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SARCINI PRIORITARE ÎN ECONOMIE 

ÎN INDUSTRIE ÎN AGRICULTURĂ

NOILE TERMOCENTRALE 
PE CĂRBUNE-CÎT MAI 
RAPID ÎN FUNCȚIUNE!

încheierea recoltării 
griului și a celorlalte 

lucrări de sezon!
Pentru a se asigura alimentarea normală cu energie a unităților eco

nomice, a tuturor sectoarelor de activitate, secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat necesitatea ca, in această 
toamnă, să fie puse în funcțiune capacități energetice pe cărbune insu- 
mind ccl puțin 1 000 MW. Este vorba de o sarcină economică majoră. a 
cărei înfăptuire în bune condiții impune ca toți cei angajați In realiza
rea noilor investiții să acționeze cu hotărîre și exigență, să-și facă pe 
deplin datoria.

Constructorii și montorii de pe șantierele noilor termocentrale au ma
rea obligație de a accelera, prin toate mijloacele, ritmurile de lucru, de a 
se încadra cu strictețe în graficele de execuție prevăzute. Furnizorii de 
utilaje sint chemați să răspundă cu maximă receptivitate solicitărilor 
primite de pe șantiere, să expedieze cît mal rapid utilajele și echipamen
tele energetice contractate. în sfirșit, beneficiarii de investiții trebuie să 
se situeze permanent la înălțimea obligațiilor ce le revin, să coordoneze 
și să stimuleze in permanență activitatea celorlalți factori.

Cum sînt respectate aceste exigențe acum, cînd eforturile pentru pu
nerea în funcțiune a unor noi grupuri energetice au intrat, din punct de 
vedere calendaristic, în etapa finală ? Iată subiectul sondajului nostru 
pe șantierul Centralei termoelectrice pe lignit din Suceava.

• Porumbul, legumele și plantele 
furajere din cultura a doua - întreținute 
exemplar

® Irigații pe suprafețe cît mai mari, 
din toate sursele de apă

La Centrala termoelectrică pe lig
nit de la Suceava se apropie mo
mentul conectării la sistemul ener
getic național a primului grup ener
getic de 50 MW. Absolut firesc și 
necesar ca pe șantier să se înregis
treze un „virf“ în activitatea con
structorilor și montorilor, a celor
lalți factori cu sarcini precise în a- 
cest sens. Cu atît mai mult cu cît. o 
lungă perioadă de timp, ritmurile de 
lucru au fost necorespunzătoare, sub 
necesitățile reale ale investiției și, 
mai ales, sub posibilitățile existen
te. Este adevărat, și menționăm a- 
cest lucru, în ultima vreme pe șan
tier s-a înregistrat un reviriment o- 
vident in activitatea desfășurată. Ca 
urmare au fost puse in funcțiune 
majoritatea secțiilor de care depin
de funcționarea corespunzătoare a

cazanului, șl anume : stațiile elec
trice, centrala ...termică de pornire, 
secția deticombustibil, stația de tra
tare chimică' a apei. A fost efectuat, 
de asemenea, rodajul morilor de 
măcinare a cărbunelui, a ventila
toarelor de gaze și de aer, tar după 
spălarea chimică a cazanului s-a 
trecut la reîntregirea circuitelor a- 
oestuia șl la suflarea cu abur pe o 
serie de circuite ș.a. O singură pro
blemă, deloc neglijabilă, a rămas 
încă nerezolvată: executarea Instala
țiilor de semnalizare pentru incen
dii și a instalației de telefonie, pe 
care trebuie să le efectueze Antre
priza „Teleoonstrucția“ Bacău.

O primă concluzie : constructorii, 
montorii și beneficiarul au înțeles,
(Continuare în pag. a IlI-a)

IN PAGINA A III-A - relatări din județele Harghita,
Bistrița-Năsăud și lași.

Preșidlntele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, 
in stațiunea Neptun. pe Brian Bur
ke, prim-ministru al statului Austra
lia da Vest, Împreună cu un grup de 
reprezentanți al vieții economice 
australiene, oare efectuează o vizită 
In tata noastră.

Primul ministru al Australiei de 
Vest a adresat calde mulțumiri pen
tru întrevederea acordată, pentru 
ospitalitatea de ears delegația se 
bucură tn tara noastră, pentru posi
bilitatea da a cunoaște progresele 
Înregistrate de poporul român pe 
calea dezvoltării sale economice și 
sociale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru aprecieri și a ex
primat satisfacția pentru această vi
zită, precum și convingerea că ea va 
contribui la dezvoltarea in continua
re a colaborării reciproc avantajoase 
dintre România și Australia. S-au 
apreciat realizările de pînă acum in 
dezvoltarea relațiilor româno-austra- 
liene și a fost exprimată convin
gerea că. pe baza experienței acu
mulate, a Înțelegerilor convenite, 
există largi perspective pentru ex
tinderea și mai puternică a colabo

rării economice șl in alte domenii 
Intre România șl Australia si, in 
acest cadru, cu Australia de Vest.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că, în relațiile sale externe cu 
alte state, România pornește de la 
necesitatea unui comerț echilibrat, 
bazat pe principii de deplină egali
tate, respect al independentei și su
veranității naționale, neamestec în 
treburile interne și avantaj reciproc.

Referindu-se la situația economi
că mondială, președintele 
Nicolae Ceaușescu a arătat că Româ
nia se pronunță ferm pentru solutio
narea problemelor grave și complexe 
în cadrul unor negocieri între țările 
dezvoltate și țările in curs de dez
voltare. care să ducă la un acord ge
neral privind dezvoltarea pe 
bază de egalitate a relațiilor econo
mice. să înlăture inegalitățile exis
tente în aceste relații. Tara noastră 
pornește de la necesitatea sprijinirii 
oricăror acțiuni menite să înlăture 
stările negative din economia mon
dială — actualul sistem monetar-fi- 
nanciar inechitabil, dobînzile exce
siv de mari, practicile discriminato
rii de orice fel — să ducă la edifi
carea unor relații economice mon

diale pe principii de echitate, ega
litate, de avantaj reciproc.

Pentru dezvoltarea relațiilor eco
nomice este nevoie de pace, de în
credere. de spirit de colabora
re — a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. De aceea. Româ
nia se pronunță și militează ferm 
pentru o politică de pace, pentru în
cetarea cursei înarmărilor, pentru 
eliminarea armelor nucleare și re
ducerea radicală a armamentelor 
convenționale.

Considerăm — a spus președintele 
României — că deosebirile de orin- 
duire socială nu trebuie să consti
tuie un obstacol în dezvoltarea co
laborării economice, tehnico-științi- 
fice, culturale și. în general, in pro
movarea de relații bune între toate 
națiunile lumii. Deși țările noastre 
sînt la distante destul de mari, con
sider că. pe baza principiilor egali
tății și avantajului reciproc, putem 
să dezvoltăm o colaborare bună — a 
arătat. în încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La primire au luat parte Gheorghe 
Oprea, • prim viceprim-ministru al 
guvernului, Dimitrie Ancuta, vice
prim-ministru. miniștri, alte persoa
ne oficiale.

Aspect de la Întreprinderea de mașini grele din Capitală Foto : E. Dichiseanu

DECLARAȚIE-APEL
a președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceausescu, 
si a primului ministru al Republicii Elene, Andreas G. Papandreu
Președintele Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, și primul ministru al Repu
blicii Elene, Andreas G. Papandreu,

Reafirmind profunda lor îngrijorare cu privire 
la situația internațională gravă și complexă 
care continuă să existe in lume, îndeosebi ca 
urmare a cursei înarmărilor, a acumulării de 
uriașe cantități de arme, in special de arme 
nucleare, a politicii de agresiune și amestec 
în treburile interne ale altoț state, a existenței 
multor conflicte în diferite regiuni ale lumii, a 
inrăutățirii situației țărilor în curs de dezvol
tare ;

Luînd in considerație pericolul grav și iminent 
pe care il prezintă pentru omenire continuarea 
cursei înarmărilor și apariția de noi tipuri de 
arme nucleare, precum și de alte arme de dis
trugere în masă, care impun o nouă abordare 
a problemelor păcii și dezarmării ;

Conștienți de necesitatea și datoria salvgar
dării destinderii și păcii, de importanța ajun
gerii cît mai curind la încetarea cursei înar
mărilor, și în primul rînd a înarmărilor nu
cleare, pentru eliminarea completă a armelor 
nucleare și reducerea substanțială a armamen
telor convenționale ;

Convinși că încheierea unui prim acord între 
Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii 
privind eliminarea rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune de pe continentul european 
va constitui un pas istoric în acest sens ;

Considerînd că ultima propunere sovietică 
privind eliminarea totală a tuturor rachetelor 
nucleare cu rază medie la nivel global facili
tează mult ajungerea la un asemenea acord ;

Fac un apel urgent la președintele Statelor 
Unite ale Americii, Ronald Reagan, și la secre
tarul general al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, Mihail 
Gorbaciov, să continue intensificarea eforturilor 
pentru a ajunge cit mai curind la un prim 
acord privind eliminarea tuturor rachetelor cu 
rază medie, care să deschidă calea pentru 
încheierea în continuare și a altor acorduri 
necesare pentru realizarea dezarmării nucleare 
complete.

Se adresează, de asemenea, cu apelul de a 
se ajunge imediat la un acord pentru încetarea 
totală a experiențelor nucleare și renunțarea la 
orice acțiuni de militarizare a spațiului cosmic.

Subliniază răspunderea care revine statelor 
europene, și în primul rind țărilor participante 
la N.A.T.O. și Tratatul de ia Varșovia, de a 
conlucra în mod activ pentru dezarmare, pentru 
înțelegere, securitate și pace, și cheamă aceste 
țări să-și intensifice eforturile pentru ajungerea 
la un acord privind armele nucleare și, în acest 
sens, fac apel la țările din cele două blocuri 
pentru a sprijini realizarea unui asemenea 
acord, depășindu-se toate problemele care mai 
există.

Președintele Nicolae Ceaușescu și primul mi
nistru Andreas G. Papandreu, exprimînd îngri
jorarea față de agravarea războiului dintre 
Irak și Iran, sprijină rezoluția recentă a Consi
liului de Securitate al Organizației Națiunilor 
Unite, se pronunță pentru retragerea tuturor 
forțelor militare străine din Golf și se adresează 
conducătorilor celor două state cu chemarea 
de încetare imediată o războiului.

In același timp, președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, și primul 
ministru al Republicii Elene, Andreas G. 
Papandreu,

Exprimînd voința popoarelor lor de a trăi în 
condiții de pace și cooperare între țările bal
canice, indiferent de sistemul lor politic și 
social ;

Reafirmind poziția constantă a României și 
Greciei pentru transformarea Balcanilor într-o 
zonă de bună vecinătate, înțelegere, cooperare 
și pace, fără arme nucleare și chimice ;

Dorind, de asemenea, să contribuie la reali
zarea, pe etape, a unei Europe fără arme 
nucleare și sprijinind propunerile vizînd crearea 
de zone fără arme nucleare In partea de nord 
a Europei și a unui coridor fără arme nucleara 
in Europa centrală ;

Fac un apel urgent la conducătorii tuturor 
țărilor balcanice de a acționa în vederea 
instaurării unor relații de bună vecinătate și 
cooperare, a dezvoltării colaborării economice 
și tehnico-științifice, pentru pace și dezarmare 
în Balcani, ca parte integrantă a problemelor 
păcii, dezarmării și colaborării în Europa. In 
acest scop s-au pronunțat pentru ținerea cit 
mai curind, la București, a unei Conferințe la 
nivel înalt a țărilor balcanice, pentru transfor
marea Bolcanilor într-o zonă fără arme chimice 
și nucleare, pentru promovarea largă a co
laborării și cooperării în Balcani, întărirea 
încrederii, securității și păcii in această zonă a 
Europei.

Neptun, 27 iulie 1987

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICH SOCIALISTE ROMANIA
J ■r

DECRET
privind unele măsuri pentru creșterea 

cointeresării materiale a oamenilor muncii, 
a întreprinderilor, în realizarea producției 

de export și a exportului
în vederea sporirii cointeresării materiale direc

te, nemijlocite, a oamenilor muncii, a întreprin
derilor pentru realizarea producției de export și 
a exportului, se completează reglementările actua
le privind stimularea colectivelor de oameni ai 
muncii care îndeplinesc planul de export, respec
tând cerințele dș calitate și celelalte prevederi sta
bilite.

în acest scop, Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România decretează:

Art. 1 — (1) Muncitorii, maiștrii, inginerii, teh
nicienii și celelalte categorii de personal din ca
drul întreprinderilor producătoare de mărfuri pen
tru export primesc, pe lingă drepturile de retri
buire cuvenite potrivit legii, la îndeplinirea inte
grală a producției pentru export și a exportului 
planificate pe relația devize convertibile, un adaos 
lunar de 10 la sută din retribuția aferentă produc
ției pentru export prevăzută în plan și în contrac
tul de acord global pentru luna respectivă.

(2) La îndeplinirea integrală a producției pentru 
export și a exportului planificate pe relația cliring 
țări socialiste, personalul prevăzut la alin, (lj pri
mește, pe lingă drepturile de retribuire cuvenite 
potrivit legii, un adaos lunar de 5 la sută din re
tribuția aferentă producției pentru export prevă
zută în plan și în contractul de acord global pen
tru luna respectivă.1

Art. 2 — (1) Adaosul prevăzut la art. 1 se 
acordă : ■

e) muncitorilor direct, productivi, conducătorilor 
subunităților de producție, maiștrilor, inginerilor, 
tehnicienilor, muncitorilor indirect productivi și 
celorlalte categorii de personal din cadrul secțiilor, 
atelierelor șl celorlalte subunități de producție 
care au stabilită producție fizică pentru export;

b) personalului din conducerea unităților econo
mice producătoare de mărfuri pentru export, șefi
lor compartimentelor de producție, planificare, 
aprovizionare tehnico-materialfi șl comerț extertor 
din aparatul funcțional el acestor unități, precum 

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniak__________________________>

și personalului cu atribuții în realizarea producției 
pentru export și a exportului, din cadrul acestor 
compartimente.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază 
de adaosul pentru realizarea producției de export 
și a exportului, conform prevederilor art, 1, La în
deplinirea integrală a sarcinilor planificate la 
acești indicatori pe Întreaga întreprindere.

Art. 3 — Prevederile art. 1 și 2 se aplică și Ia 
unitățile care au stabilite prin plan sarcini cu 
privire la livrarea de materii prime, materiale, 
piese și subansamble ce urmează a fi încorporate 
în producția de export a altor unități.

Art. 4 — Sumele ce se cuvin, potrivit prevede
rilor prezentului decret, pentru plata adaosului 
lunar la retribuție se pot elibera de bănci în 
aceleași condiții, ca și sumele ce se cuvin," potrivit 
legii, pentru depășirea producției de export și a 
criteriilor specifice, conform prevederilor Decretu
lui Consiliului de Stat nr. 336/1983 cu privire la 
calcularea, eliberarea și controlul utilizării fondu
lui de retribuire, astfel cum a fost modificat și 
completat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 
222/1986.

Art. 5 — (1) Fondul de participare a oamenilor 
muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la 
împărțirea beneficiilor se constituie pe baza cotei 
de_2,5—3 la sută din fondul de retribuire planifi
cat. Pentru unitățile miniere, de extracție a țițeiu
lui și a gazelor și de foraj, fondul de participare 
a oamenilor muncii la realizarea producției, a 
beneficiilor și la împărțirea beneficiilor va repre
zenta 4 la sută din fondul de retribuire planificat. 
Pentru unitățile social-culturale, ministere și cele
lalte organe centrale și locale, precum șl pentru 
Instituții de stat, fondul de premiere va fi de 2,5—3 
la sută din fondul de retribuire planificat.

(2) Diferențierea cotelor în cadrul llmitelăr pre
văzute la alin. (1) ce va face anual, o dată cu 
aprobarea planului și bugetului ds stat.

Art. 6 — Prevederile prezentului decret se aplică 
începind cu data de 1 august 1987.
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SPIRIT DE MUNCĂ REVOLUȚIONAR, EFICIENT, ÎN ACTIVITATEA DE PARTID

Organizația de partid - „statul major
• •al acțiunii de modernizare a producției

Argeșul este, fără îndoială, un pu
ternic județ industrial, cu întreprin
deri care realizează produse de cea 
mai mare însemnătate economică : 
cărbune și petrol, autoturisme, pro
duse chimice, electrotehnice, mobilă, 
bunuri de larg consum destinate atit 
pieței interne, cit și exportului. De 
asemenea, in acest județ se practică 
o agricultură avansată. în același 
timp, in orașele și satele județului 
pulsează o intensă viață social-cul- 
turală, oamenii acestor locuri avind 
toate condițiile pentru a-si afirma 
personalitatea, spiritul creator, gos
podăresc.

Ca în toate județele si localitățile 
tării, activitatea din unitățile econo
mice argesene are, începind de anul 
trecut, drept numitor comun, drept 
catalizator al energiilor creatoare, 
drept liant al progresului in cinci
nalul dezvoltării intensive, calitative, 
acțiunea inițiată și urmărită consec
vent. stăruitor de conducerea parti
dului privind perfectionarea organi
zării și modernizarea proceselor de 
producție. Un domeniu în care or
ganizația de partid a județului Ar
geș a acumulat de pe acum o im
portantă experiență.

— în tot ceea ce am Întreprins și
Întreprindem in acțiunea de moder
nizare, călăuză sigură ne-au fost si 
ne sint indicațiile, sarcinile formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
principal cu prilejul vizitelor de 
lucru făcute in județul nostru — 
ne-a spus tovarășul Constantin Zan- 
fir. prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid. Secretarul general 
al partidului cunoaște foarte bine 
întreprinderile noastre. realizările, 
dar șl neimplinirile, iar observațiile 
sale au avut un rol esențial în elabo
rarea, 'aplicarea și, desigur, in re- 
gindirea strategiei modernizării. Evi
dent. modernizare înseamnă a valo
rifica. practic, superior roadele pro
gresului științific și tehnic, tn acest 
sens, am beneficiat în permanență 
de sprijinul nemijlocit, al tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și sa
vant de largă recunoaștere interna
țională. președintele Comisiei națio
nale de perfecționare a organizării 
și modernizare a producție), care a 
orientat eu inaltfi competentă for
țele cercetării spre rezolvarea celor 
mai stringent» probleme ale produc
ției și ne-a învățat să asîlbtrăm o 
strinsă legătură intre cercetare si 
producție, să acționăm în acele di
recții care permit implementarea 
rapidă și eficientă a progresului ști
ințific și tehnic contemporan. Re
prezintă pentru noi o datorie de 
onoare, o sarcină de înaltă răspun
dere revoluționară să aplicăm in 
viață aceste prețioase indicații, să 
mobilizăm eforturile creatoare ale 
tuturor oamenilor muncii din județ 
spre înfăptuirea in cele mai bune 
condiții a prograhiului de perfecțio
nare a organizării și de moderniza
re a producției, inlăturind 
junsurile care mai există 
noastră. a,

Catalizator al spiritului 
oanjenilor. Cum a fost 
acțiunea de modernizare ?■ 
și-a ..asumat organizația județeană 
de partid și cum și l-a dus la înde
plinire ? Am discutat pe această 
iernă cu multi activiști de partid, 
muncitori, țărani, specialiști. Con
cluzia esențială care s-a desprins 
din acest dialog a fost convingerea, 
lor fermă că definitorii pentru stilul 
de muncă adoptat au fost răspunde
rea și exigenta cu care a fost privită 
acțiunea de modernizare încă de la 
începutul ei. Concret, membrii si ac
tiviștii comitetului județean de 
partid, ai comitetelor municipal, oră
șenești și comunale au participat 
direct la elaborarea programelor de 
modernizare, la fundamentarea judi
cioasă n acțiunilor stabilite, pornin
du-se de la posibilitățile reale exis
tente in fiecare unitate economică și 
avîndu-se grijă ca preocupările cu
rente, măsurile cu efect imediat să 
fie îmbinate cu cele de perspectivă, 
estfel incit să se asigure înfăptuirea 
obiectivelor prevăzute pentru cele 
două etape ale acestei acțiuni de 
riiare importantă politică și econo
mică.

— în multe întreprinderi, rutina 
producției crease in rîndul unor con
ducători de întreprinderi sau cadre 
tehnice impresia că nu se poate face 
mai mult, că atita pot da utilajele 
și oamenii din colectivele respective 
— ne explică Ion Ghizdavăt. prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
Cimpulung al P.C.R. Rolul activis
tului de partid era tocmai acela de 
a dezrădăcina asemenea concepții, 
de a-1 face pe toti să părăsească po
ziția minimei rezistente si de a sădi 
încrederea in posibilitățile lor crea
toare si ale colectivelor din rîndu- 
Tile cărora făr parte. S-a discutat 
mult tn colectivele de muncă, dar nu 
asupra unor principii generale, ci 
pornindu-se de la realitățile din sec
țiile de producție, de la locurile de 
muncă. Nimic nu a fost omis, opera
ție cu operație tehnologică, flux cu 
flux, atelier cu atelier, de la munci
tor la director, toti au fost consultați, 
li s-a cerut să-și spună cu sinoeritate 
părerea asupra a ceea ce nu merge 
bine și asupra modului cum pot fi 
înlăturate neajunsurile, asupra solu
țiilor de perfecționare ce trebuie 
adoptate. Din această consultate de
mocratică a colectivelor a rezultat un 
număr impresionant de propuneri 
utile oare au trebuit selectate, trecu
te prin filtrul gindirii tehnice si or
ganizatorice de specialitate, stabilin- 
du-se direcțiile prioritare de ac
țiune.

Ce s-a intîmplat cu aceste tezaure 
ale gindirii și acțiunii colective, con
cretizate în proiectele de programe 
de modernizare ale întreprinderilor? 
Au fost supuse din nou analizei atit 
în fiecare colectiv de muncă, cit și 
în cadrul comitetelor de partid oră
șenești. municipal și județean, al 
comisiilor de organizare șl moderni- 
lare la nivelurile respective. Prin a- 
ceste dezbateri, analize, făcute de 
cele mai multe ori din nou la fața 
locului, la care au fost solicitați să 
ia parte de data aceasta și factorii 
de răspundere din centralele Si mi
nisterele de resort, s-au urmărit 
citeva obiective precise. întîi să se 
verifice dacă strategia generală de 
modernizare a întreprinderii este 
just stabilită și este ferm îndreptată 
spre înfăptuirea obiectivelor econo
mice stabilite de conducerea parti
dului. Apoi, dacă fiecare măsură in 
parte are șanse reale de a fi apli
cată. este corespunzător plasată in 
timp și asigură obținerea eficientei 
economice scontate, dacă sint bine 
definite responsabilitățile pentru du
cerea ei la îndeplinire.

Cum se extind experiențele și Ini
țiativele valoroase. în această etapă, 
activiștii de partid prezenti în în
treprinderi au sesizat că o serie de 
initiative, de soluții tehnice și or
ganizatorice adoptate de un colectiv 
sau altul ar putea fi preluate și 
adaptate in mai multe unități. Nece
sitatea unor acțiuni in această pri
vință a fost relevată cu prilejul 
unei plenare a comitetului județean 
de partid consacrată evaluării sta
diului elaborării programelor de mo
dernizare. Prilej cu care s-a hotărit 
organizarea unor expoziții și consfă
tuiri cu privire la cele mai bune 
soluții propuse sau chiar aplicate In 
întreprinderi, punindu-se accent pa 
experiența si strategia adoptată in 
unitățile-etalon : întreprinderea de 
autoturisme, Combinatul petrochimic 
și Combinatul de prelucrare a lem
nului din Pitești. Schimbul de idei, 
de experiență s-a dovedit rodnic și. 
pornindu-se de la faptul că la ase
menea expoziții și consfătuiri nu 
pot să fie prezenti decit un număr 
limitat de specialiști, s-a hotărit ca 
in fiecare întreprindere să se orga
nizeze astfel de expoziții, care să 
fie văzute practic de toți oamenii 
muncii și. în baza propunerilor 
acestora, să se aducă adaptările, 
perfecționările necesare in progra
mele de modernizare,

Este, desigur, un adevăr că progra
mele de modernizare nu trebuie nici-

birourilor comitetelor județean, mu
nicipal și orășenești desfășurate pe 
aceeași temă in principalele unități 
economice ; apoi, consiliile de control 
muncitoresc al activității economice 
și sociale, pe lingă acțiunile tematice 
destinate înfăptuirii programelor de 
modernizare, urmăresc in mod dis
tinct această problemă cu ocazia 
fiecărei acțiuni de control, indepen
dent ds obiectul acesteia.

Realizarea planului — criteriul 
suprem al eficienței muncii de 
partid 'In domeniul modernizării. 
După cum se știe, secretarul gene
ral al partidului a cerut organelor 
și organizațiilor de partid să se con
stituia efectiv intr-un adevărat stat 
major al acțiunii de perfecționare a 
organizării și modernizare a produc
ției, să-și asume misiunea deosebit 
de importantă de conducător politic 
al acestei acțiuni. Un asemenea stil 
dinamic, revoluționar de urmărire 
pas cu pas a acțiunii de modernizare 
trebuie să caracterizeze activitatea 
fiecărui comitet de partid, a fie
cărei organizații de bază, oină la 
fiecare Joc de muncă.

— Desigur, dacă punem cap la cap 
efectele măsurilor pe care le-am 
aplicat, ajungem la valori impresio
nante : mari creșteri de productivi
tate, economii de materiale, ridica
rea calității produselor — ne spune 
tovarășul Aurel Nicolescu, inginer- 
șef cu pregătirea fabricației Ia în-
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ferm nea- 
in munca

creator al 
organizată 

Ce L fol

odată considerate ea încheiate, na de
finitive. pentru că mereu apar Idei 
noi. «par mutații in strategia produc
ției. determinata de racordul la ce
rințele dinamice ale Dietei interne și 
externe, astfel incit tot timpul este 
necesar să se tină pasul cu progresul 
tehnic si științific contemporan. De 
asemenea, dincolo dp efectele e- 
oonamice practice, imediate, impor
tanța acțiunii de modernizare este de 
a învăța oamenii să gindească in 
permanentă la nou. de a determina 
o neimpăcare permanentă cu o anu
mită stare de lucruri. Prin aceasta, 
acțiunea de modernizare are un pro
nunțat caracter politic, îndeplinește 
un important rol formativ, stimula
tor al energiilor creatoare ale oame
nilor muncii.

Controlul și îndrumarea — atunci 
nuuiainf necesare» acolo unde sînt 
necesare. Firește, după . elaborarea;.

_ ____ _ ____ ..._____ ____ ,____
tate asupra înfăptuirii măsurilor sta
bilite. Un fapt, aparent particular, 
pune în lumină o trăsătură impor
tantă a stilului de muncă revoluțio
nar al organizației de partid jude
țene — Si anume, neîmpăcarea. cu 
atitudinile defetiste, de resemnare 
in fata unor obstacole sau a așa- 
numitelor „cauze obiective". Bună
oară, la combinatul petrochimic, rea
lizarea unor obiective, a unor indica
tori scontați prin programul de mo
dernizare era pusă la un moment dat 
sub semnul incertitudinii, deoarece 
anumite investiții nu puteau fi de
marate și puse in funcțiune la ter
menul stabilit. Atunci s-a cerut co
muniștilor. celor mai buni specialiști 
să găsească alte soluții, să contureze 
măsuri cu efecte economice echiva
lente. Și aceste măsuri, aceste soluții 
au fost propuse, fundamentate și in 
prezent se acționează pentru punerea 
lor In practică. In același timp, s-a 
trecut la devansarea aplicării unor 
măsuri din programul de moderni
zare.

Ce demonstrează faptul relatat, că
ruia i j>e pot adăuga altele asemănă
toare din alte întreprinderi ? în pri
mul rind, că important este să se 
intervină la timp, fără a se aștepta 
ca neajunsurile să apară. Or pentru 
aceasta este necesar să se cunoască 
permanent ce se întimplă in între
prinderi. cum decurge acțiunea de 
modernizare. Din acest punct de ve
dere. se cuvine remarcată perseve
renta. ba chiar insistenta ou care 
organele si organizațiile de partid 
urmăresc stad-iul aplicării măsurilor 
stabilite. Metodele folosite in acest 
scop sint diverse : de la plenare con
sacrate analizei realizării programe
lor de modernizare la ședințe ale

i'ramelor de modernizare, munca 
limticl ți-a mutat centrul de.greu-

treprinderea de automobile ARO din 
Cimpulung. Dar de fiecare dată cind 
discutăm această problemă, secre
tarul comitetului de partid din 
treprinderea noastră se arată 
mulțumit. La început nu i-am 
țeles atitudinea, dar in cele 
urmă a reușit să ne convingă 
are dreptate : degeaba facem 
statistici favorabile dacă în anumite 
perioade nu ne îndeplinim sarcinile 
de plan. In fond, chiar dacă ne 
confruntăm cu factori așa-ziși obiec
tivi, rolul măsurilor de modernizare 
este tocmai de a contracara acțiu
nea unor neajunsuri care apar și a 
ne ajuta la îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Dacă măsurile aplicate nu 
au un asemenea efect, răspunderea 
ne ' ‘ '
datori să căutăm alte măsuri 
dernizare. mai eficiente.
— Insistența și fermitatea 

; conducerea partidului pune 
noastră cerința de a asigura buna 
desfășurare a acțiunii de moderni
zare reprezintă un motiv de adîncă 
reflecție pentru fiecare dintre noi 
— ne spune ing. Mihai Zisu, direc
torul întreprinderii de motoare elec
trice din Pitești. A fi modern în
seamnă să fii mereu în pas cu vre
mea, înseamnă să fii tot timpul stă- 
pinit .de un neastîmpăr creator. în- 

• seamnă să nu stai pe loc nici o clipă 
pentru ,că aceasta 
rămine în urmă.

Atitudini juste.
poziția 
căruia îi 
tuit atîta 
ceea ce

. limită, se
ce se cere cu adevărat. Din păcate, 
în unele întreprinderi se constată o 
apetență greu de înțeles pentru 
abordarea statistico-administrativă a 
problemelor modernizării, in sensul 
că analizele se rezumă 1L___
măsurilor realizate și la manifesta
rea unor sentimente de satisfacție 
atunci cind se adună cit 
măsuri aplicate, fără insă a se 
urmări și examina cu toată seriozi
tatea cu prioritate tocmai ceea ce 
nu s-a făcut, acele măsuri de impor
tanță majoră, de natură să determi
ne perfecționări de fond in activita
tea întreprinderii. Așa se ajunge că, 
in contrast cu situația pozitivă 
întilnită la combinatul petrochimic, 
la cele două unități de fabricare a 
autovehiculelor, la întreprinderea de 
motoare electrice din Pitești și la 
„Electroargeș" din Curtea de Argeș, 
intr-o serie de întreprinderi progra
mele de modernizare in actuala lor 
alcătuire nu oferă încă soluții pen
tru atingerea parametrilor proiectați 
la noile obiective, pentru reducerea

revine numai nouă și

in- 
ne- 
în- 
din 
că 

noi

sîntem 
de mo-
cil care 
in fața

echivalează cu a

lucide. de pe 
a. comunistului 

entuziasmul gra- 
cit este sigur că 
nu reprezintă o

militantă
repugnă

i vreme
a.făcut
află încă departe de ceea

la bifarea

mai multe 
însă a

consumurilor de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie ; iar 
in unele situații se mizează totul pe 
noi investiții, fără a se căuta și so
luții alternative, mai economicoase.

Modernizarea privește direct sl sti
lul de muncă al organizațiilor tie 
partid 1 Numeroase sint problemele 
ce trebuie să stea în atenția secreta
rilor comitetelor de partid din între
prinderi. De regulă, fiind și pre
ședinți ai consiliilor oamenilor mun
cii. lor le revine sarcina de a analiza 
săptăminal mersul acțiunilor de mo
dernizare. orientînd permanent atit 
activitatea organelor tehnice, cit și 
a organizației de partid în ansamblul 
său, prin forme specifice muncii de 
partid, spre întărirea răspunderii și 
dezvoltarea spiritului de Inițiativă 
ale fiecărui om al muncii im pro
movarea progresului tehnic. Or, în 
unele unități, aceste analize săptă
mânale sint înlocuite cu ședințe in
terminabile, In timpul producției, în 
care se dezbat mai mulț aspecte teh
nice și mai puțin cele care țin de 
munca cu oamenii, ds activitatea po- 
litico-educativă.

învestirea secretarilor comitetelor 
de partid cu atribuții în coordonarea 
acțiunii de modernizare a avut in 
vedere și cerința efectuării de către 
aceștia a unui control de partid 
riguros asupra modului in care ca
drele de conducere, specialiștii iși 
îndeplinesc sarcinile concrete ce le 
revin din programul de măsuri sta
bilit.

Important este acum ca ex
periența stilului de muncă dina
mic. eficient, adoptat Ia nivelul comi
tetelor județean, municipal și oră
șenești de partid să fie însușită șl 
aplicată în fiecare întreprindere, să 
caracterizeze activitatea fiecărui 
comitet de partid, a fiecărei organi
zații de bază. Să reținem In acest 
sens aprecierea unui interlocutor :

— Aș dori să relev și un efect 
poate mai puțin scontat al acțiunii 
de modernizare, dar deosebit de im
portant și lesne 
privește munca 
ai partidului — 
neze tovarășul 
prim-secretar al 
cipal de partid 
de faptul că, ocupindu-ne de moder
nizare, de coordonarea și de bunul 
mers al acestei acțiuni in întreprin
derile din municipiu, am fost deter
minați să ne modernizăm in primul 
rind stilul nostru de muncă, să 
adoptăm metode revoluționare in 
activitatea organizatorică și politico- 
educativă. Am ciștigat o experiență 
bogată in munca cu oamenii, am 
învățat că. în lupta'cu mentalitățile 
învechite, activistul de partid ciștigă 
numai dacă el • însuși devine un 
promotor al progresului, al noului.

De pe acum, în economia județu
lui Argeș efectele economice ale 
acțiunii ■ de modernizare se simt din 
plin. La Combinatul petrochimic din 
Pitești, printr-o strinsă colaborare 
cu specialiștii de la ICECHIM, s-a 
pus la punct fabricația a două noi 
Sortimente de polietilenă cawî «reduc 
șl, elimină in perspectivă importul,; 
Ja întreprinderea de autoturisme din 
Pitești, prelungirea benzilor de 
montaj a asigurat o creștere simți
toare a productivității muncii și re
ducerea cu 14,6 milioane lei anual a 
cheltuielilor de producție ; organiza
rea activității de montaj general pe 
cinci benzi la o nouă secție permite 
întreprinderii de automobile ARO 
din Cimpulung să obțină un spor de 
285 milioane lei la producția-marfă.

La mijlocul lunii mai a.c., vizita 
de- lucru in județ a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, avea să 
Însemne un moment deosebit de im
portant în viața locuitorilor de pe 
aceste meleaguri. Pentru că, in con
textul problemelor legate de reali
zarea in cele mai bune condiții a 
planului pe acest an și pe întregul 
cincinal, secretarul general al parti
dului a indicate o Serie de măsuri 
care vizează intensificarea conside
rabilă a acțiunilor de modernizare, 
apreciind că există toate condițiile 
pentru a se înfăptui programele sta
bilite, pentru ă se peirecționa teh
nologiile de fabricație și a se ridica 
nivelul tehnic și calitativ al produ-, 
selor, asigurindu-se, pe această 
bază, sporirea susținută a producti
vității muncii, o creștere mai puter
nică a eficienței economice, a ren
tabilității.

Transpunerea neabătută în prac
tică a indicațiilor și sarcinilor 
formulate cu acest prilej de secre
tarul general al partidului impune 
răspunderi sporite organizației jude
țene de partid, tuturor activiștilor, 
tuturor comuniștilor.

$

Urbanistică modernă la Buzău

Transportul în comun

VĂ ONFOKMĂM DESPRE:
Cu ce ne îmbrăcăm acum, tn a- 

cest frumos (și călduros) sezon es
tival ? O intrebare la care se află 
răspuns in oricare magazin al co
merțului de stat din toată țara, bine 
aprovizionate cu mărfuri. Pe alese, 
tn funcție de modă, de virstă, de 
preferință. Esențial e să trecem 
pragul acestor magazine și să cău
tăm ce ni se potrivește. Pentru a 
inlesni opțiunile cumpărătorilor, 
ne-am adresat Matildet Ciubotaru, 
directoarea cunoscutului magazin 
I.C.S. București, întreprindere si
tuată pe primul loc in întrecerea 
cu unitățile de profil din țară. Asta 
înseamnă că marfa oferită cumpă
rătorilor de I.C.S. București a în
trunit toate sufragiile, că s-a știut 
ce să se solicite întreprinderilor 
producătoare, că toți lucrătorii și-au 
făcut datoria. Pentru femei se re-’ 
comandă rochiile din pinză topită, 
vaporoase, ușoare, cu croiurl leje
re, precum și cele din țesături tip 
bumbac, multe gen sport, cu epo
leți, cu buzunare aplicate, fără gu
ler sau cu guler mic. E o îmbră
căminte ușoară, de zi, căreia i se 
potrivește o sanda din pinză sau 
înlocuitori. O fustă amplă din ter
cot, cu buzunare aplicate, asortată 
unei bluze sport din același mate
rial, cu un papuc cu fețe textile 
gen plasă este tot ce poate fi mai 
practic, mai tineresc, mai comod. 
Firește, in funcție de fizionomie și 
gust se pot alege rochii cu croiala

dreaptă, clasică, simplă. Pentru 
seară, o rochie din mătase natura
lă — se poartă mult bleumarinul, 
albastrul, in genere, toate nuanțele 
de bleu — decoltată, strinsă pe ta
lie, cu fustă vaporoasă, cu o sanda 
din piele in barete fine, cu toc 
subțire și o poșetă asortată dau o 
notă de distincție, de eleganță. Sint 
mărfuri care se găsesc, sintem asi
gurați, nu numai la „București1', ci 
in magazinele comerțului de stat 
din întreaga țară. Pentru plajă, 
pentru că e vremea ei, sint reco
mandabile o rochie tip bumbac de
coltată, o geantă din pinză și un 
papuc flexibil, colorat.

In ce privește vestimentația pen
tru bărbați, lucrurile sint mai pu
țin complicate. Un pantalon pensat, 
cu cămașa adecvată, o sanda ușoa
ră sau un pantof din pinză textilă, 
ca îmbrăcăminte de zi, iar pentru 
seară — un safari, de preferință in 
nuanțe de gri argintiu și un pantof 
modern din piele pot completa fe
ricit garderoba oricărui cumpărător. 
Pentru iubitorii de drumeții mon
tane există la vinzare jachete din 
tercot și relon, treninguri tip bum
bac sau supraelastic, pantalonul 
scurt din țesături ușoare, bascheții 
și clasicul bocanc. O variată gamă 
de pălării de pai, puse in vinzare 
In raioanele specializate, se bucură, 
explicabil, de solicitările cumpără
torilor. Pentru tineret, dincolo de

sesizabil in ceea ce 
noastră de activiști 
a ținut să mențio- 

Nicolae Zevedei, 
Comitetului muni- 
Pitești. Este vorba

Anlca FEORESCU 
Corneliu CARLAN 
Gheorghe CIRSTEA

Sl la Tirgu Mureș, con
struirea, In ultimii ani, a 
unor mari platforme in
dustriale, cit și extinde
rea și modernizarea ve
chilor unități au fost în
soțite de înălțarea unor 
mari ansambluri de lo
cuințe. Cum se asigură 
transportul localnicilor la 
și de la locurile dg 
muncă ?

— Cu toate că parcul 
de mașini are un anumit 
grad de uzură — ne spu
ne Iulia Piilbp, șeful au
tobazei I.J.T.L. —. ne 
străduim, și in bună mă
sură reușim, să asigurăm 
un transport fluent al că
lătorilor in cele mai mul
te cartiere ale orașului. 
Cum ? In prim ul rind, 
prin organizarea, la in
trarea și ieșirea din 
schimburi, a unor curse 
speciale pe bază de abo
nament (numite curse- 
convenție) și care sint 
destinate exclusiv trans
portului oamenilor mun
cii la unitățile economi
ce. In al doilea rind, prin 
mai buna organizare 
ternă 
incit, 
după 
să se

■ unor 
pectate.

...Sintem pe linia de 
autobuz nr. 17, ce face 
legătura intre cartierul 
„Tudor" și Combinatul 
de îngrășăminte chimice

„Azomureș". Intre orele 
5.15—7 sint programate 
pe această linie 4 auto
buze — in sistem de con
venție. Fiind curse ra
pide, numărul stațiilor a 
fost redus (la trei, in loc 
de opt), mașinile opresc 
numai in punctele de 
preluare a lucrătorilor 
pentru ..Azomureș". Efec
tul : viteza comercială a

in- 
a activității noastre, 
la orele de virf (și 
aceea) transportul 
desfășoare pe baza 

grafice riguros res-

între plus și minus
prin tot ce depinde de 
noi, întreprinderea jude
țeană de transport local. 
Sprijin care — adăugăm 
noi — constă, intre altele, 

■ in faptul că „Azomureș" 
(ca și alte unități econo
mice din oraș) a desem
nat, prin grupele sindica
le, persoane care, pe tra
see, întăresc controlul șt 
verifică derularea 
a transportului, 
astfel in sprijinul 
zei de călători.

O altă remarcă despre 
transportul in comun din 
Tg. Mureș : toate autobu
zele au fost transforma
te, fiind trecute pe com
bustibil mixt ; motorină 
și gaz metan. Efectul : 
consumul de combustibil 
lichid s-a redus la jumă
tate. Economiile . reali
zate în acest mod ser
vesc. de asemenea, la 
sporirea numărului de 
curse efectuate, de auto
buze.

Neîndoios, aceasta nu 
înseamnă că in ceea ce 
privește transportul in 
comun la Tirgu Mu
reș totul merge... ca 
pe roate. Discuțiile cu 
cetățenii au relevat, bu
năoară. că pe linia nr. 4, 
ce leagă noul cartier ,,U- 
nirii" cu centrul orașului 
și zona industrială, 
cursele sint insuficiente, 
iar unii șoferi nu respectă 
graficele de circulație. 
(Gheorghe Giurgiu, co
respondentul „Scinteii").

persoanele cu program 
redus sau cele care, la ie-' 
șirea clin schimb, nu pot 
veni cu autobuzul stabilit 
prin convenție, autobaza 
I.J.T.L. a introdus proce
deul ca, in contul abona
mentului, cetățeanul să 
poată circula pe un alt 
autobuz, fără a mai fi 
necesar un alt bilet sau 
abonament suplimentar. la timp 

venind 
autobă-

însemnări din Tîrgu Mureș

crescut cu peste 50 la 
sută, iar consumul de 
carburanți a fost dimi
nuat sensibil.

Autobuze — in sistem 
de convenție — circulă și 
pe liniile care fac legă
tura cu celelalte unități 
economice din zona in
dustrială a orașului, 
tn total, numai in aceas
tă mare zonă industrială 
sint programate diminea
ța 23 curse speciale. Cal
culele specialiștilor ara
tă că economiile de car
buranți realizate intr-o 
lună ca urmare a siste
mului de curse-convenție 
însumează 12 500 litri 
combustibili — cantitate 
utilizată in scopul supli
mentării numărului de 
autobuze pe alte trasee 
ale orașului. Un amănunt 
organizatoric : pentru

Despre avantajele sis
temului de curse-conven
ție iată și opinia tovară
șei Maria Aurora Mano- 
lache, președinta comite
tului sindical de la „Azo
mureș" ■'

— Prin adoptarea aces
tui sistem — introdus la 
1 iulie 1085 — au fost so
luționate două probleme 
esențiale : una economică 
și alta cetățenească. Bu
năoară, la intrarea in 
schimburi, intirzierile au 
fost, practic, eliminate. 
Firește, sistemul in sine 
este perfectibil. Am in 
vedere schimbul de noap
te, unde derularea, curse
lor este incă deficitară. 
Se recomandă, de aseme
nea, un plus de stabili
tate a șoferilor desemnați 
pe aceste curse, in ce ne 
privește, vom sprijini,

Mărfuri plimbare"
în această perioadă, deși stocul 

de conserve de anul .trecut este „pe 
lichidate", magazinele alimen
tare din Timișoara sint bine apro
vizionate cu diverse conserve de 
legume și fructe. S-ar putea cre
de că acest l'apt se datorează 
existenței in localitate a fabricii de 
conserve „Fructus" — una dintre 
cele mai cunoscute din țară. Presu
punerea este doar parțial valabilă, 
pentru că, ..................
canelor și 
magazine, 
parte din 
ducătorul 
fiind aduse de la 
conserve din 
Măgurele, Tulcea, Alba Iulia, Fe
tești. Zalău, Oradea, Buzău, Con
stanta și chiar de la celălalt capăt 
al țării, tocmai de la fabricile din 
Suceava și Botoșani.

Transportul acestor conserve de 
la zqci și sute de kilometri ar fi 
fost justificat dacă ar fi fost vorba 
de sortimente de conserve pe care

verificind etichetele bor- 
cutlilor de conserve din 
am constatat că numai o 

ele provin de la pro- 
local, cele mai multe 

fabricile de 
Hm. Vilcea, Turnu

întreprinderea locală 
zează. Numai că. in 
merțul local cheltuie 
tante cu adusul respectivelor con
serve, sollcltind inutil parcul de 
mijloace de transport al economiei 
naționale, fabrica locală cheltuiește 
alți bani pentru depozitarea și 
păstrarea acelorași tipuri.

Bunăoară, comerțul local a adus 
In această primăvară de la Su
ceava. Oradea, Turnu Măgurele și 
Arad 30 tone de bulion, in timp ce 
întreprinderea locală de conserve 
ar.e in stoc 130 tone de bulion. Sau. 
alt. exemplu : magazinele locale 
cheltuiesc banii cu adusul compotu
lui de prune de la Valea lui Mihai 
(Oradea) și Arad, in timp ce între
prinderea locală „Fructus" are un 
stoc de 12 vagoane de compot de 
prune.

Să fie cumva bulionul de Su
ceava sau compotul de Oradea deo
sebite ori mai bune decit cele lo
cale ? Nici vorbă. De altfel, cei 
din Suceava nici nu realizează bu-

SEMNALE DE
• D’ALE BIROCRAȚIEI, De 5 ani de sile Turcii 

Maria din satul Lupu, nr. 2. comuna Cergău, județul 
Alba solicită întreprinderii de industrializare a lapte
lui din Alba Iulia și serviciului de pensii de la 
Direcția județeană de specialitate să clarifice situația 
pensiei soțului ei, dar nu s-a ales decit cu... promi
siuni. Pe cind șl soluționarea problemei ?
• O CLĂDIRE A NIMĂNUI ? In satul Haghiești, 

județul Ialomița, există o mare și frumoasă clădire. 
In ea au funcționat, pe rind, școala de tractoriști, 
sediul cooperativei agricole de producție, iar acum

Noutăți in vestimentația de sezon
mărfurile cunoscute, s-au- pus în 
vinzare jachete din tercot și relon 
cu mined ample, cu fermoare și 
catarame, cu buzunare aplicate.

Așadar, o diversitate de mărfuri, 
croite după cerințele model inter
naționale, iși așteaptă in acest se
zon cumpărătorii in absolut toate 
magazinele țării.

Ca. să ne convingem că nu numai 
magazinele de rezonanță, precum 
„Bucur Obor", „București", „Victo
ria", „Unirea", „Cocor" și altele be
neficiază de mărfuri de calitate, 
ne-am oprit și la cel din cartierul 
Drumul Taberei — „Favorit". Aiți, 
o varietate de rochii de vară din 
tercot, in, pinză topită din bumbac 
in amestec, pantaloni din tercoturl 
subțiri imprimați, bufanți, uni sau 
in carouri, fuste cu tot felul de 
jocuri florale, bluze brodate cu și 
fără minecă erau așezate pe ume
rașe ca la o atractivă paradă a 
modei. Și aici, ca-n toate magazi
nele țării — ne spune Florin Ivă- 
nescu, șeful unității — există o 
mare varietate de mărfuri de se
zon. Iată și o variată gamă de con
fecții destinate vacanțelor : rochii 
gen bluzon, bluze decoltate cu 
tele, fuste și pantaloni scurți.

Adevărul e că, indiferent de 
gazin — și .ne-am convins la 
locului — întreprinderi de confecții 
ca „Mondiala". „Arad", „Bega", 
,.Craiova", „Călărași", întreprinderi 
de încălțăminte precum „Dimbovi-

bre-
ma- 
fafa

nu le reali- 
timp ce co- 

sume impor-
lionul din roșiile proprii — produc
ția este aici redusă din cauza climei 
mai reci — roșiile fiind aduse toc
mai din județele sudice ale tării. 
Cu alte cuvinte, roșiile sint trimise 
din sud in nord, la Suceava, pen
tru a se face bulion, iar de acolo 
bulionul este transportat cale de 
aproape 1 000 kilometri la Timișoa
ra pentru desfacere. în timp ce 
grădinile timișene sint pline vara 
de roșii, iar depozitele fabricii lo
cale sint și acum pline cu bu
lion !

Desigur, principiul autoaprovizio- 
nării nu exclude schimbul de pro
duse. completarea fondului de 
marfă local — cantitativ și mai 
ales sortimental — cu produse din 
alte județe. Dar e cazul acelor 
mărfuri care nu se pot realiza pe 
plan local. A plimba însă mărfurile 
de la un capăt la altul al țării, cind 
depozitele locale au in stocuri pro
duse similare este o risipă, un pro
cedeu fără nici o justificare. (Mi
hai Ionescu).

LA CITITORI
clădirea a rămas a.., nimănui. Si fiind a nimănui, 
clădirea se degradează pe zi ce trece. Ce are de spus 
primăria locală 1
• CU AUTOBUZUL... FE VALURI. Un grup de 

muncitori de la mina Căzănești din județul Hune
doara ne semnalează că deplasarea din comuna in 
care locuiesc (Vața de Jos) pină Ia serviciu ii obo
sește mai mult decit munca in mină. De ce ? Mașina 
care ii transportă circulă pe un drum plin de gropi : 
drum pe care circulă numeroase alte mijloace de 
transport,, dar care pare să fi fost dat uitării de 

■Întreprinderea județeană de specialitate.

APARTAMENTE MAI MULTE
PENTRU OAMENII MUNCII

GIURGIU

VÎLCEA

VASLUI

O dată cu darea in folosință a 
primelor blocuri care se construiesc 
in comuna Mihăilești, din județul 
Giurgiu, viitor centru agroindus
trial, numărul apartamentelor rea
lizate în județ s-a „rotunjit" la 
16 000. Este de menționat că toate 
acestea au fost construite în cei 
22 de ani care au trecut de la Con
gresul al rX-lea al partidului. Dar 
nu numai în municipiul Giurgiu 
s-au înălțat blocuri moderne, pre
văzute la parter cu spații comer
ciale,. ci și 4n comunele Bolintin 
Vale. Călugăreni, Ghimpați, Cle- 
jani și altele. (Ion Manea).

te cu spatii comerciale la parter, 
la Fălciu, Pădureni, Pungești, Bă- 
cești, Dimitrie Cantemir, Poenești 
și altele, prevăzute a fi finalizate 
in acest an. De remarcat că, in 
ultimul deceniu, in localitățile ru
rale ale județului au fost puse la 
dispoziția oamenilor muncii aproa
pe 900 de apartamente. Semnifica
tiv pentru amploarea construcție» 
de locuințe în domeniul rural este 
faptul că numai in acest cincinal 
numărul apartamentelor prevăzute 
a fi construite se ridică la 1 000. 
(Fetru Necula).

Roșie", „Victoria", 
amintim 

marii producători - 
pentru sezonul cald 

suple, moderne.

, „Flacăra ... . 
„Solidaritatea" - ca să 
doar cițiva din 
au livrat pieței 
mărfuri comode, 
Depinde numai de noi, de fiecare 
in parte, să fim beneficiarii unei 
vestimentații adecvate sezonului.

Mai-ta CUIBUS

în comunele Găgești, Bunești- 
Averești, Mălușteni, Duda-Epureni, 
Bogdănița, Vetrișoaia, Iana, Mur- 
geni și altele din județul Vaslui 
au fost finalizate și predate tn a- 
ceste zile beneficiarilor — specia
liști din agricultură, cadre didac
tice, medici — noi apartamente In 
blocuri de cite două, trei și patru 
etaje. în același timp, se află in 
fază Înaintată de construcție alte 
blocuri de locuințe, cele mai mul-

O dată cu darea In folosință a 
celor 45 de apartamente îp orașul 
Horezu, numărul locuințelor nou 
construite pentru familiile mineri
lor, forestierilor și muncitorilor din 
unitățile de industrie ușoară din 
acest oraș a ajuns la 500. Toate 
blocurile construite aici au fost 
realizate păstrîndu-se de către pro
iectant! și constructori specificul 
elementelor de arhitectură popu
lară locală. La parterul blocurilor 
au fost înființate unități comerciale 
și de prestări servicii pentru 
populație, insumind 6 000 metri 
pătrați. (Ion Stanciu).
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- EFECTUATE EXEMPLAR
Recoltarea 

și transportul 
în același ritm
De citeva zile a început secerișul 

griului și în județul Harghita, unde 
această cultură ocupă o suprafață de 
peste 15 000 hectare. întirzierea lu
crării este impusă, firesc, de clima 
mult mai rece față de celelalte zone 
ale țării, care a determinat o ma
turare mai înceată a griului. Tocmai 
din acest motiv, comandamentul ju
dețean pentru agricultură a stabilit 
și urmărit aplicarea unui complex de 
măsuri menit să asigure imprimarea 
unor ritmuri accelerate la seceriș 
din prima zi a declanșării lui. La 
unele dintre acestea se referă to
varășul Marschal Nicolae, director la 
direcția agricolă : „Urmărirea coace
rii lanurilor este obiectivul nr. 1. în 
permanență, în tot cursul zilei, seara 
și dimineața, specialiștii testează cu 
umidometrele starea culturii, dirijînd 
operativ combinele spre acele lanuri 
sau chiar părți de lan care sînt pîr- 
guite. Așa se explică faptul că în 
unele 'cooperative agricole secerișul 
s-a incheiat ■— exemplu C.A.P. Eli- 
seni — iar in unele este în plină 
desfășurare — în special cele din 
zona Odorheiului Secuiesc. Cunoaște
rea oră de oră și zi de zi a stării 
lanurilor ne permite să aplicăm ope
rativ o altă măsură stabilită, respec
tiv redistribuirea combinelor in ca
drul aceluiași consiliu agroindustrial 
sau intre consilii in vederea spori
rii ritmurilor zilnice, a utilizării in
tegrale a forțelor de care dispunem. 
Ca urmare, in cele trei zile bune de 
secerat pe care le-am avut, pînă 
-acum griul s-a recoltat de pe o su
prafață de 13 la sută".

O altă măsură vizează asigurarea 
transportului griului la/bazele de 
recepție. Este pus la dispoziție tot 
parcul întreprinderilor județene de 
transporturi auto (I.T.S.A. și I.T.A.), 
dirijarea mașinilor făcîndu-se prin- 
tr-un dispecerat județean aflat în 
permanentă legătură cu dispeceratele 
consiliilor unice. La bazele de re
cepție s-au asigurat condiții pentru 
solarizarea griului, în vederea de
pozitării lui in cele mai bune 
condiții.

Consiliul agroindustrial Mugeni din 
zona Odorheiu Secuiesc deține cea 
mai mare suprafață cultivată cu 
griu. Am dorit să vedem cu ce forțe 
se acționează pentru a se încheia 
secerișul. în cursul zilei de ieri, 28 
iulie, se aflau in lan 54 combine, 27 
mijloace pentru transportul griului 
la bază. 16 prese de balotat. Pre
ședintele consiliului. Nagy Alexan
dru, ne spunea că vor sosi în ajutor 
încă 26 combine, astfel incit ritmul 
zilnic va fi de peste 240 hectare. Pre
zența atelierelor mobile la marginea 
lanului pentru înlăturarea operativă 
a'oricărei defecțiuni, alimentarea cu 
combustibil in lan, servirea mesei de 
prinz la locul de muncă, existența 
mecanizatorilor de schimb care 
preiau lucrul „din mers"- -sint alte 
măsuri a căror aplicare asigură 
ritmuri sporite pentru stringerea 
rapidă și fără pierderi a recoltei de 
griu și in Harghita. (Nicolae Șandru, 
corespondentul „Scînteîi").

Operativitate 
absolut 

necesară
Pină in seara zilei de 27 iulie, din 

cele 16 680 hectare cultivate cu griu 
și secară, în unitățile agricole ale 
județului Bistrița-Năsăud au fost 
recoltate 4 633 hectare. Comparînd 
rezultatele înregistrate în primele 
zile ale declanșării acestei campanii, 
rezultă o creștere semnificativă a vi
tezei. de lucru în fiecare din cele 11 
consilii unice, dar nicăieri nu s-au 
atins cele stabilite. Am căutat să 
elucidăm aceste cauze, străbătînd, 
împreună cu inginerul Mihai Simo- 
nis, directorul Trustului județean 
S.M.A., itinerarul Bistrița — Șinte- 
reag — Beclean — Reteag.

La cooperativa agricolă din Uriu 
am constatat fapte demne de toată 
lauda, fiind prezentă în cimp, sub 
supravegherea inginerului-șef al uni
tății, Virgil Ignat, formația completă 
de combine. Toate funcționau din 
plin, iar mecanizatorul loan Săplă- 
ean a ținut să ne precizeze : „Prin 
buncărul combinei cu care lucrez au 
trecut pină acum 85 tone orz și mai 
bine de 45 tone griu. Sper să rotun
jesc la 160 tone cantitatea de griu 
recoltată. Combina s-a comportat 
foarte bine și nu putea fi altfel, atita 
timp cit eu am reparat-o și o în
trețin cum scrie la carte".

Noile termocentrale pe cărbune - cît mai rapid în funcțiune!
(Urmare din pag. I)
acționind în consecință, o cerință 
•esențială, și anume că reușita efor
turilor lor este strict condiționată, 
pe de o parte, de perfecționarea 
propriei activități, iar pe de altă 
parte, de conlucrarea strînsă, opera
tivă și plină de solicitudine în so
luționarea unor probleme de interes 
comun, cum este aceea a livrării uti
lajelor tehnologice. în mod firesc, 
ne-am așteptat ca învățămintele des
prinse din greutățile întimpinate la 
execuția primului grup energetic sâ 
fie desprinse cu claritate și transfor
mate in concluzii practice și măsuri 
realiste, menite să asigure, la con
struirea celui dfe-al doilea grup, evi
tarea neajunsurilor anterioare și în
registrarea unor ritmuri susținute 
de lucru. în mare măsură, așa s-a și 
intim plat.

— Problemele legate de executa
rea celui de-al doilea grup s-au sim
plificat simțitor, apreciază tovarășul 
George Prepeliuc, directorul între
prinderii electrooentrale din Sucea
va. în primul rind, datorită faptului 
că multe lucrări executate pentru 
grupul nr. 1 — circuitele de apă, 
păcură, cărbune, evacuarea zgurii 
— vor fi folosite și pentru grupul 
II, In al doilea rind, îmbunătățirile 
aduse primului cazan au fost însu
șite de proiectanți și aplicate la ca
zanul al doilea. Un mare cîștig îl re
prezintă și faptul că știm cane utila

Secerișul se desfășoară acum in județele situate in zona a treia agricolă

In județele alba și hunedoara 
s-a Încheiat recoltatul griului

Oamenii muncii din agricultura 
județelor Alba și Hunedoara rapor
tează încheierea recoltării griului 
de pe întreaga suprafață cultivată, 

în telegramele adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, de comite
tele județene de partid Alba și 
Hunedoara se arată că, în prezent, 
se desfășoară o activitate susținută 
pentru eliberarea terenurilor de

Din păcate, pe parcursul itinera
rului amintit am întîlnit și aspecte 
negative. La ferma nr. 2 a C.A.P. 
Șieu Odorhei, pe o vreme canicu
lară. un grup de cinci combine, la 
ora 10,20, nu erau încă în lan. A fost 
nevoie de intervenția directorului de 
la trust pentru întronarea ordinii. La 
C.A.P. Șintereag. două combine din- 
tr-un total de 5 staționau din cauza 
defecțiunilor, pentru ca intr-o altă 
solă a aceleiași unități alte 3 com
bine să fie defecte. Pe loc, prin sta
ția radio, s-a'dispus trimiterea de la 
S.M.A. Șieu Odorhei a unei echipe 
de intervenție în scopul efectuării 
urgente a reparațiilor. La ferma din 
Coldău a C.A.P. Beclean — aceeași 
slabă preocupare pentru accelerarea 
ritmului recoltării, de care nu era 
străin inginerul-șef, Vasile Moldo
van, dar nici maistrul loan Săsăr- 
man, care, in loc să-și îndeplinească 
sarcinile ce-i revin, „păzea" la umbră 
utilajele defecte.

încercind a concluziona cele con
statate. remarcăm înainte de toate 
faptul că, intr-o singură zi. au fost 
depistate multe defecte la utilaje.! 
Și nu a fost, vorba de stricăciuni 
care necesitau cine știe ce efort. 
Dacă exista mai multă preocupare, 
ele puteau fi foarte lesne înlăturate. 
O a doua problemă este cea a supra
vegherii formațiilor de mecanizatori, 
în unele unități agricole, șefii, de 
fermă au lăsat organizarea lucrări
lor de recoltare in seama președinți
lor sau a inginerilor-șefi de coope
rative. Or, cine știe mai bine decît 
șefii de fermă situația de pe teren, 
stadiul coacerii unor soiuri și toate 
celelalte aspecte legate de buna des
fășurare a lucrărilor ?

întrucit in județ au început să 
cadă ploi, este necesară mai multă 
operativitate în luarea deciziilor, 
astfel incit ritmul secerișului să 
poată fi intensificat. (Gheorghe Cri- 
șan, corespondentul „Scînteii").

Mai multă 
atenție celei 

de-a doua culturi
Pină în seara zilei de 27 iulie, în 

județul Iași griul a fost recoltat de 
pe 59 500 hectare, reprezentind 85 la 
sută din suprafața cultivată. Unită
țile agricole din consiliul agroindus
trial Răducăneni au incheiat primele 
această lucrare, urmînd apoi cele 
din consiliile Vlădeni, Popricani, 
Movileni, Podu Iloaiei etc. Acum se 
recoltează griul de pe ultimele su

je au motoarele subdimensionate, 
solicitînd în consecință furnizorilor 
perfecționarea lor. Am inventariat, 
de asemenea, cele mai urgente și 
importante lucrări, cărora, bineînțe
les, le-am acordat prioritate în exe
cuție.

Reținind cele spuse de interlocuto
rul nostru, să subliniem un fapt cu 
semnificație mult mai largă: benefi
ciarul, prin specialiștii săi, și-a asu
mat cu răspundere și hotărire obliga
țiile ce-i revin, devenind principalul 
coordonator al lucrărilor, așa cum ii 
dictează, de altfel, chiar propriile sale 
interese, și anume ca termocentrala 
să funcționeze mai rapid la întreaga 
capacitate și în deplină siguranță. 
Este vorba, după cum se vede, de o 
experiență valoroasă, care nu numai 
că merită să fie cunoscută și de alte 
conduceri de termocentrale aflate 
in construcție, dar în mod necesar 
trebuie larg generalizată. Pentru că 
practica a demonstrat cu prisosință 
că un beneficiar permanent prezent 
in „miezul" problemelor, dornic și 
hotărit să contribuie direct la rezol
varea lor, exercită o influență pozi
tivă de necontestat asupra activității 
desfășurate de constructori și mon
tai, de furnizorii de utilaje și echi
pamente tehnologice.

Menționam influența pozitivă a 
beneficiarului asupra celorlalte uni
tăți cu care colaborează, atunci cînd 
aoesta este ferm hotărit să dea în
treaga măsură a posibilităților sale. 

paie, executarea arăturilor și însă- 
mințarea culturilor duble, pentru 
«tringerea legumelor și fructelor, 
pentru recoltarea și depozitarea 
furajelor. Oamenii muncii din 
agricultura celor două județe se 
angajează să acționeze cu fermitate 
pentru înfăptuirea neabătută a 
obiectivelor noii revoluții' agrare, 
pentru a întîmpina Conferința Na
țională a partidului cu noi și în
semnate succese in toate domeniile 
de activitate.

(Agerpres)

prafețe în unitățile agricole din con
siliul agroindustrial Valea Seacă, 
unde lanurile au dat în copt mai tir- 
ziu. Eforturile ce se depun de către 
mecanizatori și cooperatori sînt în
soțite de cele ale combineriior veniți 
în ajutor din alte zone ale județu
lui. Acest ajutor este reciproc, întru
cit peste 60 de combined din consi
liul agroindustrial Valea Seacă au 
lucrat, la începutul secerișului. în 
mai multe unități din consiliile agro
industriale Răducăneni, Holboca și 
Podu Iloaiei. „Ca urmare a întraju
torării și a bunei organizări a mun
cii in lanuri, secerișul griului este 
pe terminate — ne spune tovarășul 
Gheorghe Panaite, președintele con
siliului agroindustrial. Problemele 
legate de reparații, aprovizionarea 
cu carburanți și altele sînt rezolvate 
seara sau în timpul nopții, astfel in
cit a doua zi se poate lucra din plin, 
cu toate utilajele proprii și cele so
site in ajutor. Azi, 28 iulie se strin- 
ge griul de pe ultimele hectare, în
deosebi in cooperativele agricole 
Vatra, Stolniceni-Prăjescu, Moțca. 
Concomitent se acționează la trans
portul paielor și pregătirea solului 
în vederea însămînțării celei de-a 
doua culturi".

în numeroase unități agricole din 
județul Iași, semănatul celei de-a 
doua culturi este acum problema nu
mărul 1. Comandamentul județean 
pentru agricultură a indicat ca peste 
tot să se muncească mai intens, cu 
toate forțele, la eliberarea de paie a 
terenurilor în vederea pregătirii so
lului destinat însămînțărilor. Pină 
în seara zilei de 27 iulie au fost în- 
sămințate 17 400 hectare cu porumb 
și diferite plante furajere, suprafață 
care reprezintă numai 40 la sută din 
prevederi. Că se putea realiza mai 
mult o demonstrează rezultatele coo
perativelor agricole din consiliile 
agroindustriale Mircești. Holboca, 
Ciurea, Popricani, Mlădeni, Răducă
neni, Belcești, care au semănat cele 
mai mari suprafețe. Se impune să 
fie grăbit ritmul semănatului la cea 
de-a doua cultură, astfel îneît să se 
realizeze întreaga suprafață prevă
zută de 43 000 hectare — condiție de 
mare însemnătate pentru asigurarea 
unor cantități suplimentare de fu
raje. De asemenea, in vederea dez
voltării plantelor semănate este ne
cesar să se acționeze la irigarea a- 
cestora, întrucit precipitațiile căzute 
izolat în ultima vreme n-au satisfă
cut nevoia de apă în sol. în acest 
scop, in toate sistemele de irigații și 
cu deosebire în cele mari de la Bi
volari, Trifești, Tansa-Belcești și in 
șantierul național al tineretului Scu- 
leni-Țuțora-Gorban aripile de ploaie 
trebuie să fie folosite din plin, ast
fel incit să se aplice mai multe 
udări. (Manole Corcaci, corespon
dentul „Scînteii").

Iată acest lucru demonstrat „pe viu" 
chiar pe șantierul din Suoeava.

Constructorii, la rîndul lor, și-au 
analizat propria activitate și au gă
sit suficiente resurse de a accelera 
ritmul lucrărilor și de a le reduce 
costurile. în primul rind, au promo
vat cu îndrăzneală o serie de meto
de de execuție cu randamente supe
rioare. Astfel, la realizarea funda
ției turbinei nr. 2 au folosit țeavă 
recuperată pentru confecționarea u- 
nor cadre, eliminînd, pe această cale, 
5 seturi de schelă ; s-a obținut o în
semnată economie de manoperă, zona 
de lucru a fast degajată și nu a mai 
trebuit să fie suportată chirie pentru 
respectiva schelă. Dar cea mai im
portantă inițiativă a constructorilor 
constă în extinderea largă a prefabrl- 
cării, cu toate avantajele sale. în a- 
oeastă soluție s-a executat corpul de 
buncăre și s-au realizat pereții pre
fabricați pentru sala cazanului nr. 2. 
Urmărind stăruitor ideea industria
lizării unui număr cît mai mare de 
lucrări și operații, la sala mașinilor, 
acoperișul a fost preasamblat la sol, 
pe tronsoane, iar apoi montat la 
înălțime ; de asemenea, structurile 
metalice de susținere a preîncălzi- 
toarelor de aer au fost și ele prea- 
samblate. A crescut și gradul de pre- 
asamblare al altor echipamente ter- 
momecanice : grătar post-ardere, 
preîncălzitoare de aer rotative, ca
nale de aer și gaze. Urmarea fireas
că : duratele de execuție a principa
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„Critica a fost aspră,
dar meritată și binefăcătoare"

Reproducem un scurt pasaj din scri
soarea trimisă redacției la data de 3 
aprilie a.c. de conducerea întreprin
derii mecanice din Roman : „Apre
ciem obiectivitatea reporterului și 
justețea celor semnalate și conside
răm util și constructiv să vă pre
zentăm măsurile pe care le-am luat 
pentru urgenta intrare in legalitate 
și ordine a activității de colectare și 
valorificare a resurselor refolosibile. 
Acțiunea a demarat încă a doua zi 
după efectuarea controlului, iar la.a- 
pariția articolului in ziarul „Scin- 
teia“ acesta a fost prelucrat in toate 
colectivele de muncă cu întreg per
sonalul muncitor al întreprinderii, 
în vederea creării unei opinii de 
masă și pentru stimularea unor pro
puneri și sugestii pentru ca această 
activitate să fie tratată permanent la 
nivelul importanței rezultate din do
cumentele de stat și de partid. Ca 
urmare a analizei atente care s-a 
făcut, programul existent a fost com
pletat cu măsuri concrete, cu terme
ne și responsabilități care să con
ducă la eliminarea deficiențelor ce 
mai persistă în această activitate".

Este un fragment din scrisoarea 
trimisă redacției de conducerea a- 
mintitei întreprinderi la articolul 
„Prea multe surprize pe traseul re
cuperării", apărut 1 în ziarul nostru 
din 21 martie a.c.

Așa cum reiese din scrisoare, la 
Roman, în scurt timp după relevarea 
neajunsurilor în sortarea și pregăti
rea fierului vechi. s-a declanșat o 
acțiune gospodărească fără precedent 
menită să pună definitiv ordine in 
activitatea de colectare și valorifi
care a materialelor refolosibile — 
această însemnată resursă materială 
care se află la indemina fiecărui co
lectiv de muncă din economie.

în dorința de a depista resorturile 
acestei schimbări de atitudine, sub
liniem din capul locului că în între
prindere nu s-a recurs la măsuri 
administrative, ci consiliul oame
nilor muncii, organizația de partid 
au acționat asupra resortului cel mai 
sensibil, cel mai eficient — conștiința 
fiecărui muncitor și specialist, răs
punderea și respectul fată de bunu
rile infreprinderii.

— Astfel pentru remedierea defi

Fotografia din stingă, publicată și acum patru luni, 
o fost anulată deoarece nu moi corespunde realității. 
Astăzi, așa cum rezultă din fotografiile din dreapta 
și din textul de față, la întreprinderea mecanică din 
Roman au fost introduse ordinea și disciplina in acti
vitatea de recuperare și valorificare a materialelor

refolosibile. In secțiile de fabricație, lingă fiecare mo- 
șină-unealtă au fost așezate conteinere speciale în 
care resturile metalice sint depozitate pe mărci și ca
tegorii. Activitatea a intrat pe făgașul normal și în 
gospodăria de fier vechi

lelor lucrări, complexe și pretențioa
se, au fost reduse cu mai multe luni 
de zile.

S-ar părea, așadar, că pe șantierul 
centralei termoelectrice din Suoeava 
au fost, intr-adevăr, desprinse toate 
învățămintele din neajunsurile și 
greutățile întimpinate la executarea 
primului grup energetic. Din păcate, 
această concluzie este numai par
țial adevărată. Pentru că pe șantier 
există specialiști care consideră că 
oel de-al doilea grup de 50 MW nu 
va fi pus în funcțiune la termenul 
prevăzut — 30 septembrie 1987.

De ce s-a ajuns la asemenea ati
tudine pesimistă ? In primul rind, 
datorită faptului că Antrepriza de 
construcții industriale din Suceava 
este mult rămasă in urmă la o sc
rie de lucrări de primă importanță, 
depozitul de zgură și cenușă, grupul 
tehnic și laboratoare, dezvoltarea 
stației de epurare Dragomirna etc. La 
rindul ei, Antrepriza de construcții- 
niontaj nr. 1 Iași are mari rămîneri 
In urmă la estacada și tunelul de 
dezgheț, precum și la alte obiective 
mai mărunte. Aparent, aste vorba 
de un paradox : pe de o parte, con
structorii au dovedit inițiativă și ho- 
tărîre în promovarea unor soluții 
constructive moderne, cu eficientă 
certă, iar pe de altă parte, tot ei. nu 
au reușit să se încadreze în preve
derile riguroase ale graficelor de 
execuție nu la o lucrare sau alta, ci 
Ia un șir întreg de lucrări. Randa

ciențelor constatate de brigada 
„Scînteii", privind recuperarea ma
terialelor refolosibile în întreprinde
re s-a întocmit un amplu program 
de îndreptare a lipsurilor și nere
gulilor — ne spune inginerul Mircea 
Micu, directorul tehnic al unității. 
Nu ne-a făcut plăcere să ne privim 
în .oglindă, descoperindu-ne așa 
cum nu ne făcea cinste. Am primit 
chiar telefoane de la colegii din tară 
care ne întrebau ce se intîmplă in 
uzină. Am prelucrat neajunsurile 
semnalate și multe altele. Ia nivelul 
secțiilor, atelierelor și formațiilor de 
producție. Și ce este mai important

La patru luni pe același 
„traseu cu prea multe sur
prize'*... dar de data aceas

ta plăcute

am căutat să stirnim resortul intim 
al respectului si grijii față de refo- 
losirea materialelor, am zgindărit 
orgoliul oamenilor' față de propria 
muncă. Am încercuit spațiile de de
pozitare a. fierului vechi la gospodă
ria de șpan. Am vopsit conform pale
tei de culori și inscripționat containe
rele pe mărți și calități de oțeluri. 
Fiecare secție are conțeinerele vopsite 
într-o anumită culoare pentru a nu 
apărea discuții la recepție și am stabi
lit grafice orare de livrare a fierului 
vechi la gospodăria de șpan. La gos
podăria de șpan întreaga activitate a 
fost reorganizată, iar pentru depozi
tul de'șarjare de la secția turnăto
rie am întocmit un program special.

Dorind să vedem cum au fost duse 
la îndeplinire toate aceste măsuri 
am reluat documentarea, urmind 
același traseu pe care l-am efec
tuat cu prilejui primei noastre do
cumentări din primăvară. Pe în
treg traseul rfumai și../ numai 
surprize. Dar de data aceasta 
plăcute. Peste tot domnește o or
dine desăvîrșită. Practic, imaginea 
de acum nu se mai aseamănă prin 
nimic cu ce am întîlnit atunci. Con
cret. la secția mecanică ușoară am 

mentul lor contradictoriu s-a dato
rat, e drept, și unor cauze obiective, 
peste care nu. se poate treoe cu ve
derea. Ne referim la insuficiența 
mijloacelor de transport și la neasi- 
gurarea motorinei necesare pentru 
tot transportul materialului de um
plutură la estacadă. Dar mult mai 
greu a cîntărit în balanța nerealiză- 
rilor propriile neajunsuri, gradul scă
zut de organizare a unor lucrări și 
întreținerea precară a unor utilaje 
de execuție. Bunăoară, mașina de 
tencuit la tunelul nr. 2 a stat mai 
bine de 19 zile, timp in care se pu
tea realiza un mare volum de lu
crări. Cît privește disciplina muncii, 
aceasta se dovedește un serios punct 
nevralgic în activitatea constructo
rilor : graficele de lucru nu sînt res
pectate, iar lipsurile la program sint 
destul de frecvente.

Așadar, constructorii n-au tras în
vățăminte din lipsurile anterioare 
decit pe jumătate. Există, din păca
te, in rindul unor șefi de echipă, 
maiștri și chiar conducători de lu
crări mentalitatea, evident eronată, 
că îndeplinirea prevederilor planului 
valoric de investiții ii absolvă de 
nerealizarea cu punctualitate a sta
diilor fizice prevăzute. Pe de altă 
parte, și pe șantierul din Suceava 
întilnim, mai mult sau mai puțin re
cunoscută, păsuirea tacită a abate
rilor de la disciplina muncii. Nu 
putem ocoli întrebarea : dacă cele 
două antreprize, conducerile lor nu 
sînt capabile să-și facă ordine în 
propria activitate, atunci de ce spe
cialiștii, conducerea Ministerului 
Construcțiilor Industriale ezită să 
facă ele acest lucru ? 

găsit containere Inscripționate pen
tru fiecare sortiment de șpan. Mai 
mult, capetele de bară sînt depozi
tate separat, iar semifabricatele tur
nate și cele forjate sînt puse în ordi
ne. Pe scurt, ordine și iar ordine. La 
fel și la sculărie. în plus, aici există 
containere pină si pentru resturi de 
bumbac. Totul are aspectul unei far
macii. Maistrul Vasile Enea. același 
care în urmă cu patru luni avea in 
atelierul pe care îl coordona un stil 
propriu de colectare și valorificare a 
metalelor, ne spune : „Aspră a fost 
critica din ziar, dar meritată și bine
făcătoare. A fost un duș rece care 
ne-a făcut să ne schimbăm radical 
mentalitatea față de aceste mari bo
gății care ne sînt la îndemînă — ma
terialele refolosibile".

La gospodăria de șpan bo
xele sint curățate și inscripționate. 
Sfărîmătoarele funcționează. La fel 
la depozitul de la turnătorie o nouă 
surpriză. Muntele de șpan a scăzut 
simțitor. Se lucrează zilnic cu 40 de 
sudori șarjatori. Cum a fost posibil 
acest lucru ? Cum s-a schimbat atit 
de repede optica privind recupera
rea fierului vechi 7 Cum a putut să 
fie înlăturată mentalitatea învechită, 
greșită privind gospodărirea fierului 
vechi ?

— Am discutat cu oamenii — ne 
spune tovarășul Ștefan Blănariu, se
cretarul comitetului de partid din 
întreprindere. Nu mult. Exact atit 
cît să-i facem să înțeleagă lipsu
rile și neajunsurile. Toți s-au referit 
la critica ziarului. Și-au văzut lip
surile și au trecut imediat la muncă. 
Simțeam pe zi ce trecea do
rința arzătoare de a îndrepta re
pede, cît mai repede situația. La un 
moment dat cînd s-a făcut ordine, 
cipd situația s-a îmbunătățit, un 
maistru, mai în glumă, mai in se
rios. chiar mi-a zis : „Acuma să 
vină cineva de la ziar să vadă cum 
stau lucrurile". Dar cel mai impor
tant lucru pe care îl are de făcut 
colectivul nostru, și sînt convins că-I 
va face, este acela de a păstra și 
consolida și în continuare bunele re
zultate obținute in ultimele patru 
luni pe linia recuperării și valorifi
cării metalelor refolosibile.

Gheorqhe IONIȚA

La rindul lor, montorii aparținind 
Trustului Energomontaj București 
au rămîneri in urmă, la unele 
lucrări, de șase pină la nouă luni. 
Cauza : nelivrarea la termen a uti
lajelor. Mai exact, pentru grupul 
energetic nr. 2. termenele de livra
re a unor utilaje nu este corelat cu 
termenul de punere în funcțiune. De 
exemplu, turbina este programată să 
sosească pe șantier în august, dar 
montajul acesteia durează citeva 
luni. Acestei situații i se adaugă și 
irttîrzierile mari din partea unor 
furnizori. întreprinderea „Vulcan" 
din București este restantă cu 617 
tone utilaje. Alți furnizori restan- 
țieri sînt întreprinderea de utilaj 
tehnologic Bistrița, întreprinderea 
metalurgică Bacău, întreprinderea 
de construcții de mașini și utilaj 
greu din Giurgiu etc.

Pentru accelerarea ritmului da 
execuție, constructorii. și montorii 
au început, pe măsură oe grupul nr. 
1 se apropie de finalizare, să supli
menteze forța de muncă la grupul 
nr. 2, iar la unele obiective să lu
creze in program prelungit de 12 
ore sau in două schimburi. Ca ur
mare au fost reconsiderate terme
nele de realizare a unor lucrări, sta- 
bilindu-se altele noi, mai mobiliza
toare. Este de așteptat ca și furni
zorii de utilaje să-și reconsidere a- 
titudinea față de obiectivul energetic 
de la Suceava, să se implice cu ho
tărire în problemele lui, pentru ca 
centrala termoelectrică să funcțio
neze la întreaga capacitate cît mai 
curind posibil.

Sava BEJINARIU 
corespondentul „Scînteii"

„Șantierul-uzina“
-șantierul înaltei

O experiență valoroasă care 
datează de aproape 10 ani 
și care nu este nici astăzi 

cunoscută suficient
— Ați avut vreo situație de nerea- 

iizare ă planului în ultimii 8—10 
ani. tovarășe director al Antreprizei 
Pitești din cadrul Trustului de utilaj 
chimic București, Nioolae Boambeș ?

— Nu, nu-mi amintesc să fi avut. 
Noțiunea de „plan nerealizat“ a cam 
dispărut — ca să mă exprim așa — 
din vocabularul constructorilor noș
tri. Faptul că lucrăm într-un sector 
în care depășirile de plan sînt nu 
numai permise, dar și obiectiv nece
sare, ne determină să ne preocupăm 
de acest lucru în cel mai înalt grad. 
Depășirile de plan în construcții în
seamnă. știe toată lumea, investiții 
puse la timp în funcțiune. înseamnă, 
în final, creșterea forței economiei 
noastre naționale. Jar pentru reali
zarea acestui obiectiv am gindit și 
materializat o organizare unică de 
șantier în sistemul de construcții- 
montaj.

— Chiar unică ?
— După cite cunosc eu, dacă sînt 

bine informat, da.
— Sinteți de acord să vorbim des

pre sistemul dumneavoastră unic de 
organizare a șantierului ?

— Da, dar cu condiția să introdu
cem în limbaj formula de „șantier- 
uzină". Pentru că ea sintetizează 
cel mai bine sistemul nostru de orga
nizare a muncii. Un sistem simplu, 
dar cu eficiență mare. Conducerea 
partidului a cerut și cere construc
torilor să asigure un grad cît mai 
înalt de industrializare a lucrărilor 
de construcții. Unii iși închipuie că 
aceasta se realizează numai prin 
investiții peste investiții, prin meca
nizări și automatizări. Formula adop
tată de noi este una relativ simplă, 
care arată însă că dacă vrei să faci 
ceva, dacă vrei să învingi comodi
tatea, sînt eficiente și soluțiile simple. 
Sistemul de lucru „șantier—uzină" 
constă, în esență, în organizarea 
muncii în două secțiuni distincte :
a) activitatea de industrializare și
b) activitatea de montaj tehnologic
pe șantiere. Bazele unei asemenea 
organizări nu se pun atît de ușor. Nu 
o dată dorința de a face mai mult 
și mai bine, de a deveni „șantier— 
uzină", s-a confruntat cu tentația de 
a renunța, de a nu ne mai bate atît 
de mult capul, atît timp cit alții lu
crează mai departe cu metode tradi
ționale. Dar pină la urmă a învins 
noul și am reușit să ne organizăm ; 
în formula de „șantier—uzină". Iar ; 
rezultatele ne-au adus și ne aduc 
mari satisfacții. j

întrerupem aici convorbirea pentru j 
a face loc unui scurt istoric. Bazele 
„șantierului—uzină" nu s-.au pus atît ; 
de simplu. Autorii acestui sistem de 
lucru au pornit la drum cu trei ele
mente ideeji de. organizare, terenul 
rămas in urma unei vechi orga
nizări de șantier șl capacitatea 
de a se autodota prin forțe proprii. 
Și care s-au dovedit pînă la urmă 
suficiente pentru a construi o „făbri- 
cuță" — așa i s-a zis la început — 
de confecții metalice și o „făbricuță" 
de prefabricat conducte metalice in 
sistem centralizat. Ambele au avut 
menirea, cum se exprimă inginerul 
Boambeș, „de a produce echipament 
tehnologic ce urmează a fi montat 
pe șantiere". în scurt timp cele 
două „făbricuțe" încep să facă mi
nuni.
-- Ce eficiență concretă are acest 

sistem de organizare ? — reluăm 
convorbirea cu inginerul Nicolae 
Boambeș.

— Două argumente spun totul des
pre eficiența acestui sistem. Primul 
se referă Ia creșterea productivității 
muncii. In primii ani ai organizării 
activității in acest sistem de lucru, 
1979—1980. realizam o productivitate 
a muncii de 250 000 lei pe persoană 
anual. Și atunci aceasta se număra 
printre cele mai ridicate productivi
tăți in cadrul trustului nostru. Pe 
primul semestru din acest an am 
ajuns la o productivitate de pes
te 5S0 000 lei. Dar. nu numai atit. Ea 
reprezintă și o productivitate dublă 
față de multe din antreprizele care 
lucrează după sistemul clasic — 
„totul pe șantier !“ Al doilea argu
ment îl constituie calitatea lucrări
lor. Datorită calității măsurătorilor, 
controlului riguros efectuat asupra 
proiectelor, dar, mai ales, execuției 
ireproșabile in „preuzina-șantiere- 
lor“, peste 98 la sută din piesele 
montate livrate șantierelor se asam
blează fără retușuri și fără refaceri.

— Să vă mai întrebăm dacă șan
tierul și-a realizat sarcinile de plan 
pe perioada scursă din acest an ?

— Nu. întrebați-mă ce depășiri 
avem. Vă spun imediat. Pe semestrul 
I — aproape 50 milioane lei. Cu in
fluența de rigoare și asupra celor
lalți indicatori de plan. Sîntem soli
citați să lucrăm la Cernavodă. Sin- 
tem solicitați să preluăm întregul vo
lum de lucrări la Combinatul chimic 
Drobeta-Turnu Severin. Sîntem so
licitați de alte obiective din județul 
Argeș. Dar cite comenzi nu ne sînt 
adresate ! Argumentele sînt unele și 
aceleași : „Dumneavoastră sinteți 
un șantier care vă faceți planul". Dar 
sîntem numai un șantier și nu putem 
prelua toate comenzile adreșate. Pen
tru că — am omis să vă spun — 
șantierul nostru are o forță de mun
că restrinsă — circa 2 000 de oameni. 
Dar a reușit, prin organizarea amin
tită, să realizeze cel mai înalt grad 
de industrializare și de integrare : 
peste 98 la sută 1

Am fi putut încheia aici rîndurile 
de față. Atît cît ne-a permis spa
țiul tipografic am prezentat valoa
rea cu totul deosebită a experienței 
șantierului din Pitești. Ar fi un final 
relativ... închis. întrebarea dacă 
această experiență e cunoscută, dacă 
se preocupă cineva de generalizarea 
ei pe măsura importanței pe care o 
prezintă, este cît se poate de fi
rească. După aproape 10 ani de la 
validarea ei de către viață, răspunsul 
nu este afirmativ pe măsura cerin
țelor și a rezultatelor. Ceva pentru 
cunoașterea acestei experiențe a 
făcut trustul, ceva a făcut și mi
nisterul. Dar nu în măsură — așa 
cum o demonstrează rezultatele — si 
fie cunoscută și generalizată, p< 
plan național, în tot sectorul de con
strucții și montaj. Pentru că pest< 
tot e nevoie în construcții și d< 
productivitate înaltă, și de calitat 
înaltă. Să fie oare mai greu d< 
generalizat o experiență pozitiva 
decit însăși crearea ei ?

Constantin PRIESCU
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Democrația și partidele politice
în societatea contemporană

INTEGRAREA iNVĂȚĂMÎNTULUI
CU CERCETAREA Șl PRODUCȚIA

cerin ță esențială a școlii

Democroția, ca realitate a vieții politice sau ca aspirație sociala, 
este una dintre principalele valori ale epocii noastre. Ea condiționează 
existența și manifestarea altor valori social-politice, înnobilează toate va
lorile umane. Fiind un factor de neinlocuit al progresului social de an
samblu, democrația constituie un imperativ sine qua non al lumii con
temporane, și nu o simplă alternativă intre alte forme da conducere po
litică a societății.

Descifrarea raporturilor dintre partidele politice și democrație, a ro
lului partidelor in promovarea democrației ocupă un loc distinct in con
fruntările dintre concepția revoluționară despre lume și teoriile apolo
getice ale capitalismului. Ea este concretizată, în dezbaterile de idei 
din politologici contemporană, intr-o mare varietate de perspective teo
retice și practice. Tentativa teoriilor apologetice ale capitalismului de a 
explica democrația co rezultat nemijlocit și exclusiv al acțiunii partide
lor politice ale burgheziei, al pluralismului politic, este argumentată, de 
cele mai multe ori, prin caracterul presupus „egal" și deschis al luptei 
partidelor pentru putere, de specializarea lor - intr-un anumit fel uni
că - in vederea realizării legăturilor necesare dintre forțele sociale 
și stat.

O RELAȚIE DIALECTICĂ, REZULTAT 
AL DEZVOLTĂRII ISTORICE

Exaltate — in măsura in care sint 
considerate promotoare autentice sau 
presupuse ale democrației —si, dim
potrivă, combătute — cind sint eva
luate, motivat sau din rațiuni ideolo
gice, ca factori frenatori ai demo
crației — partidele politice repre
zintă un termen de referință princi
pal in analizele și disputele teoretice, 
ca și in publicistica social-politică ce 
abordează aceste teme. în cultura po
litică a epocii noastre ele sint su
puse reflecției, tot mai sistematic, 
din diferite perspective metodologi
ce si politice. Nu poate fi 
probată insă existenta unei le
gături directe intre caracterul de
mocratic al unui sistem politic și nu
mărul de partide politice care acti
vează într-o țară sau alta. Această 
concluzie strategică a partidului nos
tru face dovada unei viziuni cuprin
zătoare. ce respinge simplificările de 
orice fel. întotdeauna dăunătoare, șl 
pune în lumină principalele caracte
ristici ale formațiunii sociale res
pective, ale democrației in genere.

Democrația, se evidențiază in do
cumentele programatice ale' parti
dului nostru, nu derivă nemijlocit 
din pluralismul de partide și nici nu 
este automat exclusă în cazul siste
melor politice cu un singur partid. 
Rolul decisiv, determinant, ii au 
particularitățile modului de produc
ție, ale structurilor sociale și de 
clasă. Esențiale pentru garantarea 
unui climat democratic sint pină 1a 
urmă rolul și poziția conducătoare 
ale unei anumite clase sociale, iar 
nu numărul partidelor. în general, 
structurile sociale antagoniste, fiind
că sint întotdeauna însoțite de in
terese fundamentale contradictorii și 
opuse, diferențiază opiniile, opțiunile 
si atitudinile politice. Un sis
tem politic este cu adevărat de
mocratic nu doar in măsura in care 
mai multe nartide se manifestă ca 
agenți ai puterii, ci în primul rind 
in măsura în care aceste partide ex
primări satisfac urs-evantai larg din 
structura de interese existente, in so
cietate, dacă ele se raportează in mod 
efectiv la aspirațiile vitale ale națiu
nii. „Esențialul — sublinia in acest 
sens tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
nu este că vor fi cinci partide, sau 
șapte partide, sau trei partide, deoa
rece poaie fi un singur partid și să 
existe o democrație foarte bună și 
pot fi cinci partide și să nu existe 
o democrație reală. Nu poate fi o 
democrație reală atunci cind un 
popor nu se bucură de libertate, cind 
domnește inegalitatea economică ; 
este greu să fie o reală democrație 
atit pc plan național, cit și pe plan 
internațional cind la un noi sint bo
gății si la celălalt săracii".

Partidele politice — și deci func
țiile pe rare acestea si le a- 
sumă in viata politică — sint 
o expresie a cerințelor obiec
tive de dezvoltare sopială. Conside
rate drept un fenomen propriu cu 
deosebire epocii moderne, si contem
porane. partidele constituie factori 
orincipali ai acțiunii politice, al că
ror rol-cheie a fost consacrat in urma

unor îndelungate mutații economice, 
politice, sociai-culturale, tehnice, de 
maturizare a claselor sociale.

In Programul Partidului Comunist 
Român se arată, in acest sens,'că 
partidele sint un rezultat al dezvol- 

. tării istorice, că ele au apărut pe o 
anumită treaptă a evoluției sociale, 
in condițiile împărțirii societății in 
clase antagoniste. Partidul ca insti
tuție se definește ca instrumentul de 
acțiune autorizat și legitimat al unei 
clase sau al mai multor clase (ori, 
dimpotrivă, al unor fracțiuni de cla
sa) prin intermediul căruia se des
fășoară lupta pentru puterea politi
ca,, luptele de clasă, sociale și națio
nale. fie pentru menținerea ordinii 
existente, lie pentru schimbări radi
cale.

Sistemele politice contemporane, 
in general, nu ar putea fi 
funcționale sau functionarea lor 
ar antrena efecte negative greu 
ue imaginat și de evaluat Iară acești 
factori de organizare și de conștien
tizare cu acțiune de masă, care au 
profesionalizat viata politică. De 
asemenea, ’dinamica Si caracteristicile 
sistemelor politice, evoluția sau in
voluția democrației nu mai pot fi 
înțelese astăzi doar pe baza meca
nismelor constituționale și juridice 
ale statului, ignorind rolul major al. 
partidelor politice.

Această realitate infirmă opiniile 
ce pledează pentru înlocuirea parti
delor cu noi instanțe de acțiune poli
tică (Robert Herwel, „On The Study 
of New Parties", in „International 
Political Science Review", vol. VI, nr, 
411983, p. 403—416). In condițiile epo
cii noastre, partidele — factorii indis
pensabili de conștientizare politică a 
tuturor categoriilor sociale, agenți cu 
un rol central in viata politică, atit 
pe plan național, cit și internațional
— au promovat la scară socială 
globală un sistem specific de expri
mare și de reprezentare politică in 
care omul apare in postura de indi-

. vid. „politizat", de cetățean politic. 
„Prin extinderea partidelor de masă
— aprecia Antonio Gramsci — și 
prin aderenta lor organică la viaia 
cea mai intimă (economico-producti- 
vă) a masei înseși, procesul de stan
dardizare a sentimentelor populare 
devine din mecanic și intîmplâtor 
(adică produs de existenta in am
bianță a unor condiții și a unor pre
siuni similare) conștient și critic".

Pornind de lâ aceste adevăruri ge
nerale. se susține că apelul constant 
al partidelor la mase, ca și condițio
narea accesului la putere de o anu 
mită organizare politică ar fi ele in 
sele in măsură „să legitimeze demo 
cratic" un anume sistem politic.

Din această perspectivă, partidele 
sint considerate „cheia de boltă" a 
'sistemelor politice contemporane și, 
totodată, „principala cale către in
vestigarea gindirii și practicii poli
tice de astăzi". Așa cum revolutio
narea tehnicii este socotită simbol al 
modernizării economiei, partidul po
litic este considerat de unii autori 
ca „simbol al modernității in poli
tică".

cietății ? — pentru că pină Ia urmă 
aceasta constituie esențialul. Esența 
democrației nu constă în vorbe, in 
conferințe abstracte, ci in felul in 
care oamenii muncii participă nemij
locit la stabilirea direcțiilor de dez
voltare a societății, la hotărirea pro
priilor lor destine".

Identificarea automată a democra
ției cu pluralismul dă partide si. prin 
urmare, cu societățile capitaliste pu
ternic dezvoltate economic nu numai 
că. reprezintă in mod evident un de
mers ideologic infirmat de viață și 
de istorie. Ea disimulează în fond 
monopolul clasei dominante asupra 
conduoerii politice a societății. De
sigur. în comparație cu alte regimuri 
politice, proprii capitalismului în 
diferitele sale faze istorice, ea oferă 
un cadru relativ larg de acțiune și 
exprimare politico-socială clasei 
muncitoare, forțelor progresiste, ce
tățeanului, un cadru legal pentru 
lupta aoestor forțe sociale in vederea 
sporirii influentei și îmbunătățirii 
poziției lor în 'societate.

Experiența istorică atestă pe de 
altă parte faptul că și sistemele po-, 
litice cu un singur partid și-au de
monstrat în anumite condiții — mai 
ales in societatea socialistă și, pe 
un plan mai larg. în sistemele po
litice apărute în perioada postbelică 
în numeroase țări in curs de dezvol
tare — caracterul democratic. Desi
gur, opțiunea pentru sistemul mo- 
nopartid sau pluripartid nu poate 
fi absolutizată, aceasta depinzînd 
de condițiile și împrejurările isto
rice concrete, experiența, tradițiile 
fiecărui popor. Astfel, forțele poli
tice se pot uni în cadrul aceluiași 
partid, care să preia răspunderea 
mobilizării energiilor naționale pen
tru înfăptuirea unor ample transfor
mări și accelerarea progresului so
cial. Fără a fi o necesitate univer
sală, sistemele politice cu 
unic se pot dovedi — așa 
elocvent a arătat experiența 
țări socialiste, a unor țări in 
de dezvoltare, asa cum în 
pregnant o demonstrează experi
ența politică a tării noastre, — efi
ciente atit in planul asigurării unui 
climat democratic larg, cit și in pre
venirea unor disensiuni care ar 
măcina forțele tocmai in momente 
cind unitatea și lupta coordonată 
constituie bunul cel mai de preț.

Prin urmare, sistemul multi șau 
monopartid nu poate fi transformat 
într-o schemă de apreciere a carac
terului democratic sau nondemocra- 
tic al unei orînduiri sociale. Ale
gerea sistemului mono sau pluri 
părtidist trebuie să fie rezultatul 
opțiunii forțelor politice, a intregu

partid 
cum 

unor 
curs 
mod

Iui popor in lumina unor tradiții, in 
funcție de imperativele etapelor 
istorice concrete ; în ultimă instanță, 
caracterul democratic sau nu al 
societății este asigurat de modul in 
care partidul sau partidele politice 
înțeleg să-și Îndeplinească răspun
derile care le revin, să reprezinte 
interesele maselor largi populare, să 
promoveze egalitatea și dreptatea 
socială, idealurile progresiste. Pro
blemele fundamentale ale. asigu
rării drepturilor larg democra
tice și in același timp factorii fun
damentali care conferă democrației 
socialiste superioritate fată de orice 
sistem politic bazat pe exploatare și 
contradicții de clasă se referă in pri
mul rind la existenta proprietății so
ciale asupra tuturor mijloacelor de 
producție și asupra întregii bogății 
naționale ; înfăptuirea repartiției ve
nitului național în conformitate cu 
principiile eticii și echității socia
liste ; deținerea puterii de către cla
sa muncitoare in alianță cu țărăni
mea și celelalte categorii de oameni 
ai muncii, asigurarea dreptului la 
muncă si la viață ; participarea la 
conducerea activității economico-so- 
ciaic.

în raport cu realitatea vieții poli
tice este validată in ultimă instanță 
ca optimă acea soluție politi
că ce, in împrejurări social- 
istorice date, este capabilă să răs
pundă cerințelor majore, fundamen
tale, ce stau, intr-o etapă sau alta, 
in fața fiecărei națiuni. Sistemul de 
partide politice multiple, concurente 
sau nu, și corelațiile acestuia cu de
mocrația reflectă și exprimă inte
rese âocial-istorice concret determi
nate pe un fond istoric la rindul său 
determinat.

Fragmentarea sau profunda co
eziune a unui sistem de partide, pre
cum și legăturile acestuia cu valo
rile democrației decurg ele Insele 
din raporturile de forțe dintre clase. 
Se poate spune deci că sistemul de 
partide — pluralist sau cu un singur 
partid — funcționează eficient la 
scară socială in măsura în care an
samblul intereselor fundamentate ale 
maselor populare, in varietatea și 
mobilitatea acestora, sint exprimate 
adecvat in programe politice, in li
nia tie acțiune politică, in măsura 
in care prin mobilitate și creativi
tate politică cu participarea largă a 
întregului popor la conducerea so
cietății sint asigurate reflectarea și 
rezolvarea corespunzătoare a proble
melor complexe ale progresului eco
nomic și social, ale afirmării multi
laterale a personalității umane.

Lector unlv. dr. 
Constantin NICA

Folosim drept „moto" al însem
nărilor de față trei informații : 
Doljul a ocupat de trei ori conse
cutiv locul I pe tară in întrecerea 
socialistă desfășurată intre inspec
toratele școlare de invățămint ; la 
actuala ediție a concursurilor na
ționala pe meserii, elevii școlilor 
doljene au obținut 91 de premii st 
mențiuni. Și incă o... mențiune : la 
startul acestei ample competiții s-au 
aliniat 3? 500 de elevi. Am consem
nat aceste succese pentru că ele au 
un numitor comun : seriozitatea și 
competența manifestate in .educarea 
elevilor prin muncă și pentru muncă 
in ansamblul rețelei de invățămint, 
îndeosebi a celei liceale, ce înmă
nunchează. aici, in Dolj. 35 de uni
tăți școlare, în care se pregătesc, 
in rele mai diverse meserii, aproape 
42 000 de elevi. Rezultatele înregis
trate în ultimii ani atestă faptul că 
in liceele doljene s-a acumulat o 
bogată experiență in ceea ce pri
vește integrarea invătămlntului cu 
cercetarea și producția, in consens 
cu exigențele actuale ale invăță- 
mîntului modern, cu orientările si 
sarcinile trasate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

Cum s-a acționat ?
„Am pornit de la adevărul că 

omul de miine, constructor conștient 
și consecvent al socialismului, tre
buie să posede o solidă pregătire 
de specialitate, să aibă un larg ori
zont cultural-științific. să fie capabil • 
să participe efectiv la mutațiile pe 
care le presupune perspectiva ge
neroasă a anilor 2000, cind atftualii 
elevi vor rezolva probleme com
plexe. Acest deziderat nu poate fi 
atins decit prin politehnizarea invă- 
țămintului. opina prof. Gheorghe 
Călbureanu. inspector general al 
Inspectoratului Școlar județean. O 
primă măsură luată, in lumina aces
tui imperativ, de către Consiliul 
județean al educației și invățămin- 
tului. a fost ca Universitatea să 
îndrume liceelfe, iar liceele — uni
tățile preșcolare, primare si gimna
ziale. Cu sprijinul Consiliului jude
țean de control muncitoresc al acti
vității . economice și sociale, al spe
cialiștilor de la facultățile și insti
tutele craiovene de cercetare, am 
inițiat, de aurind, un ciclu de dez
bateri pe tema modernizării și or
ganizării producției și a structurii 
forței de muncă.

Dar să vedem mai concret, re re
levă experiența unor licee fruntașe.

La Liceul industrial nr. 3, bună
oară, unde se pregătește forța de 
muncă pentru toate unitățile de cale 
ferată ale Regionalei Craiova — cea 
mai mare din tară — a cărei acti
vitate se desfășoară pe raza a șapte 
județe, se poate vorbi, intr-adevăr, 
despre o activitate școlară exigentă 
și eficientă, ce ține cadența cu dez
voltarea impetuoasă a economfei, 
răspunzind, astfel, cerințelor calita-

a

tiv superioare ale ramurii de profil.
Cum este gindită și organizată 

aici activitatea de integrare a invă- 
țâmintului cu cercetarea și producția? 
„Menționez, mai lntii. că la cele trei 
profiluri din treapta a Il-a de liceu 
pregătim anual circa 1 000 de me
canici de mașini și utilaje feroviare, 
electroniști pentru căi ferate, elec
tromecanici pentru locomotive și 
constructori de căi ferate, a ținut să 
precizeze prof. Ioan Cotfasă, direc
torul liceului. Procesul de integrare, 
de pregătire in meserie a elevilor 
este organizat in sistem, prin antre
narea tuturor factorilor educaționali 
— profesori de științe fundamentale, 
ingineri specialiști din producție, 
personal de instruire (maiștri in
structori). Scopul : asigurarea unei 
legături interdisclplinare și a carac
terului -practic, aplicativ al invăță- 
mintului. Pentru aceasta, am orga-

ÎNSEMNĂRI
DIN JUDEȚUL DOLJ

nizat un cabinet tehnic «central», 
un adevărat organism viu. ce con
stituie «statul major» al triadei 
fnvătămint-cercetare-produetie și care 
asigură coordonarea procesului de 
pregătire tehnologică și profesională 
a elevilor.

Vizităm sălile de cursuri și spa
tiile de producție ale liceului (unde 
se realizează o producție industrială 
în valoare 
lei). De 
cursuri" a 
acestora a 
plate cu laboratoare de .specialitate. 
Pentru fiecare meserie aparținătoare 
celor trei profiluri s-a amenajat cite 
un modul, cu ajutorul căruia se asi
gură pregătirea, tehnologică si practi
că in condiții specifice producției : 
cabinet de calculatoare cuplat cu ate
lier de electronică aplicată (pentru 
meseria de electronist), cabinet de 
locomotive si material rulant, cuplat 
cu atelier electromecanic, (pentru 
meseria de electromecanic), cabinet 
de construcții cuplat cu atelier de 
construcții (pentru meseria de con
structor căi ferate). Dar nu numai 
atit. Tinărul și iscusitul inginer
electronist Liviu Foarfă, locțiitor I 
la cabinetul tehnic, ne introduce
in universul vast al ciberneticii, in 
laboratorul de circuite și componen
te electronice și de informatică, do
tat cu trei calculatoare și cu întreaga 
aparatură tehnică modernă adusă „la 
zi". Aici ni se demonstrează pe viu 
cum informatica a devenit, un aliat 
al tuturor disciplinelor de invăță
mint. incepind cu fizica și franceza 
și terminind cu chimia și matema
tica, facilitind receptionarea și înțe
legerea de către elevi a cunoștințe
lor. Fenomenele și floțiunile din lec
ții sint simulate pe calculator, astfel

de aproape 2 milioane de 
fapt, expresia ..săli de 
devenit improprie. Locul 
fost, luat de cabinete cu-

liceul industrial „Progresul din Brăila pregătește peste 2 200 de elevi în specialitățile mecanică și electrotehnică. In imaginea din stingă ' aspect din 
atelierul prelucrări prin așchiere al școlii profesionale. In cealaltă imagine este surprins un moment de lucru in laboratorul liceului, unde se deprind cunoș

tințele teoretice privind tehnologia prelucrărilor mecanice Foto : E. Dichiseam!

CONCURENȚA PARTIDELOR POLITICE 
ASIGURA AUTOMAT DEMOCRAȚIA? Largă afirmare a

Simpla prezentă a partidelor este 
ichivalată adesea cu functionarea 
lemocratică a vieții politice-sociale, 
ar absenta acestora, îndeosebi 
■rexistența pluralismului, ar deveni 
inonimă cu conservatorismul re- 
îmului politic (Maurice Duverper, 
Les Partis politiques"). In spiritul 
cestor raționamente, rivalitățile 
i alianțele partidelor pentru pu- 
ere. ar oferi o largă deschidere 
pre democrație și spre cunoașterea 
energiilor motrice ale dinamicii go
tice" (Georges Burdeau). Aproape 
riee lucrare din politologia occiden- 
dă de după anii 1948—1950 tratează 
roblematica democrației ca rezultat 
l pluralismului de partide. In jurul 
cepțiunii conceptului de pluralism 

alifie — care exprimă, de regulă, 
> formă a democrației", „structuri 
smocratice de exercitare a puterii" 
• s-a alcătuit un corpus eterogen și 
ist. de teze care, cu precădere, 
țâră și justifică fundamentele și 
ecanismele sistemelor politice 
irgheze,' modul de adoptare a de- 
ziei și de înfăptuire a conducerii 
ciale, comportamentul politic al 
•rsonalulut politic și raporturile 
stituțiilor politice cu masele. In- 
-o asemenea viziune, care absolu- 
ează virtuțile pluralismului politie, 
mocrația nu ar putea funcționa 
ră sisteme de partide» concurente, 
nsiderate aici etalonul și indiciul 
l mai sigur al unui regim politic 
mocratic. Se acreditează in acest 
dru ideea unei multitudini de 
'litre" și de „deținători" ai pu
ii, a unei „diversificări a puterii", 
ercitată acum prin intermediul 
ei „varietăți de grupări care sint 
iependente și separate" (Giavajinl 
rtori, „Parties and. Party System", 
mbridge University Press, 1976). 
Ixistă pe de altă parte in ideolo- 

burgheză și orientări care exa- 
bează dimpotrivă efectele nefaste 
partidelor in societate, susținind 
prezența lor ar marca o adevă- 

ă „negare a democrației", a unei 
smocrații" ce nu ar putea exista 
adevărat decit... fără partide. Un 
menea punct de vedere formulat 
in maniere diferite — incă in 
mii ani ai secolului nostru, cu- 
iște și astăzi numeroase „reluări" 
..actualizări". Nu lipsesc, in acest 
itext. opinii care pledează pentru 
rcuirea partidelor cu „forțele vii"

sau cu „democnafia directă". Consa
crarea lor. in plan teoretic, a fost și 
este alimentată, pe de o parte de 
teza afirmării-cetățeanului, privit in 
sine, absolutizat ca individ, ca uni
vers distinct de interese, căruia or
ganizarea in partide i-ar aduce inevi
tabile frustrări, iar pe de alta de cea 
a ..globalismului politic", al ansam
blului național pe.care partidele l-ar 
împiedica — prin natura raporturilor 
distincte cu membrii si cu nemem
brii — să se realizeze (Jean Char
iot, „Les Partis pplitlques", Paris, Li- 
braire Armand Colin, 1971).

In dinamica proceselor istorice 
contemporane, partidele politice au 
influențat și influențează in moda
lități dintre cele mai variate, mal 
mult sau mai puțin concordante, 
dezvoltarea cadrului democratic al 
vieții politice. Este larg cunoscut, 
spre exemplu, faptul că sistemele de 
partide pluraliste, cu alternanță la 
putere, nu au asigurat democrației 
in perioada interbelică un sens con
stant ascendent. Ele au cedat locul 
in unele țări europene celor mai 
reacționare regimuri dictatoriale. Pe 
de altă parte, experiența vieții poli
tice din numeroase țări evidențiază 
că, pe fondul actualei faze a crizei 
de sistem a capitalismului, involuția 
periculoasă a democrației parlamen
tare burgheze nu poate fi contraca
rată de largul evantai de partide po
litice ce acționează in aceste țări.

Referindu-se Ia aceste aspecte, to
varășul Nicolae Ceaușescu evidenția 
că societățile capitaliste puternic 
industrializate „au atins, desigur, o 
dezvoltare superioară din punct de 
vedere tehnic și economic, dar pe 
plan social, in ce privește condițiile 
de viață ale unor largi categorii ale 
populației, există profunde fenome
ne negative : milioane, zeci de mi
lioane de oameni sint lipsiți de po
sibilitatea de a munci, cad pradă 
șomajului, trăiesc In mizerie. Este 
greu să vorbești de democrație intre 
fabricant și muncitor ! In condițiile 
asa-zisei libertăți din aceste țări, 
oamenii muncii sint, in fond, lipsiți 
de drepturi elementare, li se refuză 
posibilitatea de a participa la condu
cerea întreprinderilor, a vieții econo
mice și sociale. De ce oare patronii 
și autoritățile din aceste țări nu 
admit ca sindicatele și reprezentan
ții salariaților să-și spună părerea 
asupra dezvoltării producției, a so-

în ediția a Vl-a a Festivalului 
național „Cintarea României", ju
dețul Cluj a înscris 3 143 formații, 
cu 49 797 membri, din care 532 for
mații noi, cu 8 570 membri. Cercu
rile xle creație științifico-tehnică 
au fost și ele în număr de 4 100, 
cu 27 763 membri. Printre așeză- 
mintele cu o mare contribuție la 
îmbogățirea cunoștințelor profesio
nale. tehnice și economice ale oa
menilor muncii se înscriu cluburile 
muncitorești și casele de cultură 
din Cluj-Napoca, Turda, Dej, 
Gherla. Huedin ; cluburile tinere
tului din Gherla, Turda și Dej, 
casele de cultură ale tineretului din 
Cluj-Napoca, precum și casele 
pionierilor și șoimilor patriei din 
Cluj-Napoca. Turda, Cimpia Tur- 
zii. Gherla, Dej ; căminele cultu
rale din Gilău, Florești. Mihai Vi
teazul. Palatca, Poieni, Săvădia, 
Apahida etc. Despre amploarea și 
calitatea participării artiștilor ama
tori la actuala ediție a festivalului 
ne vorbesc citiva specialiști, mem
bri ai juriilor centrale sau locale :

Tudor .larrla, compozitor :
„în primul rind, dau o Înaltă a- 

preciere corurilor mixte de came
ră, „Vfva Ja mustea" de sub con
ducerea unui vechi animator de 
formații artistice, corale, de teatru 
șj satiră. Geiu Furdui, produs al 
acelei elevate -școli- a activității 
culturale de masă care 
de cultură a studenților, 
amintită imediat -Antifonia» de la 
casa de cultură a tineretului. Tot la 
amplul capitol de muzică patriotică 
și revoluționară mai trebuie evi
dențiate corurile mixte ale sindi
catului din invățămint Turda, al co
mitetului județean U.T.C. și corala 
universitarilor din Cluj-Napoca. 
Dintre corurile de femei trebuie să 
cităm la loc de frunte pe cel al 
Căminului cultural din Cuzdrișoara 
și al sindicatului din invățămint 
Cluj-Napoca. iar din corurile băr
bătești vom invoca pe cel intitulat 
„lacob Mureșanu" de la Casa mu
nicipală de cultură din Cluj-Napo
ca și -Armonia» al U.J.C.M. — 
Cluj. Dintre corurile muncitorești 
s-au distins „Armonia" de la Teh- 
nofrig" și cel de la regionala de căi 
ferate.

Formațiile ostășești au avut în 
grupurile corale «Splaiul» și al

activității 
este casa 
Ar merita

Casei armatei răsunetele cele mai 
pătrunzătoare.

Să nu uit vechea mea dragoste, 
corurile țărănești din Viișoara șl 
Gilău.

Să distingem la capitolul orches
tre simfonice și 
ale sindicatului 
Cluj-Napoca".

Virgil Medan,
„Cinteceie și jocurile etalate pe 

scena Festivalului, in spiritul res
pectării 
înalte ce 
conferă 
aură de 
vezi țărani sau muncitori din fe
lurite întreprinderi citadine (dar 
care tot de la sat au venit.) cum 
aleg repertoriul. îndrept.indu-se 
spre cele mai frumoase, mal au
tentice și mai demne de adus pe 
scenă din comorile de suflet.

Cîteva exemple dintre altele, nu
meroase. care se pot da : tinăra 
muncitoare Eugenia Ilieș de la 
combinatul de pielărie și încălță
minte «Clujeana» a dat glas unui 
cintec de leagăn șl unui clntec de 
joc. două dintre comorile aduse de 
ea de la Alton, un sat din Cimpia 
Transilvaniei cu inegalabile tradi
ții folclorice. Grupul vocal femi
nin de la Petreștil de Jos. de lin
gă Cheile Turzii, a încintat publi
cul și juriul prin forma inedită in 
care a interpretat celebra 
populară ~
bărbătesc de 
cu cele două 
tică socială, 
coaielor de 
neuitat sint ... .
ale tarafurilor, pe structura triou
lui transilvan de Ia Palatca, Sopo- 
rul de Cîmpie și Gherla".

Mircea Orza : artist plastic t 
„în etapa republicană clujenii au 
fost reprezentați de 100 de lucrări 
ai căror autori au diferite nro- 
veniențe profesionale. De remar
cat ar fl Gavrllă Nechifor, cu peisa
jele sate. Tășnadi Iosif cu «Cupto
rul dacic» și «Repaos», Magdalena 
Poloni, cu design vestimentar in
spirat din folclorul blstrlțean. și 
Mathe Alexandru, cu corpurile de 
iluminat, Cadar Eugen-, cu tripti
cul -Dealurile Clujului», Haițonlc 
Ion, cu «Martirii». închinată Iui Ho- 
ria, Cloșca și Crișan, Ciupe Dra-

de cameră pe cele 
din invățămint

muzicolog :

riguroase a dimensiunii 
se cheamă autenticitate, 

nobleței spectaculare o 
nedescris. E uimitor să

. ____ baladă
Vălean». Grupul vocal 

la Maia — Bobîlna, 
colinde avlnd o tema- 
s-a făcut ecoul răs- 
acum 550 de ani. De 
prezențele calitative

goș, cu ale sale piese decorative, 
din ceramică, In ultima decadă a 
lunii mai : expoziția Un alai de 
nuntă realizat de Maria Brocșa și 
Mircea Orza, surprinzind obiceiuri 
și port din Margău, Dingău, Răcâ- 
tău, Măgoaja, Apahida, Panticeu. 
Băișoara, Valea. Uraganului, Jucu, 
Gilău. Ion Fărcaș a prezentat fluie
re acordate, inclusiv instrumente 
din pai și trestie, insoțind prezen
tarea și de un recital demonstra
tiv. Olarul de la Iara. Nemeth 
Francisc, și-a expus lucrările sale, 
iar Ileana Zaj din Băișoara a pre

dezentat lepedeie de pat. fețe . _ 
pernă, la capitolul țesături mai in- 
scriindu-se și Maria Braica din 
Mărgău. Finica Pop din Așchileu 
și Ana Cont".

Marius Marchiș, compozitor do 
muzică ușoară din Cluj-Napoca : 
„Se face simțită deocamdată o 
mare explozie cantitativă. Pe lin
gă Casa Armatei, cu estrada sa 
condusă de Mihai Porcișan, s-au 
afirmat noi formații (Monoid. He
lion, Transexpress, Rodion G. A., ' 
Ora locală etc.).

Poetul Horea Bădescu, membru 
al juriului la secțiunea teatru, 
montaje, recitări : „în mod cert, un 
reviriment in sfera spectacolului 
de poezie, adică a montajului lite
rar, fie el numit îiterar-muzical, 
literar-muzical-coregrafic ori sim
plul „recital de poezie", cit și in 
aceea a spectacolului dramatic pro- 
priu-zis s-a produs. Un reviriment 
care are la bază, in amindouă ca
zurile. un accent mai apăsat pe ca
litatea textului, poetic sau drama
tic, a interpretării și mai ales a 
„punerii In pagină" a spectacolu-

incit eficienta asimilării cunoștințe
lor noi este considerabilă. Inginerul 
Liviu Foarfă împreună cu maistrul 
instructor Ion Iordache, dar și cu 
elevii din clasele terminale, au rea
lizat aici, in ..microuzinele" liceului, 
o serie de produse industriale pe 
bază de contract. Printre ele se nu
mără și un simulator microprooesat 
de bob folosit de lotul olimpic. Este 
o instalație complexă cu ajutorul 
căreia sportivii de performantă fac 
antrenamente in oondiții reale, de 
pirtie. Simulatorul a primit diploma 
pentru cel mai bun mijloc sportiv 
si a fost omologat ca invenție.

Exista, pină nu demult, și poate 
mai există, părerea că pregătirea 
elevilor in spiritul exigentelor pro
ducției ar trebui să fie doar „apa
najul" liceelor cu profil industrial. 
Nimic mai dăunător. Cel ce trece 
pragul atelierelor de producție, ca
binetelor tehnice și laboratoarelor 
Liceului de matematică-fizică „Fra
ții Buzești" din Craiova poate ușor 
constata că aici se Împletesc, intr-un 
tot unitar, preocupările asidue ale 
dascălilor pentru educarea elevilor 
in spiritul dragostei fată de patrie 
și partid, al muncii, el adevărului 
științific, al ordinii și disciplinei, al 
eticii și echității socialiste. De Ia 
dinector la elev se face simțit un 
adevărat spirit de competiție ce con
stituie elementul generator al unor 
performante notabile. Dovada. : „Ab
solvenții de anul trecut Ia profilul 
matematică-fizică sint aproape toți 
Studenți, iar din cei de la profilul 
mecanică (286 de absolvenți), 214 au 
luat admiterea in invătămintul su
perior. iar 72 lucrează efectiv in 
producție, a tinut să precizeze prof. 
Nioolae Miu. directorul liceului. Și 
incă un amănunt : la concursul ps 
meserii «Brățara de aur» (o am
plă competiție profesională organi
zată in județul Dolj), la faza jude
țeană. elevii noștri au obținut 11 
premii și mențiuni. Liceul «Frații 
Buzești» a ocupat locul III pe județ, 
in confruntarea cu cele 34 de licee, 
majoritatea cu profil industrial".

Am parcurs „catalogul" lucrărilor 
practice pentru examenul de baca
laureat. „Probele de lucru" pentru 
această treaptă a maturității definesc 
o alegere tematică, o implicare res
ponsabilă a elevilor in rezolvarea 
unor probleme actuale ale produc
ției sau ale autodotării. De altfel, 
multe, foarte multe din mijloacele 
de invățămint. ce alcătuiesc baza 
didactică a laboratoarelor.' cabinete
lor si atelierelor sint concepute și 
realizate de elevi și cadre didactice, 
în acest liceu, unde au învățat 
personalități de seamă ale științei, 
artei și culturii românești, se ma
nifestă o largă mișcare de stimulare 
a aptitudinilor elevilor in toate do
meniile : literar, tehnic, științific, 

prof, 
director adjunct, 

30 de cercuri teh- 
Si literare pentru

artistic. Aflăm, astfel, de la 
Viorica Negriei, 
că există peste 
nice, științifice __  _ _____
toate profilurile, de Ia „micii diese- 
liști" pină Ia cercul informatteienilor, 
in care sint cuprinși peste 1 009 de 
elevi. Cercurile aplicative 
rindul lor. reunite in 
tea tehnico-științifică a _____
„Spiru Ilaret" și în societatea lite- 
rar-artistică „Alexandru Macedon- 
ski". în scopul dezvoltării pasiunii 
pentru cultura tehnică, al informării 
„la zi" cu ultimele noutăți în diverse 
domenii de activitate, se organi
zează periodic colocvii pentru elevi, 
in colaborare cu Academia de științe 
a Republicii Socialiste România și 
cu facultățile Universității 
vene ș.a.

Liceul de matematică-fizică 
ții Buzești" oferă elevilor săi 
condițiile pentru pregătirea 
tică, în consens cu exigențele pro
ducției moderne. In laboratoare de 
informatică și tehnică de calcul, in 
cabinete de mecanică și electroteh
nică elevii invață — print.r-o strinsă 
interdependentă a disciplinelor teo
retice cu cele tehnice —- alfabetul 
cercetării științifice și ai producției, 
ce le dă ..........
vire, să 
cu înaltă

«int, la 
societa- 
elevilor

craio-

„Fra- 
toate 
prac-

posibilitatea, după absol- 
se manifeste ca muncitori 
calificare.

Nicolae BABALAu 
corespondentul „Scinteii*

talentelor
lui. ca să folosesc o expresie fami
liară nouă, celor ce ne ocupăm cu 
tipărirea textelor. Această stare de 
explozie valorică a caracterizat 
marea majoritate a montajelor 
literare, insă cu osebire cele 
două spectacole de excepție pre
zentate de formațiile întreprinderii 
l.M.M.R. „16 Februarie" din Cluj- 
Napoca și Casei de cultură Turda. 
Primul dintre acestea, „Bată-te 
răul, „război" (instructor Iosif Her- 
țea), beneficiind de un 
suport poetic de 
că, dar mai ales 
excepție, in Care 
cu inteligentă și 
de mare sugestie ale melosului 
popular, ce susțin rostirea versului 
și mișcarea scenică. în fapt, mon
tajul se constituie astfel ca o miș
cătoare pledoarie pentru pace, dra
goste, viață.

Pe aceeași linie tematică, spec
tacolul Casei municipale de cultu
ră Turda, cu „Manifest pentru 
pace", care aduce la rampă un co
laj de poezie românească atit cla
sică, precum și contemporană, de 
mare profunzime, articulat impe
cabil, o rostire făcută cu minuțio
zitate, un desen scenic al grupării 
interpreților in perfect acord cu 
țesătura ideatică și expresivă a 
montajului.

O mai sporită atenție in alegerea 
textului dramatic și la formațiile 
de teatru se impune, vizind calita
tea posibilităților interpretative ale 
colectivelor. Este Îmbucurător ape
lul la autori de prestigiu ca Paul 
Everac, Ion Băieșu, Tudor Popes
cu. Dumitru Solomon.

Se poate apoi vorbi de o creștere 
a calității interpretării, ca și a mon
tărilor. Mă gindesc aici in primul 
rind la spectacole realizate de ac
torul Bucur Stan de la Teatrul Na
țional cu formația întreprinderii 
„Terapia" din Cluj-Napoca. forma
ție pe care o instruiește cu bune 
rezultate, de ani și ani.

Să mai notăm aici numărul mare 
și acuratețea estetică a spectacole
lor de valorificare a datinilor, de 
teatru nescris, cum și ineditul și 
fermecătorul spectacol de anima
ție „Alea jacta est", pe motive din 
fabule, realizat de Traian Săvines- 
cu cu grupul „Solaris" al clubului 
C.F.R. Cluj-Napoca".

excelent 
sorginte folclori- 
de o montare de 
au fost utilizate 
talent elemente

Una din instituțiile de cultură de 
masă din cadrul sistemului com
plex cultural instructiv, educațio
nal din tara noastră, menită să 
răspundă chemării pentru ridicarea 
culturii poporului in spiritul pro
gramului de educație permanentă, 
este Universitatea eultural-țtiinți- 
fică. Aceasta ne-a fi determinat să 
fim prezenți la prelegerea ei de 
închidere onorată de acad, prof. 
Ștefan Pascu prin expunerea pe 
tema cunoașterii obiective a isto
riei patriei (sublinierea aparține 
vorbitorului). Eruditul academician 
profesor a răspuns prin argumente 
științifice la întrebarea De ce atita 
istorie, de ce se insistă atit de mult 
asupra acestei științe ? Și întreaga 
sa expunere a răspuns In fapt sim
plu și pe înțelesul tuturor că isto
ria e învățătoarea vieții, cartea de 
căpătii a unei națiuni. Nu altfel 
gindeau în secolul trecut Nicolae 
Bălcescu și Kogăîniceanu sau mai 
înainte cronicarii moldoveni și 
munteni. Sau invățații din Școala 

Profesorul doctor do- 
Crișan Mircioiu, rectorul a- 

cultural-științi- 
toate motivele să fie 
această instituție cu 

cursanți este integrată 
ampla activitate cultural- 
a maselor populare de- 
de Festivalul național 
României", a cărei lau-

ardeleană, 
cent .. __ _
cestej Universități 
lice, avea 
mindru că 
13 000 de 
plenar in 
educativă 
terminată 
„Cintarea 
reată a fost in două rinduri. Din 
totalul cursurilor pe anul școlar 
1986—1987, 45 au fost din domeniul 
științelor socioumane, iar 25 din 
cadrul științelor naturii, culturii 
tehnice i-au fost consacrate 25 de 
cursuri, iar cetei estetice. 16 
cursuri. Un eveniment pe cale de 
a fi marcat e transformarea fostului 
„Turn al pompierilor" în Observa
tor astronomic popular. „Vreau să 
remarc — a spus rectorul acestei 
Universități cultural-^tiintifice. sub 
egida căreia va funcționa Observa
torul astronomic — că prin acest 
obiectiv municipiul de pe Someș 
intră in rindul marilor orașe ale 
tării înzestrate cu asemenea insti
tuții instructiv-educative",

Nlculae STOIAN
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LA COSTINEȘTI „Gala filmului cu tematică 
pentru tineret”

tn cadrul amplului 
Festival „Cintârea 
României", stațiunea 
tineretului de pe ma
lul Mării Negre, Cos- 
tinești, găzduiește, in
tre 28 iulie — 6 au
gust, cea de-a X-a 
ediție a „Galei filmu
lui cu tematică pentru 
tineret". Organizată de 
către Comitetul Cen
tral al U.T.C., in cola
borare cu Consiliul 
Culturii și Educației 
Socialiste, Asociația 
cineaștilor și Centra
la „România-film", a- 
ceastă gală reprezintă 
cea mat prestigioasă 
manifestare consacra
tă creației cinemato
grafice naționale, im- 
plicind, deopotrivă, o 
trecere in revistă a 
unora din cele mai 
interesante producții 
din ultimul an șl o 
dublă confruntare a 
acestora cu opinia pu
blicului .spectator si 
cu judecata de valoa
re a juriului ; o ini
țiativă Intrată, deopo
trivă. in tradiția Cos- 
tineștiului și in sfera 
de interes a iubitori
lor celei de-a șaptea 
arte.

tn competiție : fil
me care au rulat pe 
marile șl micile ecra
ne, precum ; „Un oas

pete la cină" (scena
riu : Ion Bucheru ; re
gla : Mihai Constan- 
tineseu), „Liceenii" 
(scenariu : Gh. Șovu ; 
regia: Gh. Corjos), 
„Pădureanca" (scena
riu : Augustin Buzura; 
regia : Nicolae Mărgi
neanul, „Sania albas
tră" (scenariu : Fănuș 
Neagu și Vintilă Or
nam ; regia : Ioan 
Cărmătan), „O zi la 
București" (scenariu și 
regia : Ion Popescu 
Gopo), „Cintec In zori" 
(scenariu : Dumitru
Carabăț ; regia ; Dinu 
Tănase), „A doua va
riantă" (scenariu: Ro
diră Ojog-Brașoveanu, 
Victoria Marinescu, O- 
vidiu Ionescu ; regla : 
Ovidlu Ionescu). De 
asemenea, vor putea fi 
urmărite clteva pre
miere absolute, aștep
tate cu deosebit inte
res : „Figuranțli (sce
nariu și regia : Mal
vina Urșianu). „Cale 
liberă" (scenariu: Ro
mulus Lai; regia ; 
Nicu Stan), „Pădurea 
de fagi" (scenariu : 
Francisc Munteanu ; 
regia : Cristina Nichi- 
tuș), ori scurt-metra- 
jele artistice ale unor 
debutanți : „Luminile 
din larg" șl „Comandă 
urgentă".

Pe afișul galei, care 
beneficiază de un larg 
evantai de specii cine
matografice, aflăm, de 
asemenea, mai multe 
documentare semnate 
de Nicolae Cabel, 
Olimpia Daicoviciu, 
Gh. Horvath, Jean Pe- 
trovici. Sabina Pop, 
Doru și Paula Segal, 
Adrian Slrbu. precum 
și citeva filme de ani
mație semnate : Ion 
Popescu Gopo, Nell 
Cobar, Adrian Petrin- 
genaru, Olimp Vărăș- 
teanu ș.a. Ca de obicei, 
alături de cineaștii 
consacrați, la Costi- 
nești iși vor prezenta 
cele dinții realizări și 
studenții I.A.T.C. (de 
la clasele de regie și 
operatorie), precum și 
artiștii amatori — 
membri ai unor cine- 
cluburi de pe intreg 
cuprinsul țării.

„Gala filmului cu 
tematică pentru tine
ret" va oferi un cadru 
propice schimbului de 
opinii intre regizori, 
scenariști, operatori, 
interprets precum și 
dialogului cineaștilor 
cu publicul larg, iubi
tor și cunoscător al 
filmului românesc.

Natalia STANCU

ROVINARI: Fapte de brigadier
Activitate febrilă, sub semnul 

elanului și abnegației muncitorești, 
in punctele de lucru ale micro- 
carierelor Cicani. Girla-Sud, Timi- 
șeni. Aici sint concentrate princi
palele forte aJe Șantierului natio
nal al tineretului de la Rovinari. 
Aici, cei peste 700 brigadieri, că
rora in luna iulie li s-au alăturat 
încă 200 de elevi, se intrec pe ei 
înșiși, alături de mineri, în marea 
bătălie pentru a da țării tot mai 
mult cărbune. Aici se consemnează 
zi de zi fapte de muncă avintată. 
tinerii excavatoriști, buldozeriști și 
conducători auto care poartă uni

forma albastră de brigadier ridi- 
cînd la peste 130 la sută nivelul 
realizărilor pe ansamblu ale șan
tierului. Ieri. 28 iulie — după cum 
ne-a relatat Nicolae Frătilescu. co
mandantul șantierului — la micro- 
cariera Girla-Sud a avut loc un 
eveniment deosebit : ..rotunjirea" 
la 100 000 tone a cantității de căr
bune extrase suplimentar de la în
ceputul anului. In acest fel, sint 
create premise ca, pină la sărbăto
rirea Zalei brigadierului, să fie rea
lizat integral angajamentul anual 
asumat in întrecerea socialistă. 
(Dumitru Prună).

VÎLCEA : Cuvîntul dat - cuvînt respectat
Creșterea producției de lignit 

extras și transportat in gospodăria 
de cărbune de la Berbești — Vîl- 
cea a impus realizarea operativă a 
unui circuit de benzi care «ă asi
gure sporirea capacității orare de 
încărcare și livrare a cărbunelui 
spre termocentrale. Lucrătorii de la

Antrepriza de construcții si montaj 
minier Colteștl și-au asumat sar
cina de a realiza intr-un timp re
cord această capacitate de trans
port. Ieri. 28 iulie, noul traseu de 
benzi din depozitul central Berbești 
a fost integrat in circuitul produc
tiv. Constructorii mineri și-au res
pectat cuvîntul dat. (Ion Stanciu).

SLATINA : „Spicul de aur”
In după-amiaza zilei de 28 iulie, 

pe scena Casei de cultură a sindi
catelor din municipiul Slatina a 
început concursul ihter.iudetdan de 
muzică populară, sub genericul 
..Spicul de aur". întrecerea, este or
ganizată de Comitetul județean al

U.T.C., Comitetul județean de cul
tură și educație socialistă și Con
siliul județean al sindicatelor. Ma
nifestarea reunește tineri inter- 
preți din 14 județe ale tării. (Mihai 
Grigoroșcuță).

TIRGOVIȘTE : Înainte de termen
Produsele întreprinderii de lămpi 

electrice „Romlux" Tirgoviște sint 
tot mai mult solicitate pe piața 
externă. Pe primele 6 Juni, la ce
rerea partenerilor de peste hotare, 
colectivul unității a livrat cu 54 la 
sută mai multe produse decit a fost 
prevăzut. Bilanțul activității de ex

port continuă să înregistreze noi 
realizări, planul pe această lună 
fiind îndeplinit înainte de termen. 
Ieri, 28 iulie, se aflau în curs de 
execuție o mare parte din comen
zile de export ale lunii august. 
(Gheorgbe Manea).

Distincții decernate pentru locul I ocupat 
In întrecerea socialistă .

Adunarea de Ia întreprinderea „Electrotimiș" - Timișoara
întreprinderii „Electrotimiș" — Ti

mișoara, unitate distinsă pentru a 
doua oară cu înaltul titlu de „Erou 
al Muncii Socialiste", i-au fost de
cernate, marți. în cadrul adunării 
generale a oamenilor muncii. „Stea
gul Roșu" și Diploma de Onoare ale 
Consiliului Central al U.G.S.R., pen
tru ocuparea locului I pe țară in în
trecerea socialistă pe 1986.

într-o atmosferă de puternică an
gajare muncitorească, participanții la 
adunare au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, o telegramă, în care se 
spune :

îngăduiți-ne ca, în acest moment 
solemn, cind ni s-au inminat „Stea
gul Roșu" și Diploma de Onoare 
pentru rezultatele obținute in între
cerea socialistă pe 1986, să dăm glas 
sentimentelor de fierbinte dragoste 
și aleasă prețuire pe care le nutrim 
fată de dumneavoastră, mult stimate

tovarășe Nicolae Ceausescu, condu
cător clarvăzător al destinelor na
țiunii române, eminentă personali
tate a lumii contemporane.

Aducem un cald omagiu tovarășei 
academician doctor inginer Elenă 
Ceaușescu, eminent om politic, 
savant de largă recunoaștere inter
națională. pentru remarcabila con
tribuție ce o aduce la dezvoltarea 
multilaterală a patriei, la înflorirea 
științei, învătămintului și culturii 
românești, pentru înalta competență 
cu care ne îndrumă nemijlocit acti
vitatea.

Sintem hotăriti ca, acționind în 
spiritul orientărilor magistral for
mulate de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu, in forumurile de 
partid și de stat, să ne îndeplinim in 
mod exemplar sarcinile economice, 
asigurind realizarea obiectivelor ce 
ne revin din istoricele documente 
ale Congresului al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român.

Adunarea de Ia I.T.H.R. București
Marți, a avut loc adunarea gene

rală a reprezentanților oamenilor 
muncii de la întreprinderea de 
turism, hoteluri și restaurante — 
București, unitate distinsă cu înaltul 
titlu de „Erou al Muncii Socialiste", 
in cadrul căreia au fost decernate 
„Steagul Roșu" și Diploma de Onoa
re ale Consiliului Central al 1J.G.S.R. 
pentru ocuparea locului I in întrece
rea socialistă din domeniul circula
ției mărfurilor pe anul 1986.

Intr-o atmosferă entuziastă, parti
cipanții la adunare au adresat to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, o telegramă, in 
care se spune :

Acordarea pentru a patra oară 
consecutiv a înaltului titlu de „Erou 
al Muncii Socialiste" constituie pen
tru noi toți un prilej deosebit de 
analiză și mobilizare a întregii capa

cități de muncă, astfel Incit Între
prinderea noastră să-și aducă o con
tribuție tot mai mare la dezvoltarea 
turismului și. in mod deosebit, la 
creșterea aportului valutar.

Cu această ocazie, raportăm depă
șirea planului economic și la încasări 
valutare pe semestrul I al acestui an, 
iar in intimpinarea Conferinței Na
ționale a partidului ne angajăm să 
realizăm planul economic pe Întregul 
an in 11 luni.

însuflețiți de minunatul dumnea
voastră exemplu de muncă și de 
viață, de slujire fără preget,' cu de
votament și abnegație, a intereselor 
și năzuințelor supreme ale poporu
lui român, vă asigurăm, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea in condiții calita
tiv superioare a sarcinilor ce ne 
revin pe acest an și pe Întregul 
cincinal.

ADUNARE FESTIVA
consacrată celei de-a 34-a aniversări a Zilei 

insurecției naționale cubaneze
în organizarea Comitetului jude

țean Giurgiu al P.C.R. și a Consiliu
lui județean al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, in sala 
teatrului din municipiul Giurgiu a 
avut Joc. marți, o adunare festivă 
consacrată celei de-a 34-a aniversări 
a Zilei insurecției naționale cuba
neze.

Au luat parte reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
oameni ai muncii, precum și membri 
ai Ambasadei Republicii Cuba la 
București.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit tovarășul Ion 
Fismac, vicepreședinte al Consiliului 
municipal Giurgiu ai F.D.U.S'.. oare 
a relevat principalele momente ale 
luptei poporului cubanez pentru li
bertate. pentru construirea noii orin- 
duiri sociale. Ay fost evidențiate 
succesele Înregistrate de ponorul 
cubanez, sub conducerea Partidului 
Comunist, din Cuba, pe plan econo
mic, social și cultural.

Evoeind tradiționalele raporturi de 
prietenie și colaborare româno- 
cubaneze, vorbitorul a subliniat în
semnătatea intilnirilor și convorbiri
lor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Fidel Castro Ruz in 
amplificarea și aprofundarea aces
tora.

A luat apoi cuvîntul .Tuan Car
denas, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Republicii Cuba la Bucu
rești, care a evocat eroismul revo
luționarilor cubanezi, lupta maselor 
populare împotriva dominației mo
nopolurilor străine, pentru Înfăptui
rea, sub conducerea Partidului Co
munist. a marilor prefaceri socialis
te. Totodată, el a evidențiat evoluția 
continuu ascendentă a relațiilor de 
colaborare cubanezo-romăne, in spi
ritul înțelegerilor convenite la cel 
mai inalt nivel, care sint de natură 
să impulsioneze extinderea și con
solidarea bunelor raporturi dintre 
cele două țări și popoare.

(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Peru, ambasadorul acestei țări 
la București. Carlos Gamarra Var
gas, a oferit, marți, o recepție.

Au participat miniștri, reprezen
tanți ai conducerii unor ministere și 
instituții centrale, oameni de cultu
ră și artă.

Au fost, de asemenea, prezenți 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați in țara noastră.

(Agerpres)

(9amMu^a]îh, zeiniuțfcâlii
DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI
IZVORUL IZVOARELOR

Iată și aici, la Karlovy-Vary. un 
semn că la cuptoarele zeului Vul
can — l-am numit pe cel care, 
potrivit legendei, ii făurește lui 
Jupiter vestitele sale trăsnete — 
de mii si mii de ani se lucrează 
cu foc continuu. Dovada ? Prin- 
tr-un ajutaj disimulat intr-un bu
chet de stînci savant aglomerate 
pe pavimentul de marmură al 
amenajării tișnește un panaș de 
apă și de aburi fierbinți care se 
ridică inegal pină la înălțimea a 
două-trei etaje. Parcă te-ai afla 

/ lingă un cetaceu. Un vuiet inter
mitent. un șuierat persistent și un 
plescăit permanent Însoțesc sisifica 
escaladă a izvorului artezian. 
Ajuns sus. jetul desenează in aer 
ceva In genul unei electrocardio
grame. Apoi, mai mult învins de- 
cit convins de forța gravitației, se 
prăbușește in jerbe ostenite peste 
stîncile dintre care abia plecase.

Rămași de capul lor, sfidători, 
aburii iși continuă zborul spre 
tării, evadind prtntr-o hotă măies
trită din sticlă givrată sub formă 
de piramide triunghiulare cu vir- 
furiie retezate. Alături, sub un 
uriaș pianșeu hexagonal din beton, 
susținut de stilpi imbrăcați tn tablă 
inoxidabilă, se lărgește o hală cu 
pereții din sticlă transparentă. în 
ea sint plasate șiruri de pompe 
care, la o simplă apăsare de 
pirghie. lașă să-ti curgă in reci
pient apa termală (42—72' C) cu 
proprietăți terapeutice. Ca tntr-o 
ceremonie, inghesuiti Pe nesfirșite 
șiru,ri de bănci, bărbați și femei 
din aproape toată .lumea iși sorb 
cu o voluptate calmă, metodică, 
conținutul lichid al paharelor pre
văzute cu țevi ori „paie" din plas
tic. Atmosfera este de seră. Oricit 
de ușor ai fi îmbrăcat simți cum 
hainele se mulează pe trup...

Așa se intimplă la -Colonadele 
litri Gagarin». construite intre 
1971—1975 după proiectul arhitec
tului Jaroslav Otruba. Nu sint sin
gurele din Karlovy-V3ry. Nu de
parte de acolo, dar peste apa riu- 
lui Ohre. afluent de seamă al 
Elbei. colonadele înălțate în seco
lul trecut (1371—1881) după planu
rile lui Josef Zitek — cel care a 
gindit și realizat și actuala clădire 
a Teatrului National din Praga — 
sint o adevărată demonstrație de 
virtuozitate arhitecturală. Restau
rate de curînd — operatie care a 
costat 75 milioane de coroane — 
acest ansamblu impresionează prin 
monumentalitatea coloanelor și ca
pitelurilor. prin echilibrul frontoa- 
nelor (neoclasice), prin scările 
ample, prin statui...

Nu' intimplățor vorbesc aici des
pre aceste colonade. Două sint mo
tivele care indeamnă la prezenta
rea lor. Primul este pentru a sub
linia că tot ceea ce s-a construit 
in anii socialismului în acest al 
doilea oraș ca mărime din Boemia 
de Veșt (62000 locuitori) este un 

’'exemplaj-, ' eidgiu adus geometriei 
■ țn spștiu, proiecției axonometrice; 
,'Unghiului tltedru. in special („co

lonadele Gagarin" sint un fel de 
nucleu al acestui „stil") : pe cind 
distincția vechilor construcții pro
vine clar din felul magistral în 
care s-au știut folosi virtuțile sfe
rei, ale liniei curbe, ale racordu
rilor armonizate cu relieful (vechi
le colonade, impunătorul sanatoriu 
«Imperial» care domină așezarea 
dintr-un. virf de deal, casa Trocnov 
rle pe strada Gottwald, clădirea 
teatrului Vitezslav Nezval...).

Al doilea motiv este faptul că 
amintitele colonade adăpostesc 
izvoare termale. Doar două dintre

cele douăsprezece existente la 
Karlovy-Vary, dar știut este faptul 
că ele, izvoarele, au făcut gloria și 
profitul acestei așezări. Care, alt
minteri, ar fi avut un destin cu 
totul oarecare. N-am reușit să mă 
conving că efectul curativ al aces
tor ape asupra organismului uman 
ar fi cu totul ieșit din comun, este 
insă cert faptul că la Karlovy- 
Vary totul este astfel gindit incit 
cel care se tratează acolo să fie 
convins că aceia este unicul și in
contestabilul adevăr. Și asta nu de 
ieri-alaltăieri. ci încă de pe vre
mea iul Carol al IV-lea (1316— 
1378). Metodele persuasiunii diferă, 
iar registrul lor este de-a dreptul 
impresionant. Mergi pe stradă, de 
exemplu, te uiți la case șl n-ai 
cum să nu observi plăcile memo
riale : Aici, in anii cutare și cu
tare, s-au tratat Petru I. Maria 
Tereza. Brahms. Wagner. Schiller, 
Goethe. Smetana... — enumerarea 
este incompletă și cu totul alea
toare. Undeva, la un capăt de gind 
n-are cum să nu se insinueze 
ideea : „Dacă atitea persoane ilus-

însemnâri 
din R- S. Cehoslovaca

tre au trecut oe-aici, vor fi știut 
ele și de ce!" Același lucru ești 
„obligat" să-1 gindeștf plimbin- 
du-te prin parcurile stațiunii și 
privind statuile : Beethoven (a fost 
aici in 1812), Karl Marx (in 1874. 
1875 și 1876)... Cele 25 de festiva
luri Internaționale ale filmului, 
filarmonica — printre primele în
ființate în Europa — și chiar in
cluderea orașului ca etapă finală 
în «Cursa Păcii» sint subordonate 
aceleiași idei. Este un fel subtil 
de a face reclamă si mă' «îndese 
că unii dintre directorii stațiunilor 
noastre balneoclimaterice — m-am 
convins : cu nimic mai prejos atit 
ca dotare, cit și ca tradiții — ar 
putea să urmeze astfel de pilde.

Reclamă fac însă și cele două 
reviste care apar lunar în locali
tate, și nenumăratele albume edi
tate in patru limbi de circulație 
mondială, și sutele de mii. de ilus
trate ireproșabil colorate, și mal
dărele de hărți, broșuri și pliante 
gilgiind de informații utile, și ju
căriile pentru copii, chiar și pixu
rile atrăgător vopsite și pe care 
se scrie lizibil «Karlovy-Vary». Și, 
bineînțeles că nu în ultimul rînd, 
calitatea serviciilor. Ce efect au 
toate acestea ? Vladimir Zâbel, 
purtătorul de cuvînt al comitetu
lui raional de partid, mi-a răspuns 
clar : „Capacitatea de cazare a 
stațiunii este formată din 4 000 de 
paturi în hoteluri și 5 600 în sana
torii. Aproape 5 000 de persoane 
asigură asistenta medicală nece
sară, din care 3 000 sint legate 
direct de tratamentele balneare. 
Zilnic avem de asigurat hrana 
pentru circa 10 000 ’ de oameni ve- 
niți la cura de ape minerale pen
tru 3—4 săptămini. Anual sintem 
vizitați de 1,8—2 milioane de tu
riști. Să presupiinem că de pe 
urma fiecăruia ci.știgăm un singur 
dolar. Sint obținute astfel 2 mili
oane ? Sint ! In realitate nu-i vor
ba doar de 1 dolar pe om. ci de 
mult mai mulf..."

Tată ce venit poate să asigure 
numai „izvorul" celor... douăspre
zece izvoare cu apă termală de la 
Karlovy-Vary. Există însă și alte 
surse, la fel de lucrative. Același

Interlocutor mă asigura : „Al trei
sprezecelea izvor este... Becherov- 
ka, o licoare bine cunoscută nu 
numai in Europa, ci și in Brazilia, 
Australia, Japonia și Canada. In' 
1986 producția întreprinderii «Jan 
Becher- a atins 6 milioane de 
litri. Formula chimică este veche 
de 180 de ani. Iar secretul ei este 
păzit cu strășnicie. Totuși pot să 
vă spun : in componenta ei intră 
vreo douăzeci de plante din care 
patru soiuri sint locale, vreo zece 
le importăm din Africa... în raion 
mai avem și alte surse de beneficii 
importante : la Ostrov, intr-o filia
lă a uzinelor Skoda, se fabrică 
troleibuze, 98 la sută din producție 
o exportăm în U.R.S.S. ; la Nejdek 
avem o fabrică de textile (bumbac 
și de lină) in care se prelucrează 
80 la sută din producția de fire a 
Cehoslovaciei : dispunem și de 
patru întreprinderi de construcții, 
și de o agricultură corespunză
toare. Avem cite ceva din mai 
toate sursele din care „izvorăsc" 
beneficii. Nu degeaba se spune că 
străinul care n-a văzut zona Kar
lovy-Vary înseamnă că n-a văzut 
Cehoslovacia. Iar ceea ce este cel 
mai important am lăsat pentru 
mai la urmă : tot la noi funcțio
nează 9 din cele 12 fabrici de por
țelanuri și de cristaluri existente 
In tară. Și ele sint un important 
izvor de venituri pentru că-și ex
portă 65 la sută din producție in 
peste 40 de țări din toate conti
nentele. Tnte.resant ar fi do adău
gat că prețul de vinzare al unui 
serviciu de masă este uneori mult 
mai mare decit acela al unui au
tomobil...".

Mi-am rugat gazdele să mă con
ducă ihtr-o astfel de întreprindere. 
Așa am ajuns la «Moser». In 1987, 
fabrica împlinește 130 de ani de 
existentă, iar rețetele de preparare 
tot atâția. Fiecare dintre produsele 
sale este unicat. Nu există monarh 
dintre cei trăitori in ultimul secol 
care să nu-și fi comandat cristalu
rile la «Moser». Solicitările iși păs
trează „cota prestigiului" și in 
zilele noastre. Să argumentăm prin 
citarea Organizației Națiunilor 
Unite. Dar și a „catalogului" ma- 
haradjahilor. a căror listă in calita
te de beneficiari pare interminabi
lă. Cel mai scump cristal este cel 
violet (conține alexandrit). Mi s-a 
spus că in fiecare an, cu prilejul 
Festivalului filmului de la Cannes, 
premiul de interpretare il consti
tuie o cupă de cristal, care aici, la 
«Moser». este suflată și fasonată. 
Cristal de Boemia — un mod de 
a fi al luminii ! Mi s-a mai spus 
că pasta de sticlă se prepară nu
mai noaptea, iar prelucrarea ei se 
face numai ziua. I-am văzut lu- 
crînd pe oamenii fabricii. Sint din 
toate categoriile de virstă. Motive 
de spațiu tipografic mă opresc să 
relatez cum am văzut câ lucrau. 
Mă limitez la a spune că fiecare 
gest al lor parcă ar fi amintit cu
vintele lui Michelangelo Buona- ■ 
rotti : „NU neglijați amănuntele, 
căci de amănunte depinde perfec
țiunea și ea nu este un amănunt".

...Am invocat și evocat mai sus 
doar citeva dintre izvoarele și 
„izvoarele" pe care le-am văzut la 
Karlovy-Vary, în Cehoslovacia 
prietenă. Probabil că mai sint și 
altele. Foarte probabil. Sigur este 
următorul lucru : izvorul tuturor 
acestor... izvoare este omul acestor 
locuri, competenta și hărnicia sa. 
Și pacea.

Mircea BUNEA

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI
Pe marginea

Cum se explică fenomenele meteorologice cu totul deosebite din luna 
iulie, care, anul acesta. și-a meritat, poate, mai mult c.a oriei nd. supra
numele de lună „a lui cuptor" ? Care va fi evoluția vremii in perioada 
următoare ? La aceste întrebări adresate redacției de mai multi ci
titori. cit și la altele de larg interes privind evenimentele meteorologice 
și agrometeorologice prezente și viitoare, am solicitat răspuns din partea 
unor specialiști ai Institutului de meteorologie și hidrologie.

— Mai intii. se cuvine făcută o 
precizare, ne spune dr. matematician 
Ion Drăghici, directorul institutului. 
In intervalul 1—19 iulie a.c.. evolu
ția vremii s-a incadnat in limite nor
male pentru o lună de vară la la
titudinea tării noastre. La scara Eu
ropei, la inălțimi de circa 5 000 m, 
circulația aerului a predominat din 
sectorul vestic și nord-vestic. zona 
tării noastre aflindu-se sub influen
ta unui cimp de geopotential ridi
cat. adică a unor mase de aer cald. 
Si la nivelul solului a predominat un 
cimp de presiune atmosferică relativ 
ridicată.

In această configurație, regimul 
termic a fost caracterizat de tempe
raturi maxime de 20—35 C și numai 
in puncte izolate din vestul, centrul 
si sudul tării, mercurul termometre
lor a atins 38 și 37°C.

— Qum se explică insă tempera
turile excesive din a treia decadă a 
acestei luni ?

— Incepind cu ziua de 19 iulie, 
structura timpului de geopotential a 
căpătat un caracter mai deosebit. Alt
fel spus. înălțimea nivelelor de pre
siune atmosferică constantă a cres
cut mai mult decit in mod obișnuit, 
ca urmare a faptului că. tn partea 
centrală și de sud-est a Europei, s-a 
dezvoltat o dorsală anticiclonică ex
tinsă din nordul Africii, peste Pe
ninsula Balcanică, pină in sudul Fin
landei. Orientarea circulației atmos
ferice a fost dinspre vest, nord-vest 
sore sud. sud-est. acest curent zonal, 
la nord de lanțul alpino-caroatic. fa- 
vorizind menținerea prelungită a 
unei mase de aer tropical deasupra 
jumătății de sud a continentului eu
ropean. Ca atare, si zona tării noas
tre s-a menținut sub influenta pu
ternicei dorsale de aer cald subtro
pical. provenit chiar din nordul Sa- 
harei. Această „cupolă" de aer paid 
a avut un redus conținut de ume
zeală (sub 60 la sută), ceea ce a de
terminat imposibilitatea producerii 
de precipitații in majoritatea regiu
nilor tării. In condițiile unui cer de
gajat, pe areale mari din restul.tării, 
in tot intervalul 19—26 iulie, insolația 
diurnă a fost mai intensă și mult 
prelungită, ceea ce, împreună cu pă
trunderea maselor de aer tropical, a 
condus la creșteri importante ale 
valorilor temperaturii aerului.

unor fenomene meteorologice

Frecvent, in cursul respective
lor zile, temperaturile maxime au 
depășit 35’ C, iar la nivelul solului 
au atins valori in jur de . 60° C. 
Cit privește minimele nocturne, 
acestea s-au menținut, in gene
ral, la peste 20” C. Demn de re
levat este că. In toată această pe
rioadă. temperaturile diurne șt noc
turne s-au menținut, in medie, cu 
peste 5 grade deasupra normalului 
zilnic al lunii iulie. Un aseme
nea fenomen s-a mai manifestat, 
chiar mai drastic, in august 1946, 
tind s-au succedat 15 zile cu tem
peraturi de peste 5 grade deasupra 
nivelului considerat ca normal.

Caracterul canicular al vremii, in 
intervalul 19—26 iulie, a fost cel mai 
accentuat in regiunile sudice ale 
tării, unde, local, maximele diurne 
au fost de peste 40 grade Celsius. 
Virful termic a fost înregistrat in 
ziua de 25 Iulie, la Turnu Măgurele, 
unde temperatura măsurată în adă
postul meteorologic a fost de 43.2 
grade Celsius. Precizăm că această 
valoare a depășit maxima absolută 
a lunii iulie din ultimii 80—90 de 
ani, respectiv recordul clasic de 42,9 
grade Celsius. Înregistrat la Alexan
dria. in ziua de 11 iulie 1916. Abia 
in ultimii ani. mai precis în 1985, s-a 
mai stabilit un record mai apropiat 
de virful termic din actuala lună, 
„a lui cuptor". Acest record aparți
ne zilei de 31 iulie 1985, cind. la 
Cernavodă. s-au înregistrat 43,0’C.

— în oe alti ani a mai fost carac
terizată luna iulie prin valori ter
mice de excepție ?

— Bunăoară, in anii 1945. 1946,
1950. 1951. 1952. 1962. 1965 și 1968.

— Vremea a devenit acum insta
bilă. temperaturile au scăzut, prac
tic. pe intreg teritoriul țării, și. lo
cal. s-au Înregistrat, unele precipita
ții. Care este insă prognoza meteo
rologică a lunii august ?

— Temperaturile medii lunare din 
august se vor încadra in limite nor
male. exceptind estul și sud-est.ul 
tării, unde, pe alocuri, vor depăși 
puțin valorile obișnuite, afirmă cer
cetătorul Constantin Mareș, specia
list in prognoze lunare din cadrul 
laboratorului central de prognoză a 
vremii. Regimul pluviometric va fi 
ușor deficitar, iar in sud-vesțul tării 
si în zonele de deal si de munte, 

oantitătile de precipitații vor depăși, 
pe alocuri, valorile medii pluri- 
anuale. Iată si caracteristicile evolu
ției vremii in luna august.

I— 10 VIII. Vreme ușor instabilă. 
Cerul va fi temporar noroș. Vor că
dea Ploi locale si sub formă de 
aversă, mai cu seamă in sudul tării 
si in zonele de deal și de munte. 
Vintul va sufla slab pină la mode
rat, cu intensificări de scurtă durată 
in estul tării in prima parte a in
tervalului. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 10 și 20'C. mai 
coborite la mijlocul intervalului, in 
centrul si nord-estul țării, iar cele 
maxime se vor situa intre 22 și 32°C, 
mai ridicate in primele și ultimele 
zile ale decadei, in sudul tării.

II— 20 VIII. Vremea va fi oaldă, 
exceptind ultimele zile, tind cerul 
se va innora si vor cădea averse de 
ploaie insotite de descărcări electrice 
In cea mai mare parte a tării. Vintul 
va fi slab pină La moderat, iar in 
zona de munte va prezenta intensi
ficări. Temperatura aerului va scă
dea in a doua parte a decadei, mi
nimele ' vor fi cuprinse intre 12 și 
22°C. mai coborite in centrul și nord- 
vestul tării. Temperaturile maxime 
se vor situa intre ?3 și 33’C. izolat 
mai ridicate, pină la 38’ in sudul 
tarii, in zilele de mijloc ale decadei.

21—31 VIII. Vreme in general 
instabilă, cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi locale și sub formă 
de aversă, insotite de descărcări 
electrice si. izolat, de grindină, mai 
frecvente in sudul si estul tării. 
Vint slab pină la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse tntre 
8 si 18’C, izolat mai coborite in 
nordul Moldovei, iar cele maxime 
între 22 și 30’C.

— Ce concluzii decurg pentru 
agricultură din recentele constatări 
și prognoze meteorologice ?

— îndeosebi din a doua decadă a 
lunii iulie, seceta s-a accentuat in 
diferite zone ale țării, atit ca urma
re a precipitațiilor reduse, cit și a 
temperaturilor deosebit, de ridicate, 
afirmă ing. Octavian Berbecel, șeful 
laboratorului de agrometeorologie. 
De fapt, însăși scăderea rezervelor 
de apă din sol a constituit un factor 
suplimentar, care a determinat creș
terea temperaturii in aer și la su
prafața solului. De ce ? Pentru că, 
lipsind apa din sol, s-a consumat 
mai puțin din energia radiantă a 
soarelui, prin procesul de evapo
rare.

— Asistăm Ia un fenomen de ex
cepție ?

— Categoric NU. Din analiza, la 
scară seculară, a rezultat că, o dată la 

aproximativ patru decenii, perioadele 
secetoase .sint mai îndelungate, res
pectiv de '5—6 ani. O asemenea pe
rioadă s-a declanșat in secolul tre
cut, in 1865, următoarea la incepu- 
tul acestui secol, în 1904, iar mai 
aproape de zilele noastre, in 1945. 
Actuala perioadă deficitară in pre
cipitații s-a declanșat în 1982 și a 
continuat, cu scurte întreruperi, 
pină in prezent. Altfel spus, anul 
agricol 1986—1987 este al cincilea cu 
deficit de precipitații și se situează, 
așadar, spre sfirșitul perioadei sece
toase. Repetarea, la intervale de 
35—45 de ani, a unor „gheme" de 
ani secetoși constituie doar o ipo
teză. O altă ipoteză avansată de cer
cetarea științifică este cea referi
toare la tendința de continentalizare 
a climei.

în orice caz. o însușire comună 
ultimilor ani cu precipitații modes-, 
te, ca de altfel a tuturor anilor de 
secetă intensă, o constituie faptul 
că. pe fondul general deficitar in 
precipitații, toamnele precedente au 
fost și ele secetoase, avind semnifi
cație prognostică pentru anul care 
le-a urmat. 'Acesta a fost și cazul 
toamnei anului trecut.

— Ce recomandări fac agrometeo- 
rologii in fața prognozei cu timpul 
probabil pentru următoarea peri
oadă ?

— Precipitațiile care se întrevăd 
pină la sfirșitul acestei veri vor fi. 
în general, modeste, in raport cu 
deficitul de apă existent, la ora ac
tuală, în soi. Ploile' vor fi. așadar, 
binevenite, dar, din păcate, insufi
ciente. In sudul și sud-estnl țării, la 
nivelul sistemului radicular activ, 
deficitul de apă fiind accentuat, se 
impune continuarea susținută a iri
gațiilor, mai ales in prima jumătate 
a lunii august. în acea perioadă, 
culturile aflate in vegetație vor mai 
avea cerințe biologice ridicate de 
apă, respectiv de 60 —90 metri cubi 
la hectar pe zi. Doar la floarea-soa- 
relui aceste nevoi scad, deoarece ea 
se va afla in stadiu avansat de ve
getație.

Pe ansamblul agriculturii, în 
a doua jumătate a lunii august 
vor scădea cerințele biologice de 
apă ale plantelor. De aceea, 
eforturile vizind irigarea culturi
lor avide de apă trebuie mobilizate, 
mai ales in cursul primei jumătăți 
a următoarei luni. Concentrarea 
forțelor, in acest sens, constituie o 
garanție pentru obținerea randamen
telor prevăzute, a recoltelor aștep
tate.

Ioana DABU

20,00 Telejurnal
20.20 Viata economică
20,33 Vară românească. Versuri și 

cintece
20,43 Programul ideologic al partidu

lui — programul unei ample ac
tivități de formare a omului nou 
• Glorioasa istorie a patriei — 
nesecat izvor de mesaje educa
tive — documentar

21,00 Film serial (color). „Rivalitate". 
Producție a Televiziunii din 
R. D. Germană. Premieră pe țară. 
Regia : Hans-Joachim Kasprzik. 
Episodul 6

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 29 iulie, ora 21 — 1 august, 
ora 21. în țară : Vremea se va încălzi 
ușor. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros în regiunile nordice, unde vor 
cădea ploi locale care vor avea și ca
racter de averse însoțite izolat de 
descărcări electrice. Tn celelalte re
giuni. aceste fenomene meteorologice 
vor fl mai izolate. Vintul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse. în general, între 
8 și 18 grade, iar cele maxime între 
22 și 26 grade In vestul, nordul și cen
trul țării, izolat mai coborite în pri
ma zi și între 25 si 33 grade în cele
lalte regiuni. în București : Vremea 
se va Încălzi ușor. Cerul va fi varia
bil. favorabil averselor de ploaie 
după-amiaza. Vînt slab pfnă la mo
derat. Temperaturile minime vor 
oscila între 15 și 19 grade, iar cele 
maxime intre 27 și 31 grade.

teatre
• Filarmonica „George Enescu" 
(1.5 68 75. sala Studio) : Recitat de 
sonate. Sabina Coleașă — vioară, 
Cristea Zalu — pian — 17,30
• Teatrul Mic (14 70 81, la Rotonda 
scriitorilor din Cișmlgiu) : Anottmp 
de aur — spectacol de «unet șl lu
mină — 21
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, la
complexul „Expoflora" din parcul 
Herăstrău) : Anotimpul florilor,
spectacol de sunet și lumină — 18
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
foaier. 14 72 34) : Odihna vlntulul 
(recital din lirica populară româ
nească) — 20
• Teatrul satli-lc-muzical „C. Tă- 
nase" (13 56 78, grădina Boema) : 
Artiștii șt Boema — 19.30

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
ȘAH. • tn runda a 8-a a turneu

lui international feminin de sah de 
la NaLenchowe (Polonia), maestra ro
mâncă Eugenia Ghindă a ciștigat la 
Erenska și a trecut din nou pe pri
mul loc în clasament, cu 6 puncte, 
urmată de Erenska și Hajkova eu 
cite 5,5 puncte etc. Pină la înche
ierea turneului mai sint de dispu
tat 3 runde. • După șapte runde în 
turneul interzonal de sah da la Szi- 
rak (Ungaria) în fruntea clasamen
tului se află marele maestru sovietic 
Aleksandr Bellavski, cu 5 p (1). ur
mat de Liubojevici (Iugoslavia), 
Nunn (Anglia). Hjartarson (Islanda) 
cite 5 puncte etc. Mihail Marin 
(România), care în runda a 7-a a 
pierdut la Nunn. ocupă locul 11 cu 3 
puncte.

BASCHET. • Campionatul euro
pean de baschet pentru cadete a 
continuat in Polonia cu meciurile zi
lei a 2-a a competiției, in cadrul că
reia echipa României a obținut o 
nouă victorie : 86—68 (42—42) in fața 
reprezentativei R.F. Germania. Alte 
rezultate : U.R.S.S. — Franța 87—47 
(43—28) ; Iugoslavia — Polonia 83—69 
(44—30) ; Bulgaria — Finlanda 79—62 
(35—29) ; Cehoslovacia — Ungaria 
78—75 (36—34) ; Italia — Spania
72—70 (41—29). • Turneul interna
țional de baschet pentru juniori de 
la Dimitrovgrad (Bulgaria) s-a în
cheiat cu succesul formației Iugosla
viei. care a dispus in finală cu 82—75 
(42—30) de echipa Italiei. în întîl- 
nirea pentru locul 3, Grecia — 
U.R.S.S. 69-67 (29—32).

TENIS. Cornentind rezultatele me
ciurilor din „Cupa Davis", corespon
dentul sportiv al agenției EFE mem- 
tionează. între altele, eliminarea din 
grupa de elită a echipei de tenis a

• Teatrul „Țăndărică" <15 23 77, sala 
Victoria) : Mănușa — 9,30

cinema
• Cuibul de viespi : PACEA
(71 30 85) — 9: 11; 13: 15; 17: 19,
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 13,15; 
17,30: 19,30
• Pistruiatul III : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,13; 19.30
• Pistruiatul I—II : FERENTARI
(80 49 83) — 13: 16; 19
• Răpirea fecioarelor : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17: 19
• Cucoana Chirlța : VIITORUL
(10 67 40) — 13: 17: 19
• Program special pentru copii și 
tineret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15,15; 17,15: 19,13
• Te Iubesc, dragă : TIMPURI NOI 

S.U.A.. care a fost învinsă, surprin
zător. cu 3—2. la Hatford. de către 
formația R.F. Germania. In jocul 
decisiv Boris Becker l-a întrecut cu 
6—2. 6—.3, 5—7, 4—6. 6—2 pe Tjm 
Mayotte, după ce in prima zi tiști- 
gase și la John McEnroe. Pentru 
prima oară 1n istoria tenisului, scrie 
comentatorul spaniol, echipa S.U.A. 
retrogradează in „divizia secundă".

• POLO PE APA. In finala campio 
natului european de polo ne ap? 
pentru juniori de la Atena. Iugosla. 
via a întrecut cu scorul de 8—7 for
mația U.R.S.S.. iar în meciul pentri
Jocul 3, R.F. Germania a invin» 
7—6 reprezentativa Ungariei. Z 
rezultate înregistrate în pârtie
pentru clasament : Bulgaria — Ita
lia 5—4 : Olanda — Grecia 9—6; Spa
nia — Franța 13—7.

• VOLEI. Finala turneului inter
national feminin de volei de la Mos
cova a fost cîștigată , de echipa 
U.R.S.S.. care a întrecut eu scorul de 
3—0 (15-4, 21—19. 15—10) selecțio
nata S.U.A. în meciul pentru locul 
3, R.P. Chineză — Japonia 3—2.

FOTBAL. • în cadrul turneului 
international de fotbal de la Gro- 
ninge.n. formația vest-germană Wer
der Bremen a întrecut cu scorul de 
3—1 (2—0) echipa F.C. Groningen.
• în meci restantă contind pentru 
etapa a 19-a a campionatului de fot
bal al U.R.S.S.. formația Dinamo 
Kiev a dispus cu scorul de 2—0 (1—0) 
de Ț.S.K.A. Mosoova. prin golurile 
înscrise de Zavarov și Kuznețov.
• Aflată în turneu in Danemarca, 
formația engleză de fotbal Manches
ter United a intilnit la Naestved e- 
chipa locală, ne care a intrecut-o cu 
soorul de 2—0.

(13 81 10) — 9: 11,15: 13,30; 15,43;
18; 20
• Șatra : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15: 17; 19
• Old Shatterhand : MELODIA
(11 13 49) — 9; 11,13; 13,30; 13,43;
18; 20
• Piine, aur, nagan : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19
• Ewa î PROGRESUL (23 94 10) —
15; 17; 19
• Medalion Alain Delon ; PATRIA 
(11 86 23) — 9; 11,13; 13,30; 15,43; 18, 
20,15
• Mari regizori, mari actori : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18: 20,15
• Medalion Rock Hudson : STUDIO 
(59 53 15) — 10: 12,45; 16; 10.45
• Avertismentul : VICTORIA
(16 28 79) — 9: 11.30; 14: 17: 19,30
• Jandarmul ți jandannerltelo : 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11,13: 13,30; 
13.45; 18: 20. FLOREASCA (33 29 71)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19



Noul dialog la nivel înalt româno-elen

Sub semnul preocupărilor pentru promovarea
înțelegerii și păcii in Balcani, în întreaga lume

Orientarea statornică a României 
socialiste de amplă dezvoltare a dia
logului și colaborării cu statele din 
Balcani, din Europa. în general cu 
toate. statele lumii, fără deosebire de 
orînduire, dimensiuni ori situare 

■ geografică, preocuparea constantă 
spre instaurarea pe plan internațio
nal a unui climat nou, de Încredere, 
securitate și pace — trăsături defi
nitorii ale politicii externe promovate 
neabătut de tara noastră, în special 
în perioada de la Congresul al IX- 
lea. de la care s-au împlinit in aces
te zile 22 de ani — și-au găsit incă o 
confirmare prin convorbirile dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul-ministru al Republicii Elene, 
Andreas Papandreu, care s-au În
scris ca un nou moment de seamă in 
cronica legăturilor multilaterale prie
tenești româno-elene și, în același 
timp, ca un eveniment important al 
actualității internaționale.

Este o realitate de necontestat și, 
totodată, un motiv de satisfacție re
ciproc împărtășită faptul că. bene
ficiind de o îndelungată tradiție — 
nu o dată în cursul istoriei cele două 
țări au conlucrat în lupta pentru 
eliberarea națională, ca și pentru 
consolidarea independenței și suvera
nității — relațiile dintre România și 
Grecia înregistrează un curs favo
rabil. atît pe plan bilateral, în dife
rite domenii de activitate, cit și pe 
arena internațională. în eforturile 
pentru afirmarea unei politici de 
destindere, dezarmare și pace in 
zona noastră geografică și în întrea
ga Europă. Această evoluție pozitivă 
a fost și este puternic stimulată de 
întilnirile la nivel înalt, de convor
birile purtate în repetate rînduri cu 
prilejul vizitelor efectuate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu in Gre
cia sau al celor întreprinse de con
ducătorii eleni în România.

Semnificația deosebită a noului 
schimb de vederi la nivel înalt 
constă în faptul că, desfășurîndu-se 
în condițiile atît de complexe exis
tente în prezent pe plan internațio
nal, a pus, încă o dată, în evi
dență adevărul că deosebirile de 
sistem social, ca și apartenența la 
alianțe politico-militare diferite nu 
pot și nu trebuie să constituie im
pedimente în calea bunelor relații 
prietenești și a conlucrării rodnice 
— atunci cînd se pornește de la res
pectarea principiilor universal vala
bile ale egalității în drepturi, inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, de la preocu
parea comună pentru salvgardarea 
păcii, bunul cel mai de preț al 
omenirii.

Subliniind în acest sens că ..Româ
nia ți Grecia, datorită împrejurări
lor istorice, se află in două blocuri 
militare diferite, deși, din punct de 
vedere al dorințelor celor două țări, 
ele se află intr-un bloc comun — 
al independenței, al dezvoltării eco
nomice si sociale", tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „Do
resc să remarc, cu satisfacție, că asu
pra problemelor discutate am ajuns 
la aceleași concluzii, ceea ce de
monstrează că țările noastre se pro
nunță pentru o soluționare demo
cratică a problemelor grave din viața 
internațională și, în primul rind, 
pentru dezarmarea generală și nu
cleară, pentru o politică de pace, 
care reprezintă astăzi o necesitate 
vitală nu numai pentru popoarele 
noastre, dar pentru Întreaga Europă, 
pentru Întreaga lume".

La rîndul său, reievînd că, în po
fida apartenenței la alianțe militare 
diferite, cele două țări urmează „o 
politică externă multidimensională, 
care contribuie nu numai la promo
varea intereselor noastre, dar consti
tuie și un model care ar putea fi 
urmat de întreaga Europă", premie
rul ANDREAS PAPANDREU decla

ra t „Cred că au trecut suficiente 
decenii de la încheierea celui de-al 
doilea război mondial ca noi, euro
penii, să avem dreptul să visăm, dar 
nu numai să visăm, ci și să punem 
temeliile unei Europe de inline, o 
Europă care să servească nu numai 
interesele popoarelor noastre, dar și 
marile cauze precum dezarmarea nu
cleară, eliminarea armelor chimice, 
a bazelor militare de pe teritoriile 
altor state".

In acest spirit, convorbirile la nivel 
înalt de la Neptun au reliefat po
ziții și aprecieri comune asupra ma
rilor probleme ale vieții internațio
nale, sintetizate în DECLARAȚIA- 
APEL a președintelui Republicii 
Socialiste România și a primului 
ministru al Republicii Elene, docu
ment politic cu profunde semnificații 
pentru cauza generală a păcii și 
dezarmării.

Declaratia-Apel relevă cu cea mal 
mare claritate. în spiritul unei pro
funde îngrijorări si al unei înalte 
responsabilități fată de 'soarta păcii, 
pericolele grave care amenință 
omenirea ca urmare a continuării 
neinfrinate a cursei înarmării, a 
apariției de noi tipuri de arme nu
cleare și a altor arme de distrugere 
în- masă, a persistenței politicii de 
agresiune și amestec in treburile in
terne ale altor state, a înrăutățirii 
situației țărilor în curs de dezvolta
re. subliniind, ca o cerință impe
rioasă pentru înlăturarea acestor 
perioole. necesitatea unei noi abor
dări a problemelor păcii si dezar
mării. Pe bună dreptate se arată că 
Încheierea unui acord între U.R.S.S. 
și S.U.A. pentru eliminarea rachete
lor cu rază medie de acțiune de pe 
continentul european ar constitui un 
pas istoric pe calea inoetării cursei 
înarmărilor. în primul rînd nucleare, 
a eliminării complete a armamentu
lui atomic si reducerii substanțiale 
a celui convențional. Este știut că, 
încă din decembrie 1983. președintele 
Nicolae Ceaușescu și premierul 
Andreas Papandreu s-au pronunțat, 
într-o Declarație comună. în spriji
nul unui acord care să ducă la re
ducerea si distrugerea tuturor rache
telor nucleare cu rază medie de ac
țiune. evoluțiile care au avut loc de 
atunci demonstrind justețea si rea
lismul acestei poziții. Acum, avind 
în vedere evoluțiile amintite, inclu
siv noua propunere sovietică privind 
eliminarea la scară globală, și din 
Europa, și din Asia, a tuturor rache
telor cu rază medie de acțiune, .se 
poate aprecia că s-au creat premi
sele reale ale unei înțelegeri mult 
dorite de popoare, documentul româ
no-elen adresind un apel urgent pre
ședintelui S.U.A., Ronald Reagan, și 
seoretarului general al C.C.. al 
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, la inten
sificarea eforturilor în vederea fina
lizării cît mai grabnice a actualelor 
negocieri referitoare la lichidarea 
acestor rachete — ceea ce ar deschide 
calea și altor acorduri necesare pen
tru înfăptuirea dezarmării nucleare 
'complete.

în același sens, este adresat un 
apel pentru a se ajunge imediat la 
un acord în ce privește încetarea 
totală a experiențelor nucleare, ca și 
renunțarea la orice acțiuni de mili
tarizare a Cosmosului — acestea 
•constituind, de asemenea. cerințe 
primordiale ale actualității.

Fără îndoială, în înfăptuirea mari
lor deziderate ale dezarmării și pă
cii, o răspundere deosebită revine 
statelor europene și, in primul rind, 
celor care fac parte din N.A.T.O. și 
din Tratatul de la Varșovia, și, in 
această lumină, președintele Româ
niei și primul-ministru al Greciei 
adresează țărilor din cele două 
blocuri apelul de a sprijini — in 
conformitate cu interesele supreme 
ale tuturor popoarelor — realizarea 
unui acord privind armele nucleare.

Agravarea războiului dintre Irak

și Iran provoacă o legitimă îngrijo
rare în lume, inclusiv în cele două 
țări, cu atît mai mult cu cit sînt 
situate într-o zonă geografică a- 
propiată conflictului ; dînd expresie 
acestei îngrijorări, Declaratia-Apel 
sprijină rezoluția recentă a Consi
liului de Securitate al O.N.U., in
teresele fundamentale ale tuturor 
popoarelor, ale cauzei păcii recla- 
mînd imperios încetareâ imediată a 
acțiunilor militare și soluționarea 
politică a problemelor dintre cele 
două state.

In mod firesc. în ansamblul 
schimburilor de păreri la nivel înalt, 
un spațiu larg a fost acordat pro
blemelor din Balcani, Declarația- 
Apel adresind conducătorilor tuturor 
țărilor balcanice, indiferent de siste
mul lor politic șj social, apelul 
urgent de a acționa pentru instau
rarea unor raporturi de bună veci
nătate și cooperare, pentru dezvolta
rea colaborării economice și tehnico- 
științifice, pentru pace și dezarmare 
în Balcani — ca parte integrantă a 
procesului de pace, dezarmare, secu
ritate în întreaga Europă.

în mod deosebit se cuvine a subli
nia importanța faptului că cei doi 
conducători s-au pronunțat pentru 
ținerea cit mai curînd la București 
a unei Conferințe la nivel înalt a țâ
rilor balcanice, pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă fără arme 
chimice și nucleare, pentru promo
varea largă a colaborării și coope
rării în Balcani, întărirea încrederii, 
securității și păcii în această parte 
a Europei. Aceasta vine să recunoas
că eforturile constante ale României 
socialiste, ale președintelui ei îndrep
tate spre întărirea încrederii și 
securității in Balcani, activitatea 
practică, demersurile neobosite des
fășurate în acest sens.

Pe bună dreptate, se poate consi
dera că, prin concluziile și aprecie
rile de o deosebită importanță puse 
în lumină, prin soluțiile constructi
ve evidențiate, convorbirile la nivel 
înalt româno-elene au înscris o con
tribuție marcantă la promovarea in
tereselor și aspirațiilor celor, două 
popoare, a dezideratelor cooperării 
și păcii în Balcani. în Europa și în 
restul lumii, ele reprezentînd un 
elocvent exemplu de abordare nouă 
a problemelor de care depind ne
mijlocit destinele omenirii.

Desigur, relațiile prietenești sta
tornicite, aria atît de largă a 
identității de vederi creează con
diții bune pentru extinderea colabo
rării între cele două țări pe plan e- 
conomic, tehnico-științific. cultural. 
Este, de aceea, firească înțelegerea 
la care s-a ajuns de a se continua 
consultările la nivel înalt, de a se 
intensifica, în general, conlucrarea 
dintre România și Grecia, atît în do
meniul bilateral, cit și pe arena in
ternațională. în vederea soluționării 
intr-un mod nou. democratic, a pro
blemelor fundamentale ale păcii, 
dezarmării. seeprității. în , acest 
cadru, premierul elen ă reînnoit 
invitația adresată președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. din partea președintelui 
Christos Sartzetakis și din partea sa. 
de a face, la o dată cît mai apropia
tă. o vizită oficială de stat in Gre
cia, care, desigur, va contribui la ri
dicarea mai departe, pe noi trepte, 
a tradiționalelor legături prietenești 
între cele două țări și popoare.

Salutind cu satisfacție rezultatele 
noului dialog la nivel înalt româno- 
elen, opinia publică din România nu
trește încrederea că ele vor im
pulsiona puternic raporturile de 
prietenească și fructuoasă conlucra
re între țările noastre, constituind, 
totodată, un aport de seamă la pro
movarea țelurilor primordiale ale 
lumii contemporane — de pace, 
dezarmare și conlucrare între toate 
națiunile.

Romulus CAPLESCU

Demonstrație antiapartheid Ia Soweto
PRETORIA 28 (Agerpres). — La 

Soweto, marele oraș-ghetou al ne
grilor din Africa de Sud, a avut loc 
ceremonia funerară a lui Peter 
Moțau, lider al Congresului Național 
African (A.N.C.), asasinat în urmă 
cu două săptămini. După cum rela
tează agențiile de presă, sute de 
persoane au fost prezente la ceremo
nie, care s-a transformat într-o ma
nifestație de protest față de metodele 
de represiune cruntă ale autorităților 
rasiste de la Pretoria împotriva con
ducătorilor politici ai populației 
negre, majoritare în R.S.A. Printre 
persoanele prezente a fost și Winnie 
Mandela, soția lui Nelson Mandela, 
aflat de nenumărat! ani în închi
soare, .

GENEVA 28 (Agerpres). — Mai 
puțin de cincizeci la sută din copiii 
de culoare ai Africii de Sud merg 
mai departe de clasa a Il-a și numai 
zece la sută trec prin tot ciclul 
primar, se informează într-un raport 
al Fondului Națiunilor Unite pentru 
Copii (UNICEF). Pentru majoritatea 
copiilor negri, vîrsta „adultă" 
începe Ia 11—12 ani, ei trebuind să

muncească, deoarece părinții nu 
pot plăti taxele de școlarizare.

După cum relevă raportul, analfa
betismul se întîlnește în proporție 
de 50 la sută în rîndurile populației 
de culoare, iar două treimi din ca
drele didactice ale „școlilor pentru 
negri", de altfel insuficiente ca 
număr, nu au pregătirea corespun
zătoare.

MAPUTO 28 (Agerpres). — La 
Maputo' a fost dat publicității rapor
tul UNICEF intitulat „Copil pe linia 
frontului". In cadrul conferinței de 
presă care a avut loc cu acest prilej, 
Martha Mauras, reprezentanta 
UNICEF pentru Mozambic și 
Swaziland, a relevat situația tragică 
a multor copii din sudul Africii, si
tuație generată de politica de agre
siune și destabilizare practicată de 
regimul de la Pretoria împotriva sta
telor „din prima linie". în Angola și 
Mozambic, de exemplu, a spus 
Martha Mauras, din pricina acestor 
acte de agresiune și de destabili
zare, anul trecut au pierit 140 000 de 
copii, iar anul acesta se așteaptă ca 
cifra să fie mai mare.

Lucrările Comitetului O.N.U. 
pentru știință și tehnologie 

în favoarea dezvoltării
NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager

pres). — La sediul din New York al 
Organizației Națiunilor Unite conti
nuă lucrările Comitetului O.N.U. 
pentru știință și tehnologie în favoa
rea dezvoltării. Participanții la sesiu
nea comitetului urmează să elaboreze 
o serie de recomandări vizînd extin
derea cooperării internaționale în ve
derea creării unor condiții propice 
pentru reducerea rămînerii în urmă a 
țărilor în curs de dezvoltare pe plan 
științific și tehnologic. De asemenea, 
va fi examinată problema importantă 
a folosirii cuceririlor științei și teh
nicii pentru combaterea secetei, de- 
șertificării și a altor fenomene care 
afectează grav interesele țărilor în 
curs de dezvoltare.

Necesitatea instaurării unor raporturi economice 
internaționale echitabile

— subliniată în cadrul sesiunii Conferinței O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare

GENEVA 28 (Agerpres). — La Ge
neva. cea de-a Vil-a sesiune a Con
ferinței O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare a intrat in ultima săptă- 
mînă de dezbateri, considerată de
cisivă.

Adresîndu-se plenului sesiunii, 
președintele „Grupului celor 77", 
Ricardo Cabrisas. a exprimat îngri
jorarea față de pozițiile rigide adop
tate de statele industrializate într-o 
serie de probleme-cheie. El a arătat 
că, în aspecte importante, precum re
sursele pentru dezvoltare, prețurile 
la materiile prime, situația comerțu
lui internațional și problemele ce 
confruntă țările mai puțin avansate, 
nu s-a ajuns la un consens care să 
permită găsirea unor soluții de care 
să beneficieze întreaga comunitate 
internațională. Practic, a conchis el, 
atitudinii constructive a țărilor in 
curs de dezvoltare nu i s-a răspuns 
cu o poziție echivalentă din partea 
statelor dezvoltate.

. In intervenția sa, Juan Claude 
Paye, secretarul general al O.E.C.D., 
a relevat că țările industrializate, și 
în special cele ce fac parte din 
această organizație, sînt răspunză
toare pentru starea actuală a econo

miei mondiale. El a subliniat, tot
odată, necesitatea ca toate țările să 
contribuie la soluționarea actualei 
crize.

La rîndul său, reprezentantul Ior
daniei, prințul moștenitor Hassan 
Bin Talal, a afirmat că actualul 
sistem economic internațional trebuie 
restructurat, reievînd necesitatea de 
a se garanta desfășurarea raporturi
lor economice internaționale într-un 
cadru echitabil, de natură să ajute 
țărilor în curs de dezvoltare.

Reprezentantul Kuweitului a lan
sat, la rîndul său, un apel la coope
rare constructivă între țările dez
voltate și cele în curs de dezvoltare 
în vederea depășirii actualei crize 
economice internaționale. El a evi
dențiat neoasitatea reorganizării sis
temului monetar internațional, ast
fel incit acesta să garanteze fluxul 
de fonduri spre statele în curs de 
dezvoltare. El a apreciat, totodată, 
că măsurile protection iste, restricti
ve împiedică progresul și contribuie 
la deteriorarea situației economiei 
mondiale. Vorbitorul a subliniat. în 
context. Imperativul instaurării unei 
noi ordini economica internaționale.

\ 
\ Acțiuni și luări de poziție pentru

Reuniunea la nivel înalt a O.L.A.
• îngrijorare generată de starea economică a țărilor continentu
lui • Analiza modalităților de soluționare a problemei dato
riilor externe • Condamnarea acțiunilor agresive ale R.S.A. 

împotriva statelor din „prima linie"

Monifestație organizată de femei la Seul împotriva regimului opresiv și în 
sprijinul eliberării tuturor dejținuților politici

Condiții inechitabile 
pentru exporturile țărilor 

„lumii a treia“
QUITO 28 (Agerpres). — Partici

parea țărilor în curs de dezvoltare 
la comerțul mondial a descrescut de 
la 23 la sută în 1985, la 19 la sută in 
1986 — relevă un studiu al Fondu
lui Monetar Internațional (F.M.I.), 
publicat de ziarul ecuadorian „Hoy". 
Documentul relevă că, în pofida 
eforturilor statelor „lumii a treia" 
de a diversifica exporturile lor și 
de a Ie face mai competitive, va
loarea acestora s-a diminuat în 1986, 
datorită schimburilor inechitabile șl 
variației prețurilor pe piața interna
țională, țările amintite înregistrînd 
pierderi însumînd 94 miliarde de 
dolari.

Este semnificativ — conchide stu
diul — că dacă în 1985 era necesar 
să se exporte în valoare de 200 de 
dolari pentru a se achiziționa produ
se în valoare de 100 de dolari, în 
1986 s-a exportat de 300 de dolari 
pentru a se putea cumpăra aceleași 
mărfuri ca în anul anterior, transmi
te agenția Prensa Latina.

ADDIS ABEBA 28 (Agerpres). — 
în capitala Etiopiei, participanții la 
cea de-a 23-a reuniune la nivel înalt 
a Organizației Unității Africane 
(O.U.A.) continuă dezbaterea puncte
lor aflate pe ordinea de zi, analizînd 
cu prioritate situația critică din su
dul continentului creată de uneltirile 
regimului rasist de la Pretoria, pre
cum și stadiul îndeplinirii progra
melor de dezvoltare economică a ță
rilor membre și modalitățile de so
luționare a problemei datoriilor ex
terne ale Africii.

Ide Oumarou. secretar general al 
O.U.A., a prezentat raportul privind 
activitatea organizației în ulti
mul an.

Președintele Republicii Populare 
Congo, Denis Sassou-Nguesso, pre
ședintele în exercițiu al O.U.A., 
pînă la actuala reuniune la nivel 
înalt a organizației, a prezentat un ra
port privind situația generală de pe 
continent. El și-a exprimat îngrijo
rarea în legătură cu starea economi^ 
că a țărilor Africii și cu consecin
țele creșterii datoriilor externe ala 
acestora, subliniind necesitatea spo
ririi eforturilor lor pentru redre
sarea economică. Vorbitorul a con
damnat cu vigoare regimul rasist .de 
la Pretoria și acțiunile agresive ale 
R.S.A. împotriva statelor din „pri
ma linie".

Intr-un mesaj adresat reuniunii, 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a subliniat necesi
tatea respectării cu strictețe a em
bargoului instituit de Consiliul de 
Securitate al O.N.U. asupra livrărilor 
de arme către regimul rasist de la 
Pretoria, a aplicării unor sancțiuni 
economice împotriva R.S.A. El a ce
rut. totodată, regimului sud-african 
să ridice starea de urgentă și să 
elibereze deținuții politici.

Președintele Republicii Zambia, 
Kenneth Kaunda, a fost ales pre
ședinte în exercițiu al Organiza
ției Unității Africane pînă la urmă
toarea sesiune la nivel înalt. In cu- 
vîntarea rostită cu acest prilej, el a 
apreciat că obiectivul cel mai impor
tant al popoarelor Africii in momen
tul de față constă în eliberarea com
pletă a continentului do sechelele 
colonialismului și rasismului. Vorbi
torul s-a pronunțat in acest sens 
pentru accesul necondiționat la inde
pendentă al Namibiei.

Primul ministru al Norvegiei, Gro 
Harlem Brundtland, președintele Co
misiei mondiale pentru mediul 
înconjurător și dezvoltare, a cerut 
comunității internaționale să contri
buie la eradicarea sistemului de 
apartheid din R.S.A., singura sursă 
de tensiune și conflict din sudul 
continentului african. Luind cuvîn- 
tul in cadrul celei de-a 23-a reuniuni 
la nivel înalt a O.U.A.. ale cărei lu
crări se desfășoară la Addis Abeba, 
vorbitoarea a subliniat că regimul 
de la Pretoria încearcă să instituțio- 
nalizeze regimul de apartheid prin 
constituirea de bantustane, 14 la sută 
din suprafața țării fiind afectată 
prin acest sistem unui procent de 72 
la sută din populația R.S.A. Această 
marginalizare rasistă, a subliniat 
Brundtland, constituie o sursă per
manentă de tensiune și conflict, 
Menționînd interdependența existen
tă între mediul înconjurător, dezvol
tare și înarmări, vorbitoarea a ce
rut încetarea alocării de resurse 
materiale și umane pentru achizițio
narea și producerea de noi arme și 
direcționarea resurselor spre progra
mele de dezvoltare, relevă agenția 
PANA.

*

V
*
*

guvernul de la Bonn l
. neîntirziat. o pozi- *
......................

*

*

*

încetarea curșei înarmărilor
REPUBLICA FEDERALA GERMANIA : P.S.D. sprijină 

dubla „opțiune zero"
de rachete vest-gerfnane „Pershing 
1 A", cu focoase nucleare america
ne. pentru menținerea cărora in
sistă guvernul R. F. Germania. 
Aceasta — a arătat Vogel —^im
pune ca s 
să adopte. ______ ... _ ___
tie favorabilă dublei „opțiuni zero" 
și renunțării la opoziția Sa față de 
lichidarea rachetelor „Pershing 
I A".

BONN. — Declarația Uniunii So
vietice cu privire la faptul că do- 

i rește lichidarea 'globală a rachete- 
* lor cu rază medie de acțiune a 
i înlăturat o piedică din calea înfăp- 

tuirii dublei „opțiuni zero", a 
) relevat, într-o alocuțiune, pre- 
1 ședințele P.S.D. din R.F. Germania, 
I Hans-Jochen Vogel. în acest fel, 
i a continuat el. acum, centrul aten- 
’ ției s-a concentrat asupra celor 72
\ 
\

\ 
\ 
\

NOUA ZEELANDA : Campanie electorală 
sub deviza dezarmării nucleare

WELLINGTON. — Primul-minis
tru al Noii Zeelande, David Lange, 
a lansat marți campania electorală 
in vgderea scrutinului de la 15 au
gust. Intr-o cuvîntare rostită în 

1 cursul unui miting organizat la 
J Christchurch, premierul neozeelan-

dez a cerut alegătorilor să sprijine 
in continuare programul guvernului 
laburist ; el a reamintit politica 
antinucleară a cabinetului său. sol
dată cu ieșirea tării din pactul mi
litar ANZUS. „Sîntem mindri de 
a fi liberi și fără arme nucleare" 
— a subliniat David Lange.

Agenda diplomatica
• In cadrul unei vizite oficiale 

efectuate la Viena, ministrul spaniol 
al afacerilor externe, Francisco 
Fernandez Ordonez; a avut convor
biri cu omologul său austriac. Alois 
Mock, informează agenția EFE. In
terlocutorii au examinat relațiile bi
laterale, precum și rezultatele acțiu
nilor comune de luptă împotriva te
rorismului.. • Președintele Venezue- 
lei; Jaime ’‘Lusinchi, care a sosit în
tr-o vizită oficială de trei zile la 
Ciudad' de Mexico, va avea convor
biri cu șeful statului mexican. Mi
guel de la Madrid. Pe agenda con
vorbirilor sînt înscrise probleme ale 
dezvoltării cooperării economice bi
laterale. situația din America Cen
trală, datoriile externe ale țărilor 
latino-americane. • In cadrul între
vederii care a avut loc la Geneva 
între ministrul afacerilor externe al 
Japoniei, Tadashi Kuranari, și omolo
gul său iranian. Aii Akbar Velayati, 
au fost discutate o serie de probleme

de actualitate, inclusiv situația din 
Golf. • La Hanoi s-au desfășurat 
convorbiri între ministrul vietnamez 
al afacerilor externe, Nguyen ■ Co 
Thach, și ministrul de externe al In
doneziei. Mochtar Kusumaatmadja. 
aflat intr-o vizită de trei zile în R.S. 
Vietnam. Au fost examinate cu pri
oritate aspecte ale situației actuale 
din Asia de sud-est. precum și pro
bleme ale relațiilor bilaterale • Iu
goslavia și Tunisia dorefec să inten
sifice relațiile de cooperare priețe- 
nească dintre ele — s-a subliniat'in 
cursul întrevederii, de la Belgrad, 
dintre secretarul federal iugoslav 
pentru afacerile externe, Raif Dizda- 
revici, și ministrul tunisian al infor
mațiilor Abderrăzak El Kefi. aflat 
în vizită in capitala iugoslavă. In
terlocutorii au procedat, totodată, la 
un schimb de păreri asupra situa
ției din Orientul Mijlociu și bazinul 
Mării Mediterane.

(Agerpres)

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager

pres). — In raportul prin care re
comandă prelungirea cu incă șase 
luni a mandatului forțelor UNIFIL, 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, apreciază că refu
zul Israelului de a desființa așa-nu- 
mita „zonă de securitate" din sudul 
Libanului este de natură să zădărni
cească eforturile pentru restabilirea 
păcii și securității în Orientul Mij
lociu. El adaugă că Israelul nu a 
făcut nici un progres pe calea apli
cării rezoluției 425 a Consiliului de 
Securitate care cere retragerea com
pletă a forțelor israeliene din Liban.

Raportul atrage atenția asupra 
condițiilor vitrege pe care le îndură 
populația civilă din sudul ocupat al 
Libanului, zonă în care numeroase 
sate au fost depopulate ca urmare a 
violentelor și ostilităților din re
giune.

In încheiere, secretarul general al
O. N.U. adresează tuturor părților 
implicate in ostilitățile din sudul 
Libanului să trateze UNIFIL și per
sonalul său cu respectul cuvenit ce
lor . trimiși într-o misiune de pace, 
la cererea guvernului libanez și cu 
sprijinul deplin al comunității inter
naționale, sprijinindu-le în îndepli
nirea sarcinilor încredințate.

BEIRUT 28 (Agerpres). — C.C. al
P. C. Libanez a dat publicității, în 
ziarul „Â1 Nida", un raport cu pri
vire Ia situația economică a țării. 
Documentul — relatează agenția 
T.A.S.S. — cuprinde un program 
concret de soluționare a problemelor 
economice și sociale complexe care 
confruntă țara, în strînsă legătură 
cu eliberarea totală a Libanului de 
sub ocupația israeliană, restabilirea

unității și consolidarea suveranității 
statului libanez.

Comuniștii libanezi propun refor
ma agrară și dezvoltarea mișcării 
cooperatiste, dezvoltarea relațiilor 
economice cu statele vecine, cu țările 
socialiste, instituirea unui control 
strict asupra activității bancare, a 
porturilor și aeroporturilor, asupra 
importului de medicamente și pro
duse alimentare și adoptarea de 
măsuri pentru combaterea inflației.

BEIRUT 28 (Agerpres). — Noi 
ciocniri au avut loc în sudul Liba
nului între forțele israeliene de ocu
pație și luptătorii libanezi din re
zistență, informează agenția KUNA. 
In zona de frontieră din apropierea 
localităților Yarin și Balat au fost 
distruse două posturi de observație', 
acțiune în urma căreia cel puțin 15 
militari israelieni și membri ai așa- 
numitei „armate" din Sud, creată și 
finanțată de Israel, au fost uciși sau 
răniți.

Știri provenite din teritoriile ara
be ocupate relevă că autoritățile 
israeliene au expropriat noi terenuri 
aparținind locuitorilor arabi. Agen
ția I.N.A. informează că pe malul 
vestic al Iordanului și în Gaza au 
fost confiscate pește 1 200 de hec
tare de teren. Totodată, se arată că 
în Nablus și Ierusalim (Cisiordania), 
recent, au fost implantate noi așe
zări israeliene.

Forțele israeliene de ocupație au 
implantat pe malul vestic al Iorda
nului, din 1967 pînă în prezent, 
peste 132 de așezări, care sînt locui
te de nu mai puțin de 700 000 de 
persoane.

(Agerpres)

PLENARA C.C. AL P.C. DIN BO

ILE DE PRESA
e scurt

„virsta" Universului, 
la concluzia că aceasta 

apreciată la 11—12 mili- 
și nu 16—ÎS miliar- 

se credea anterior. Dacă 
teorie va fi confirmată,

LIVIA s-a desfășurat în capitala ță
rii, La Paz. în legătură cu alegerea 
sa în funcția de secretar executiv 
al Centralei Muncitorești Boliviene, 
Simon Reyes Rivera a fost eliberat, 
•la cerere, din funcția de prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Bolivia. 
In această funcție a fost ales Hum
berto Ramirez Cardenas, membru 
al Comisiei Politice a C.C. a parti
dului, relatează agenția T.A.S.S.

ÎNTREVEDERE. Tariq Aziz, vice
premier și ministru de externe al 
Irakului, a avut, Ia Washington, o 
întrevedere cu secretarul de stat al 
S.U.A., George Shultz. După cum 
a precizat purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stat, in cadrul 
convorbirii au fost examinate căile 
de soluționare a conflictului dintre 
Irak și Iran și de aplicare a rezo
luției adoptate recent de Consiliul 
de Securitate în această problemă.

COMITETUL SPECIAL AL O.N.U, 
ÎMPOTRIVA APARTHEIDULUI a 
anunțat că, în perioada 31 iulie — 
3 august, se va desfășura la Lon
dra o conferință Internațională de 
solidaritate cu lupta tineretului 
studios din Africa australă. Intr-o 
declarație a comitetului, citată de 
agenția T.A.S.S., se precizează că 
scopul conferinței de la1 Londra 
este de a elabora un program con
cret de colaborare a tineretului 
studios în lupta pentru lichidarea 
sistemului odios al politicii de 
apartheid.

CANDIDATURA. Partidul Libe
ral-Democrat (de guvernămînt) din 
Japonia își va alege noul președin
te cu ocazia convenției de la 31 
octombrie, ș-a anunțat la Tokio; 
potrivit agenției China Nouă. 
Acesta îl va înlocui pe actualul li
der, primul ministru Yasuhiro 
Nakasone. Pînă in momentul de 
față, și-au anunțat candidatura mi
nistrul de finanțe Kiichi Miyazawa 
Abe, fostul vicepreședinte al parti
dului, Susumu Nikaido, și secre
tarul general al acestuia, Noboru 
Takeshita.

TURNEU. Intr-o declarație făcută 
la Ciudad de Guatemala, ultima 
etapă a turneului său în America 
Centrală, președintele costarican,

Oscăr Arias, a arătat că în prezent 
nu există nici un obstacol în rea
lizarea întîlnirii regionale la nivel 
înalt de luna viitoare — informea
ză agenția I.P.S. El a menționat 
că în cursul intre vederilor cu 
omologii săi din Nicaragua. Hon
duras și Salvador a constatat o 
mare receptivitate. recunoscînd 
însă existența unor diferente asu
pra planului său de pace în re
giune.

L4 BORDUL COMPLEXULUI 
ORBITAL SOVIETIC „MIR" con
tinuă efectuarea unor cercetări și 
experimente științifice. Programul 
zilei de marți a prevăzut și con
trolul stării sănătății cosmonauților 
Aleksandr Viktorenko, Aleksandr 
Aleksandrov și Muhammed Fariz, 
sosiți la bordul lui „Mir" in urmă 
cu citeva zile. Programul de zbor 
continuă, relatează agenția T.A.S.S.

BANDELE CONTRAREVOLU
ȚIONARE MOZAMBICANE, care 
acționează în unele zone din sudul 
Mozambicului, întreprind acțiuni 
criminale si împotriva statelor ve
cine, în regiunile de frontieră. Sur
sele oficiale din Harare au relatat 
că un grup de contrarevoluționari 
a atacat o fabrică situată în pro
vincia Manicaland. pe teritoriul 
statului Zimbabwe, în apropiere de 
frontiera cu Mozambicul. Potrivit 
martorilor oculari, grupul de tero
riști a dinamitat o fabrică, s-a de
dat la brutalități față de populația 
civilă, a dat foc la mașini și a 
jefuit diverse bunuri.

VIRSTA UNIVERSULUI. După 
studierea atentă a Soarelui și a 
altor stele ale galaxiei noastre, 
astronomul american Harvey But
cher susține că Universul pare să 
fie cu citeva miliarde de ani mai 
tlnăr. Teoria sa se bazează pe con
cluzii anterioare, conform cărora, 
ca rezultat al reducerii radioactivi
tății, stelele mai „virstnice" au un 
conținut mai mie de toriu-232 decit 
cele formate ulterior, dar conți
nutul de neodiu rămîne con
stant. Cunoscind că perioada de in- 
fumătățire a toriului este de 14 mi
liarde de ani șl determinînd varia
țiile in proporția toriu-neodiu, de 
la stea la stea, Butcher a încercat

să calculeze 
ajungind 
poate fi . . 
arde de ani, 
de, cum 
noua
ea va avea o importanță deosebită 
în examinarea diverselor modele 
cosmologice și în teoria evoluției 
corpurilor cerești.

FORȚELE ARMATE ANGOLEZE 
au scos din luptă. în ultimele 15 
zile, 56 membri ai bandelor antista
tale și au capturat o importantă 
cantitate de muniții și tehnică de 
luptă. Se acționează cu vigoare în 
centrul, estul și sud-estul țării, 
unde își au bazele și dispozitive
le elementele antiguvernamentale, 
înarmate și antrenate de rasiștii 
sud-a fri câni.

lui cu prezenta .unei bacterii nou 
identificate — Camylobacter pylo- 
ridis. Un cercetător de la Univer
sitatea Harrow, din Londra, a des
coperit acest microb la 90 la sută 
dintre persoanele bolnave de ulcer 
duodenal și la 71 la sută dintre 
cele suferinde de inflamarea pere
telui stomacului sau de gastrită.

ÎN CAROLINA (Statele Unite) 
Urmează să aibă loc în luna sep
tembrie o conferință internațională 
privind Sindromul imunodeficienței 
dobîndite (S.I.D.A.). Vor fi- exami
nate, în cursul dezbaterilor, pro
gresele înregistrate în combaterea 
acestei maladii și în prevenirea 
răspîndîrii ei.

UN AVION DE RECUNOAȘTE
RE AMERICAN a pătruns în zona 
apelor teritoriale ale R.P.D. Coree
ne la est de orașul Kosong, anunță 
agenția A.C.T.C., care adaugă că, 
numai în cursul lunii iulie, aseme
nea acte au fost săvîrșite de 10 ori, 
și se cere Statelor Unite să înce
teze acțiunile de acest fel și să 
treacă la pași practici în direcția 
reducerii tensiunii în Peninsula 
Coreea.

REEVALUARE. Banca de rezer
ve a Indiei a anunțat reevaluarea 
rupiei — în raport cu lira sterlină, 
întărind poziția monedei naționale 
indiene. Agenția P.T.I. precizează 
că, în urma acestei măsuri, rapor
tul este de 20.90 rupii la lira 
sterlină.

INUNDAȚII. Ca urmare a vîntu- 
lui puternic si ploilor care s-au 
abătut asupra Coreii de Sud. nu
mai la Seul Și-au pierdut viața 70 
de persoane, iar alte 60 000 au ră
mas fără adăpost. Circa 125 000 de 
militari au fost mobilizați pentru a 
lichida urmările inundațiilor, care ' 
au provocat mari pagube materiale. 
După cum se apreciază, au fost 
avariate circa 9 000 de case, au fost 
întrerupte legăturile telefonice.

BUGET MILITAR. După Cum a 
relatat ziarul ,,Asahi Shimbun",
Agenția japoneză de apărare a ce
rut guvernului să sporească cu 7 
Ia sută cheltuielile militare în noul 
an fiscal. Dacă guvernul va da 
cuts acestei cereri, alocațiile mili
tare japoneze vor ajunge la 3.76 
trilioane yeni (25,25 miliarde 
lari), 
aoest an ' — 3.52 trilioane
(23,5 miliarde dolari). Același ziar 
apreciază că S.U.A. cere părții ni
pone să-și asume responsabilități 
militare mai mari ' — relatează 
agenția China Nouă.

do- 
comparativcu bugetul din 

yeni

PROGRAM DE ÎMPĂDURIRE. 
După cum s^a anunțat la Sanaa, 
între Republica Arabă Yemen și 
Organizația Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.) a fost încheiat un acord 
privind trecerea la înfăptuirea celei 
de-a doua etape a programului de 
împădurire, elaborat de guvernul 
acestei țări.

IPOTEZA. După cum menționea
ză publicația „The Economist", o 
serie de oameni de știință au avan
sat ipoteza că ulcerul — conside
rat, pînă in prezent, un rezultat al 
unor schimbări hormonale, asocia
te cu stresul — ar fi provocat, în 
realitate, de un microb. In ultimul 
timp, menționează publicația, s-au 
acumulat o serie de indicii care ar 
permite corelarea apariției ulceru-

CONDUCTA DE ȚIȚEI. Minis
trul britanic al energiei a aprobat 
proiectul unei conducte de petrol 
de la zăcămintele din Wytch (Dor
set) pînă la malul mării, la South
ampton. Se apreciază că aceasta 
va fi una dintre cele mai mari con
ducte de țiței din partea de nord a 
Europei, ea avind o capacitate de 
transport de circa 60 000 barili pe 
zi. în total, conducta va măsura 54 
mile.

CONGRES. Cel de-al XII-lea 
Congres internațional de arheolo
gie al Caraibilor, Ia care vor par
ticipa reprezentanți din 22 de țâri, 
își va deschide lucrările luni, la 
Cayenne (Guyana franceză). Parti- 
cipanții la congres, care își va des
fășura dezbaterile pînă la 2 au
gust, au anul acesta ca temă de a- 
nalizat „Studiul ceramicii, arheo
logia și vestigiile antropobiologice
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