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In favoarea transformării Balcanilor 
într-o zonă liberă de arme nucleare

SOFIA 16 (Agerpres). — Todor 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, și Andreas 
Papandreu, primul-ministru al 
Greciei, aflat in vizită in Bulgaria, 
au adoptat o declarație comună in 
care exprimă voința popoarelor ce
lor două țări de a trăi in pace, in- 
tr-o lume fără arme nucleare și 
fără violență, de a contribui la li
chidarea pericolului nuclear, aspi-

rațiile reciproce de consolidare a 
climatului de bună vecinătate, in- < 
țelegere și colaborare in Balcani — ' 
relatează agenția B.T.A. Dind glas ț 
dorinței de a stimula cJ— ■ 
turtle spre acțiuni practice 
vederea transformării Balcanilor 
intr-o zonă liberă de arme nuclea
re, documentul cheamă toate sta
tele din regiune să sprijine aceste 
obiective.

Pentru eliminarea rachetelor 
cu rază medie de acțiune din Europa

LONDRA 16 (Agerpres). — La 
Coventry (Marea Britanie) s-a des
chis o conferință internațională 
pentru dezarmare și pace. La dez
bateri, organizate din inițiativa Co
mitetului mișcărilor pacifiste din 
Europa occidentală, participă circa 
800 de delegați, reprezentind 30 de 
țări situate pe toate continentele. 
In cuvintul inaugural, Paul John, 
președintele organizației britanice 
Campania pentru dezarmare nu
cleară, s-a pronunțat pentru înche
ierea, cit mai curînd posibil, a unui 
acord intre U.R.S.S. și S.U.A. pri
vind eliminarea rachetelor sovieti
ce și americane cu rază medie de 
acțiune din Europa, ca un prim pas 
pe calea trecerii spre dezarmare 
El a subliniat, in același timp, că

efor- < 
s in *
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GENEVA 16 (Agerpres). — Intr-un 
raport al Conferinței Națiunilor Uni
te pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), difuzat cu prilejul 
celei de-a șaptea sesiuni a acestei 
organizații, se apreciază că economia 
mondială este confruntată cu riscul 
evident al recesiunii, care va afecta 
și mai grav țările in curs de dezvol
tare. Ritmul de creștere a economiei 
mondiale se va reduce în acest an la 
2,7 la sută, de la 2.8 la sută în 1986. 
în timp ce volumul comerțului mon
dial va crește cu numai 3 la sută, 
față de 4 la sută în 1986.

Abordînd aspectul interdependen
ței dintre economiile statelor dezvol
tate și cele ale țărilor în curs de 
dezvoltare, documentul atrage aten
ția că diminuarea fluxului de credite 
de către instituțiile bancare occiden
tale spre țările confruntate cu dato
rii externe (credite ce ar fi fost folo
site pentru achitarea serviciului a- 
nual al datoriei) a determinat țările 
debitoare să diminueze investițiile

lor interne. In același timp, reduce
rea cererii interne în țările în curs 
de dezvoltare este resimțită în sta
tele dezvoltate prin scăderea locuri
lor de muncă și creșterea șomajului.

Raportul U.N.C.T.A.D. apreciază că 
înviorarea activității economice 
mondiale ar avea un efect benefic 
asupra țărilor în curs de dezvoltare, 
contribuind la oprirea tendinței de 
scădere a preturilor la materiile pri
me pe termen scurt și la stăvilirea 
protecționismului. în documentul de 
prezentare a raportului, secretarul 
general al U.N.C.T.A.D., Kenneth 
Dadzie, apreciază că între factorii 
care pot contribui la prevenirea re
cesiunii economiei mondiale se nu
mără acțiunile pentru diminuarea 
poverii datoriilor externe ale țărilor 
în curs de dezvoltare, reciclarea mo
derată. dar pe o scară largă, a sur
plusurilor, diminuarea protecționis
mului. creșterea rolului instituțiilor 
financiare și schimbarea orientării 
acestora.

Eforturi pentru edificarea 
unui climat de pace 
In America Centrală

CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager- 
pres). — Ministrul relațiilor externe 
al Guatemalei, Mario Quinones, a 
declarat, la revenirea sa în tară 
după turneul întreprins în regiune, 
că sînt condiții pentru desfășurarea 
conferinței la nivel inalt centroame- 
ricane din 6—7 august din capitala 
Guatemalei — transmite agenția 
Prensa Latina, El a menționat Că 
va continua contactele cu omologii 
săi din America Centrală și cu 
membrii „Grupului de la Contadora" 
pentru edificarea unui climat real 
de pace, securitate si cooperare în 
regiune.

Subsecretarul de stat al S.U.A. 
pentru problemele interamericane, 
Elliot Abrams, a sosit la Ciudad de 
Mexico. Se apreciază că în cursul 
convorbirilor cu oficialitățile mexi
cane va fi abordată cu prioritate 
situația din America Centrală.

BRIDGETOWN 16 (Agerpres). — 
Intr-o declarație făcută la Bridge
town. capitala statului insular oarai- 
bian Barbados, unde efectuează o 
vizită oficială, președintele Venezue- 
lei. Jaime Lusinchi. a evidențiat ne
cesitatea soluționării pe cale pașnică 
a controverselor, de a se pune oapăt 
situației conflictuale centroamerica- 
ne. arătînd că pacea în America 
Centrală înseamnă pace în America 
Latină si zona Caraibilor. Șeful sta
tului venezuelean a subliniat, tot
odată. unanimitatea părerilor care 
converg spre faptul că în actualele 
împrejurări cooperarea si solidarita
tea sînt factori, indispensabili pentru 
a se putea face fată gravelor proble
me generate de datoriile externe, 
deteriorarea schimburilor comercia
le. protectionismul si intransigența 
țărilor occidentale puternic indus
trializate.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICI^ IRAK

Domnului SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

Cu prilejul celei de-a XlX-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 
Irak, imi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele poporului român 
și al meu personal, calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul 
irakian prieten.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare rodnică dintre 
țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, spre binele popoarelor 
român și irakian, al cauzei generale a păcii și înțelegerii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Grevă generală în capitala 
Republicii Haiti

țările europene și, in ultimă in
stanță, toate statele lumii trebuie 
să participe activ la acțiunile vi- 
zind trecerea la dezarmare in Eu
ropa și in alte regiuni ale globului, 
pentru promovarea securității și 
păcii internaționale.

In cursul dezbaterilor, numeroși 
participanți s-au pronunțat pentru 
încetarea oricăror experiențe cu 
arme atomice, oprirea cursei înar
mărilor, cu prioritate în domeniul 
nuclear, și adoptarea unor măsuri 
efective și eficiente de dezarmare. 
Printre principalele probleme în- i 
scrise pe ordinea de zi a conferin- ? 
ței figurează „Securitatea european I 
nă și dezarmarea", „Mișcarea păci- ț 
fistă și strategia sa".

PORT-AU-PRINCE 16 (Agerpres).
— Activitățile în capitala Republicii 
Haiti, Port-au-Prince, sînt paralizate 
ca urmare a grevei generale declan
șate la chemarea „Grupului celor 
57“. din care fac parte organizații 
politice si de masă, centrale sindi
cale si personalități politice, cerînd 
demisia Consiliului Național de Gu- 
vernămînt (C.N.G.). condus de gene
ralul Henry Namphy. în diferite 
cartiere mărginașe ale capitalei, 
populația a ridicat baricade pentru a 
împiedica deplasarea forțelor de or
dine si a trupelor de sprijin.

De la fuga dictatorului Jean-Clau- 
de Duvalier. în februarie 1986. foar
te puține s-au schimbat în Haiti, 
scrie agenția Prensa Latina. Rata șo
majului cuprinde 60 la sută din 
populația activă, iar această tară 
continuă să ocupe unul din primele 
locuri din lume în ceea ce privește 
mortalitatea infantilă, analfabetis
mul. epidemiile și mizeria. Numai 
în capitală, peste 250 000 de persoa
ne trăiesc în adăposturi precare fă
cute din tinichele si carton. în aces
te realități trebuie căutate cauzele 
care au generat greva generală ac
tuală. subliniază agenția citată.

ORIENTUL MIJLOCIU

Se împlinesc 19 ani de la Revo
luția din 17 iulie 1968, moment de 
cea mai mare însemnătate în isto
ria Irakului contemporan. Desfă
șurată la un deceniu după abolirea 
regimului monarhic feudal, revo
luția inițiată de Partidul Baas 
Arab Socialist a marcat un pas 
înainte pe calea înfăptuirii aspi
rațiilor de progres și bunăstare ale 
irakienilor, a deschis o epocă de 
adinei prefaceri economico-sociale 
cu caracter înnoitor.

Exploatarea petrolului, principala 
bogăție a tării, care a început încă 
din 1927. a intrat într-o etapă nouă 
după revoluție, cînd zăcămintele 
de „aur negru" au fost scoase de 
sub controlul monopolurilor străine, 
redevenind un bun al țării. Intr-o 
conferință de presă ținută recent, 
cu prilejul împlinirii a 15 ani de 
la naționalizarea resurselor petro
liere, ministrul irakian de resort 
arăta că, datorită măsurilor luate 
de stat, resursele de țiței ale Iraku
lui s-au dublat, ajungînd la 72 mi
liarde de barili. Totodată, s-a dez
voltat baza industriei de prelucra
re. au fost date în folosință noi 
conducte, veniturile obținute din 
comercializarea petrolului contri
buind la realizarea unor ample 
proiecte de dezvoltare. Cine stră
bate astăzi orașul Bagdad are po
sibilitatea să constate nemijlocit 
rezultatele acestei politici. Roadele 
eforturilor de dezvoltare pot fi vă
zute nu numai in capitală : de la 
Basra. în sud, la Mosul. în nord, au 
fost înălțate fabrici și uzine, car-

tiere de locuințe și instituții social- 
culturale. pe întinderi acoperite 
cîndva de nisipul deșertului au 
apărut noi exploatări agricole, ca 
urmare a fertilizării a sute de mii 
de acri.

Angajat într-o operă constructivă 
de o asemenea amploare, poporul 
irakian, ca și toate popoarele lu
mii, are nevoie în mod firesc de 
pace și liniște, ceea ce implică re
glementarea pe cale politică, prin 
tratative, a problemelor dintre Irak 
și Iran. Adoptarea unei astfel de 
soluții, în favoarea căreia Româ
nia s-a pronunțat și se pronunță 
în mod consecvent, ar răspunde 
întru totul intereselor celor două 
țări, ar constitui o contribuție de 
seamă la cauza stabilității și înțe
legerii în Orientul Mijlociu și în 
întreaga lume.

Așa cum se știe, poporul român 
urmărește cu interes și simpatie 
eforturile depuse de poporul ira
kian pentru consolidarea indepen
denței, pentru progres economic și 
social. Intre Republica Socialistă 
România și Republica Irak s-au 
statornicit relații de prietenie și 
colaborare care cunosc un curs 
ascendent. O contribuție hotă- 
rîtoare în acest sens au a- 
vut-o întîlnirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Saddam Hussein, întîlniri care au 
deschis rodnice perspective conlu
crării româno-irakiene pe cele mal 
diverse planuri, în interesul reci
proc, al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

Agenda diplomatica
• Primul-ministru al Marii Bri

tanii, Margaret Thatcher, începe o 
vizita oficială în Statele Unite, s-a 
anunțat la Londra. Premierul brita
nic va avea întrevederi la Casa 
Albă cy președintele Ronald Rea
gan. • Aflat în vizită oficială la 
Buenos Aires, președintele Braziliei, 
Jose Sarney, a semnat împreună cu 
șeful statului argentinian, Râul Al- 
fonsin, un acord cultural și 17 pro
tocoale privind dezvoltarea coope
rării economico-comerciale între 
cele două țări, informează agenția 
Prensa Latina. • Primul-ministru al 
Turciei, Turgut Ozal, a sosit la 
Damasc în cadrul unei vizite ofi
ciale de 3 zile în Siria. Se apre
ciază că discuțiile la nivel înalt vor 
fi axate asupra situației din 
regiune și a cooperării eco

nomice, în special în ceea ce 
privește exploatarea în comun 
a apelor Eufratului. • Regele 
Hussein al Iordaniei, aflat în vizită 
la Londra, a avut convorbiri cu mi
nistrul de externe ai Marii Brita
nii, Geoffrey Howe, cu care a exa
minat, în principal probleme privind 
conflictul arabo-israelian și preco
nizata conferință internațională 
consacrată reglementării politice a 
situației din Orientul Mijlociu. Au 
fost, de asemenea, discutate impli
cațiile războiului dintre Iran și Irak. 
® Președintele Republicii Ciad, 
Hissene Habre, care se află într-o 
vizită oficială la Paris, a avut con
vorbiri cu președintele Franței, 
Franțois Mitterrand, și cu primul- 
ministru, Jacques Chirac.

(Agerpres)

ÎN CIUDA REPRESIUNILOR SjNGcRO^SE

Lupta împotriva apartheidului ia amploare
în Africa

LUSAKA 16 (Agerpres). — Recen
ta asasinare a două oficialități ale 
Congresului Național African 
(A.N.C.) de către agenti ai regimului 
sud-african dovedește încă o dată că 
Pretoria este predispusă în perma
nentă la teroare si ucidere cu sînge 
rece a celor ce se opun apartheidu
lui. a declarat un purtător de cuvînt 
al A.N.C.. la Lusaka. în acest sens, 
el a arătat că, la 9 iulie, Cassius 
Make, membru al Comitetului Exe
cutiv al Congresului Național Afri
can, și Paul Dikeledi, o altă oficia
litate a organizației, au fost asasi
nați de agenți sud-africani în Swazi
land. in chiar momentul sosirii de 
la Maputo. Cei doi au fost uciși, în 
taximetrul în care se aflau, de către 
trei agenti sud-africani albi. care 
i-au surprins într-o ambuscadă. O 
a treia victimă a fost o persoană de 
naționalitate mozambicană. oare că
lătorea în același taximetru.

JOHANNESBURG 16 (Agerpres). 
— Președintele Congresului Sindica
telor Sud-Africane (C.O.S.A.T.U.), 
Elijah Barayi, inaugurînd lucrările

de Sud
celet de-a doua conferințe anuale 
a acestei organizații, a lansat oame
nilor muncii sud-africani apelul de 
a-și strînge rîndurile și de a între
prinde acțiuni energice împotriva 
regimului minoritar, condiție indis
pensabilă în lupta pentru eliberare 
și pentru edificarea unei societăți 
drepte în R.S.A. Aplicarea de sanc
țiuni economice împotriva regimu
lui rasist de la Pretoria și încetarea 
investițiilor în R.S.A. constituie 
măsuri de excepțională importanță in 
lupta contra sistemului de apartheid
— a declarat el.

DAR ES SALAAM 16 (Agerpres).
— Luind cuvintul în parlament, mi
nistrul de externe al Tanzaniei, 
Benjamin Mkapa, a avertizat asu
pra pericolului recrudescenței acțiu
nilor agresive ale R.S.A. împotriva 
statelor africane vecine, avînd în 
vedere situația internă tensionată 
din această )țară. In același timp, el 
a subliniat că un număr tot mai 
mare de albi sprijină larga mișcare 
populară de luptă împotriva apart
heidului.

AMMAN 16 (Agerpres). — Parti
ciparea Organizației pentru Elibera
rea Palestinei (O.E.P.) — ca unic 
reprezentant legitim al poporului 
palestinian — la preconizata confe
rință internațională de pace în 
Orientul Mijlociu este imperios ne
cesară deoarece problema palesti
niană reprezintă fondul conflictului 
din această regiune, a arătat minis
trul iordanian de externe, Taher El 
Masri. într-o cuvîntare rostită la 
Amman. Orice soluționare parțială 
a acestei probleme care nu ar ține 
seama de drepturile legitime ale po
porului palestinian nu poate fi nici 
cuprinzătoare și nici durabilă, a 
spus ministrul • iordanian, citat de 
agenția China Nouă.

In teritoriile arabe ocupate, tribu
nale militare israeliene au pronun
țat sentințe arbitrare îmootriva unui 
grup de locuitori palestinieni învi
nuit! de afiliere la revoluția palesti
niană și rezistentă contra autorită
ților de ocupație — informează a- 
genția Q.N.A., citind W.A.F.A. Se 
precizează că sentințele includ pe
deapsa cu închisoare pe termene 
variind între doi și șapte ani. con- 
damnații fiind nouă palestinieni din 
Gaza, doi din Nablus și unul din 
Aledd.

(Agerpres)
ABU DHABI 16 (Agerpres) — Ca

nada sprijină toate eforturile depuse 
pentru convocarea unei conferințe 
internaționale de pace în Orientul 
Mijlociu, a declarat ministrul rela
țiilor externe, Monique Landry. în- 
tr-o declarație făcută ziarului „Al 
Bayan“ din Dubai, ministrul cana
dian a subliniat că, în ciuda dificul
tăților aflate în calea organizării 
unei asemenea conferințe internațio
nale, trebuie intensificate eforturile, 
astfel încît ea să fie convocată.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Irak, ambasadorul acestei 
țări la București, Safa Saleh Mahdi 
Al-Falaki, a oferit joi o recepție.

Au participat Aneta Spornic, vice- 
prim-ministru al guvernului, mi
niștri, adjuncți de șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe, 
altor ministere și instituții centrale, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă, oameni de artă și cultură.

Au fost, de asemenea, prezenți 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați în tara noastră.

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Irak, joi după-amiază a avut 
loc în Capitală o manifestare cul
turală organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea. în cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie din a- 
ceastă țară.

Au participat membri ai conduceri. 
I.R.R.C.S., Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia si Africa, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, un numeros public.

A fost prezent Safa Saleh Mahdi 
Al-Falaki. ambasadorul Republicii 
Irak la București. (Agerpres)

Alegerea noului președinte al Indiei
NEW DELHI 16 (Agerpres). - 

Candidatul Partidului Congresul Na
țional Indian (I), de guvernămînt. 
Ramaswamy Venkataraman. a fost 
ales în funcția, de președinte al In
diei, pentru un mandat de cinci ani. 
Din totalul de aproximativ un mi
lion de voturi ale colegiului electo
ral. Ramaswamy Venkataraman a 
obținut peste 740 000.

Noul președinte al Indiei, cel 
de-al optulea de la obținerea inde
pendenței, s-a născut în statul Tamil 
Nadu din sudul țării și este în vîrstă 
de 77 de ani. Veteran al luptei de
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NAMIBIA

Nu poate exista independență reală 
fără îndepărtarea ocupantului!

eliberare națională, el a absolvit 
Universitatea din Madras și s-a 
ocupat timp îndelungat de practica 
juridică. începînd din 1952, a fost 
ales de mai multe ori deputat în 
Camera Populară a Parlamentului, 
în perioada 1980—1984 a ocupat suc
cesiv posturile de ministru de finan
țe și de ministru al apărării. în au
gust 1984, a fost ales vicepreședinte, 
funcție pe care a ocupat-o pînă în 
prezent.

Ceremonia depunerii jurămîntulul 
va avea loc la 25 iulie.

GENȚIILE DE PRESA
S - pe scurt

VIZITA. Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G.. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, va efectua o vizită 
oficială în R.F. Germania, la invi
tația cancelarului federal Helmut 
Kohl. în perioada 7—11 septembrie 
a.c., informează agenția A.D.N.

I

In vreme ce popoarele lumii cer 
tot mai insistent să fie lichidate ul
timele vestigii ale colonialismului pe 

■ continentul african, autoritățile ra
siste din R.S.A. recurg la noi mane
vre cu scopul de a permanentiza 
ocuparea ilegală a Namibiei. După 
cum transmit agențiile internaționa
le de presă, la 6 iulie, consiliul con
stituțional al ..guvernului interimar'* 
de la Windhoek — organism creat 
si manevrat de R.S.A. — a adoptat 
proiectul „noii constituții a Nami- 
biei“. făoînd astfel încă un pas pe 
calea proclamării unilaterale a inde
pendenței teritoriului. Documentul 
respectiv prevede crearea unui „stat 
suveran cu un steag și imn propriu**, 

i condus de „un președinte si un prim- 
ministru**. stat care prin întreaga 
structură nu face decit să copieze 
sistemul administrativ sud-afrioan. 
Mai exact, cvasitotalitatea puterii 
politice ar urma să fie deținută de 
comunitatea albă. Elementele rasiste 
vor ocuna o poziție predominantă în 
„Adunarea legislativă**, fiind, de ase
menea. masiv reprezentate. împreu
nă cu partidele-marionetă în toa
te celelalte forme de conducere. In 
ce privește populația autohtonă, res
pectiv cei peste un milion de nami- 
bieni. aceștia vor fi. ca si nînâ acum, 
complet lipsiți de cele mai elemen
tare drepturi.

Iată de ce. ideea creării unul „stat" 
chipurile independent, de fapt total 
aservit intereselor Pretoriei, așa 
cum sînt si bantustanele de pe teri
toriul R.S.A.. a fost respinsă încă de 
la început de poporul namibian si 
de organizația sa conducătoare. 
S.W.A.P.O. într-o serie de declarații 
făcute în decursul timpului, preșe
dintele S.W.A.P.O.. Sam Nujoma. a 
ținut să demaște esența reacționară 
a proiectului Pretoriei, faptul că 
acesta nesocotește drepturile legiti
me ale namlbienilor subliniind că 
singura cale pentru soluționarea pro
blemei Namibiei o constituie tradu

cerea în viată a Rezoluției 435 a 
Consiliului de Securitate din 1978. 
•Așa cum se știe, acest document, cu
noscut sub numele de planul O.N.U., 
prevede încetarea luptelor, retrage
rea trupelor sud-africane si organi
zarea de alegeri libere șub supra
vegherea Națiunilor Unite, care să 
creeze cadrul necesar pentru procla
marea independentei — reale Si nu 
fictive 1 — a Namibiei. Numai în 
acest fel — a precizat conducerea 
S.W.A.P.O. — poporului namibian i 
se va asigura dreptul de a decide 
în mod liber si suveran asupra pro
priului viitor.

Hotărîrea adoptată în ultimele zile 
la Windhoek confirmă încă o dată 
că autoritățile sud-africane refuză 
cu încăpătînare să tină seama de re
zoluțiile O.N.U. și de cererile opi
niei publice mondiale, continuînd 
tactica tergiversărilor, a măsurilor 
unilaterale menite să le asigure ex
ploatarea în continuare a marilor 
bogății ale teritoriului vecin. Nami
bia (suprafața 824 292 kmp) este pri
mul producător african de plumb, 
ocupă locul al doilea în producția 
de cadmiu si al treilea în cea de 
litiu si vanadiu. Ea dispune, de a- 
semenea. de impresionante rezerve 
de diamante Si uraniu. Industria mi
nieră. care asigură 85 la sută din 
totalul exporturilor, este controlată 
însă în întregime de trei corpora
ții transnaționale — capitalul domi
nant fiind cel din S.U.A.. Marea Bri
tanie si R.S.A. Aceste corporații 
practică un adevărat jaf al bogății
lor naturale, realizînd profituri imen
se. Ele îsi desfășoară activitatea sub 
protecția autorităților de la Preto
ria. care fac tot ce le stă în pu
tință pentru a torpila planul O.N.U. 
si a nu permite crearea unui stat 
cu adevărat independent Astfel, 
R.S.A. a împins la eșec toate ne
gocierile desfășurată de-a lungul 
timpului cu privire la viitorul Na
mibiei. a instalat în 1985 la Wind

hoek un asa-zis guvern interimar ca 
prim nas pe calea unei „soluționări** 
unilaterale a problemei namibiene.

Manevrele Pretoriei s-au intensifi
cat în cursul anului 1987. La sfîrși- 
tul lunii ianuarie. în Namibia a fost 
creat asa-zisul „Consiliu constituțio
nal'*. format, evident, numai din... 
albi, ca principal instrument de a- 
plioare a proiectelor R.S.A. referi
toare la Namibia. Acesta a fost or
ganismul cu care s-a întîlnit minis
trul de externe sud-african. Pik 
Botha, în timpul vizitei întreprinse 
la Windhoek în luna iunie pentru 
a pregăti adoptarea proiectului „noii 
constituții a Namibiei** 1 Și tot a- 
cest organism a fost acela care oi-a 
arogat dreptul de a se pronunța, la 
6 iulie. în numele întregului popor 
namibian. Or. patriotii namibieni 
resping în cel mai ferm mod per
spectiva perpetuării ocupației străi
ne și, fără a renunța la ideea unei 
soluții negociate, își intensifică în a- 
celași timp acțiunile armate împo
triva corpului expediționar sud-afri
can.

Proclamînd anul 1987 drept „Anul 
unor eforturi sporite pentru dobin- 
direa libertății", scrie revista „THE 
COMBATANT'* a S.W.A.P.O., armata 
de eliberare a desfășurat în primele 
cinci luni circa 130 operațiuni în 
cursul cărora au fost scoși din luptă 
aproximativ 400 de soldați și ofițeri 
sud-africani și au fost doborîte trei 
elicoptere. „După 27 de ani de luptă 
aprigă — subliniază revista — pe 
parcursul căreia au căzut mii de pa- 
trioți namibieni, S.W.A.P.O. nu poate 
accepta o soluție care să nu ducă la 
sfirșitul imediat al dominației regi
mului colonial al Africii de Sud asu
pra Namibiei, la restaurarea dreptu
rilor suverane ale poporului nami
bian asupra pămintului său și a re
surselor sale, la stabilirea democra
ției ?i la garantarea egalității în 
drepturi pentru toți, S.W.A.P.O. ara-

O unitate de luptători ai S.W.A.P.O. în timpul pregătirii unei acțiuni împo
triva ocupanților sud-africani

tă drumul spre o adevărată indepen
dență, perseverînd in luptă".

Aceleași idei au fost exprimate și 
de președintele organizației în ca
drul unui interviu acordat cu prile
jul vizitei oficiale întreprinse la 
Paris. Sam Nujoma a caracterizat 
situația din Namibia ca fiind „cri
tică și extrem de periculoasă", acu- 
zind regimul minoritar rasist de la 
Pretoria de săvîrșirea unui „masacru 
masiv" împotriva populației civile. 
Liderul mișcării de eliberare națio
nală din Namibia a arătat, pe de 
altă parte, că așteaptă ca Franța și 
celelalte țări ale C.E.E. să acționeze 
în vederea impunerii de sancțiuni 
globale și obligatorii împotriva regi
mului de Ia Pretoria. Referindu-se 
la eșecul inițiativelor așa-numitului 
Grup de contact occidental pentru 
Namibia. Sam Nujoma și-a exprimat 
scepticismul în ceea ce privește o 
eventuală reluare a activității aces
tuia.

A atras în același timp atenția o 
recentă declarație a Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia, care a de

nunțat atacurile sălbatice ale poliției 
împotriva muncitorilor de la un 
complex industrial din localitatea 
namibiană Luderitz, care își reven
dicau drepturile elementare : rasiștii 
au făcut uz de bastoane, bice, gloan
țe de cauciuc și grenade cu gaze 
lacrimogene, arestînd peste 200 mun
citori. Condamnînd sever aceste acte 
de o brutalitate fără precedent, con
siliul cere eliberarea imediată a tu
turor deținuților politici și adre
sează statelor lumii apelul de a în
treprinde măsuri efective pentru 
curmarea samavolniciilor comise de 
regimul de ocupație sud-african.

Ultimele evoluții din sudul conti
nentului african vin. așadar, să sub
linieze încă o dată necesitatea inten
sificării eforturilor comunității in
ternaționale pentru a bara calea rea
lizării proiectelor periculoase ale 
R.S.A. și a determina aplicarea cit 
mai curînd în viață a Planului 
O.N.U. cu privire Ia acordarea inde
pendenței Namibiei.

» Nicolae N. LUPU
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LA VARȘOVIA s-au încheiat lu
crările ședinței Seimului R.P. Po
lone. Deputății au dezbătut proble
me ale activității economice și fin 
nanciare ale țării în anul precedent 
și au aprobat unele proiecte de 
legi, relatează agenția P.A.P.

„DECLARAȚIA DE LA KILI
MANJARO". în cadrul ședinței 
plenare finale desfășurate în loca
litatea Arusha, din nordul Tanza
niei. narticipantii la cea de-a doua 
Conferință a miniștrilor însărcinați 
cu aplicarea științei si tehnologiei 
pentru dezvoltarea Africii au a- 
doptat așa-numita „Declarație de 
la Kilimanjaro" în care cheamă gu
vernele statelor africane la măsuri 
urgente în vederea dezvoltării ști
ințifice si tehnologice, pentru rea
lizarea progresului pe calea 
tării economico-sociale a 
grup de țări.

dezvol- 
acestui I

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL 
R.P. BULGARIA a analizat înde
plinirea planului de stat de dezvol
tare tehnico-științifică și social- 
economică a țării în primul semes
tru al anului. Comparativ cu peri
oada corespunzătoare a anului tre
cut — relatează agenția B.T.A. — 
s-au înregistrat creșteri. între alte
le, ale producției industriale, pro
ducției nete și productivității mun
cii sociale. Guvernul apreciază însă 
că bilanțul îndeplinirii planului nu 
corespunde cerințelor pentru reali
zarea unei creșteri calitativ noi în 
dezvoltarea economiei, criteriilor și 
indicatorilor stabiliți anterior. Con
siliul de Miniștri a aprobat măsuri 
operative pentru asigurarea înde
plinirii planului.

HOTARÎRE. Comitetul Central 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol Și Consiliul de Miniștri al 
R.P. Mongole au adoptat hotărîrea 
..Cu privire la unele măsuri de 
îmbunătățire a activității de pla
nificare a economiei naționale și 
perfecționare a mecanismului eco
nomic". în document se arată că 
principala sarcină a etapei actuale 
a construcției socialiste in Mongo
lia constă în ridicarea nivelului 
bunăstării materiale și culturale a 
oamenilor muncii pe baza inten
sificării producției și sporirii efi
cienței și calității acesteia — re
latează agenția T.A.S.S.

1 DECLARAȚIE. Austria nu inten
ționează să aducă nici un fel de 

I modificare concepției sale asupra 
apărării, care ar afecta statutul său 
de permanentă neutralitate, a de- 

Iclarat cancelarul federal al Aus
triei, Franz Vranitzky. El a făcut 
această afirmație în contextul 
dezbaterilor care au loc în tară în 

I legă tură cu posibilitatea dotării ar
matei austriece cu rachete. Cance
larul Vranitzky a respins, tot- 

I odată, posibilitatea punerii în prac
tică a unei orientări unilaterale 
bazate pe doctrina militară a 
N.A.T.O. în această problemă.

desem-CONSULTĂRI. Premierul 
nat al Italiei, Giovanni Goria, și-a 
continuat seria consultărilor cu li
derii formațiunilor politice repre
zentate în Parlament, în vederea 
formării noului guvern. La sfîrși- 
tul întrevederii cu Goria, secretarul 
general al Partidului Liberal, 
Renato Altissimo, a declarat că a 
luat act de dorința premierului
desemnat de a acționa pe direcții 
politice și programatice selectate 
din experiențele guvernelor ante
rioare.

GUVERNUL PERUAN a declarat 
starea de urgentă ne o perioadă de 
60 de zile în diferite localități din 
departamentele Huanuco și San 
Martin. în vederea păstrării ordinii 
interne, perturbată ca urmare a 
acțiunilor gruDării antiguvernamen
tale „Sendero Luminoso" și a ac
tivităților traficanților de droguri, 
informează agenția Prensa Latina.

AVARIE. Ca urmare a unei avarii 
în sistemul de răcire, un reactor 
din cadrul centralei atomoelectrice 
din orașul american North Anna, 
statul Virginia, a fost oprit — 
transmite agenția T.A.S.S. S-au în
registrat emanații de gaze radio
active. Dună cum au relevat autori
tățile locale, personajul nu a avut 
de suferit.

PIOTT.E torențiale $i fur
tunile care s-au abătut. în pri
mele două săptămîni ale lunii iulie, 
asupra unor întinse zone alo pro
vinciei Hubei, din sud-es’ul Chinei, 
au provocat moartea a 42 de ner- 
soane și rănirea altor 120. distru
gerea a 33 600 case de locuit, inun
darea unei suprafețe de 778 000 ha 
culturi agricole. Numeroase diguri 
și poduri au fost luate de ane, in
formează agenția China Nouă. De
tașamentele de intervenție — preci
zează agenția citată — acordă aju
tor persoanelor afectate de cala
mități.
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