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AL CONSILIULUI DE STAT

REALIZAREA EXEMPLARĂ 
A PRODUCȚIEI LA EXPORT 

prin deplina mobilizare 
a tuturor oamenilor muncii

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a efectuat, ieri, o vizită de lucru pe șantierul 

Centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă
Secretarul general al partidului a examinat, împreună 
realizării acestui obiectiv de mare însemnătate pentru

cu specialiștii și constructorii, stadiul 
progresul economic și social al țării

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, miercuri, 29 iulie, 
o vizitâ de lucru pe șantierul 
Centralei nuclearo-electrice de 
la Cernavodă, obiectiv de cea 
mai mare însemnătate pentru 
progresul economic și social 
al țârii.

Constructorii, cărora li s-au alătu
rat mii de oameni ai muncii din 
Cernavodă, din localitățile înveci
nate, au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o emoționantă 
primire. Prin ovații și urale pu
ternice s-a dat expresie bucuriei și 
recunoștinței tuturor celor ce trăiesc 
și muncesc in acest județ fată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de nu
mele căruia sint indisolubil legate 
mărețele împliniri pe care le tră
iește tara. Cei prezent! au aclamat 
cu însuflețire ..Ceaușescu-P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu- 
muncitorii !“, „Stima noastră și 
mindria, Ceaușescu-România", pur
tau portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, al tovarășei 
Elena Ceaușescu. fluturau stegulete 
tricolore și roșii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost întimpinat, la coborîrea din 
elicopter, de primul-secretar al Co
mitetului județean de partid Con
stanta, Mihai Marina, de reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ai conducerii unor mi
nistere. ai altor organe centrale.

O formație, alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și detașamen
telor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, a prezentat 
onorul.

Semn al tradiționalei ospitali
tăți dobrogene, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost primit cU 
pline ii sare. Șoimi ai patriei, pio
nieri. tineri și tinere au oferit bu
chete de flori.

Răspunzînd cu prietenie manifes
tărilor de înaltă prețuire ale celor 
prezenti. searetarul general al parti
dului le-a adresat un salut călduros 
si cele mai bune urări.

Vizita a prilejuit o examinare 
aprofundată a stadiului -construcției 
primei centrale nuclearo-electrice a 
tării, prevăzută cu 5 reactoare, fie
care avind o putere de 700 MW.

La această analiză au luat parte 
tovarășii Ion Dincă, Silviu Curticeanu, 
loan Petre. Gheorghe Petrescu, pre
cum și miniștri, specialiști din 
institutele de cercetare si proiectări, 
din marile întreprinderi industriale 
care contribuie la realizarea acestui 
important obiectiv energetic al tării.

Se reportează că la primul grup 
nuclearo-electric lucrările de con
strucție sint pe punctul de a fi ter
minate. iar cele de montaj sint în 
Plină desfășurare, asigurîndu-se con
dițiile intrării lui in funcțiune in
tr-un interval cit mai scurt. S-a ară
tat că si la cel de-al doilea grup 
lucrările de execuție sint avansate, 
iar la următoarele unități nuolearo- 
electrioe se lucrează intens în vede
rea recuperării unor rămineri in 
urmă si încadrării în graficele de 
execuție la zi. în discuții se subli
niază că, in conformitate cu Direc
tivele Congresului al XlII-lea al 
partidului si cu programul national 
de energie nucleară, elaborat sub 
directa îndrumare si cu aportul de
terminant al tovarășului 
Nicolae Ceausescu, astfel de obiecti
ve energetice urmează a se construi 
Si în alte zone ale tării.

în cadrul dialogului de lucru, 
secretarul general al partidului a 
fost informat despre măsurile luate 
în direcția asimilării și livrării la 
termen a materialelor, utilajelor și 
echipamentelor necesare construcției 
centralei, creșterii gradului de inte
grare în fabricație in țara noastră 
a unor asemenea agregate ce intră 
în componenta centralelor nuclearo- 
electrice.

Din datele prezentate au fost 
identificate posibilități de intensifi
care a lucrărilor pe șantierul cen
tralei de la Cernavodă. în acest 
sens, s-a cerut factorilor de răspun
dere să acționeze cu fermitate, atît 
la construcție, cît și la montajul 
utilajelor, pentru creșterea ritmului, 
asigurîndu-se in același timp respec
tarea riguroasă a normelor stabilite 
de calitatea și controlul instalațiilor. 
Avînd in vedere complexitatea și 
marea importanță a acestui obiec
tiv economic, secretarul general al 
partidului a atras atenția asupra răs
punderii deosebite privind asigura
rea de agregate, instalații, echipa
mente de cea mai bună calitate.

S-au vizitat reactorul și sala de 
mașini a primului grup energetic, 
lnfățișîndu-se, cu acest prilej, o dată 
cu stadiul lucrărilor, o serie de teh
nologii noi de montare a echipamen
telor nuclearo-electrice, cu respecta
rea strictă a normelor și practicilor 
internaționale in acest domeniu.

Specialiștii au evidențiat realiză
rile obținute la lucrările de montaj, 
îndeosebi la prima turbină de 
700 MW. A fost subliniată, în acest 
cadru, necesitatea ca întreprinderile 
metalurgice și constructoare de ma
șini să intensifice ritmul de livrare 
în ordinea de montaj a materialelor 
și echipamentelor, astfel incit activi
tatea pe șantier să decurgă în cele 
mai bune condiții.

în timpul vizitării celui de-al doi
lea reactor, s-a putut constata că lu
crările de «construcție au fost, in ceă 
mai mare parte, finalizate, crein- 
du-se, astfel, condiții pentru extin
derea operațiilor de montaj. A

fost relevată, și în acest punct, im
portanța pe care o are livrarea la 
timp a utilajelor necesare, corespun
zător cerințelor impuse de graficul 
stabilit pentru montajul acestora.

în continuare au fost vizitate cele
lalte unități ale centralei, aflate în 
diferite stadii de execuție, unde se 
folosesc tehnologii avansate de con
strucție care măresc simțitor produc
tivitatea muncii față de anumite 
procedee clasice, reducind, in același 
timp, durata intrării in funcțiune a 

■obiectivelor. Secretarul general al 
partidului a apreciat că experiența 
bună acumulată pină acum de con
structori la unitățile 1 și 2 în reali
zarea unor astfel de lucrări trebuie 
să asigure un ritm mai intens al 
muncii la celelalte unități ale Cen
tralei nuclearo-electrice de la Cer
navodă.

în discuția cu miniștrii, cu specia
liștii și ceilalți factori, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să se ac
ționeze, în continuare, pentru acce
lerarea ritmului lucrărilor de con
strucție pe șantier, pentru scurtarea 
ciclurilor de montaj in vederea re
cuperării rămînerilor în urmă, ast
fel incit Centrala nuclearo-electrică 
de la Cernavodă să înceapă să pro
ducă în cel mai scurt timp posibil, 
în acest context a fost subliniată 
răspunderea ce revine unităților 
furnizoare de materiale și echipa
mente nuclearo-electrice care tre
buie să-și organizeze- cit mai bine 
activitatea, să asigure producția e- 
chipamentelor necesare realizării tu
turor centralelor nuclearo-electrice 
prevăzute a fi construite in țara 
noastră potrivit programului energe

tic național. S-a insistat asupra ne
cesității constituirii de secții și sec
toare specializate, precum și asi
gurării unor echipamente de cea mai 
înaltă calitate. Secretarul general al 
partidului a apreciat că este 'nece
sară perfecționarea legislației pri
vind controlul calității tehnologiilor, 
a instalațiilor din intreaga econo
mie, inclusiv a echipamentelor pen
tru centralele termonucleare. în 
vederea întăririi răspunderii in a- 
ceste domenii și realizării de mașini 
și utilaje cu performanțe tot mai ri
dicate.

în același timp, s-a cerut să se 
aibă în vedere in permanență per
fecționarea profesională a Întregului 
personal muncitor care participă la 
realizarea unor asemenea obiective 
industriale complexe, ridicarea pre
gătirii tehnice a tuturor cadrelor din 
acest sector de o deosebită însemnă
tate pentru întreaga economie națio
nală.

în timpul vizitei au fost analizate, 
de asemenea, unele probleme pri
vind asigurarea unor condiții tot 
mai bupe de viață și de muncă con
structorilor, celor ce vor lucra la 
această centrală nuclearo-electrică, 
tuturor locuitorilor orașului. S-a 
relevat faptul că în ultimii ani a 
fost construit un mare număr de a- 
partamente, fiind în curs de desfă
șurare o serie de alte lucrări edili- 
tar-gospodărești menite să contri
buie la dezvoltarea urbanistică și 
înfrumusețarea localității în apro
pierea căreia se construiește prima 
centrală nuclearo-electrică din tara 
noastră. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a stabilit să fie luate, in continuare, 

măsuri pentru a se asigura oameni
lor muncii, tuturor locuitorilor din 
orașul Cernavodă cele mai bune con
diții de muncă și de viață, de pre- 
gâțjre /nu'tilater^lă. de ocrotire, a 
sănătății. în acest sens, s-au hotărît 
crearea unuj liceu industrial de spe
cialitate care să pregătească viitoa
rele cadre pentru centrala nuclearo- 
electrică, construirea unei case de 
cultură, precum și a unui spital mo
dern de capacitate corespunzătoare.

La sfirșitul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a felicitat pe 
constructorii Centralei nuclearo- 
electrice de la Cernavodă pentru 
rezultatele'obținute pînă acum, adre- 
sîndu-le urarea de a munci in con
tinuare cu aceeași abnegație și dă
ruire, precum și chemarea de a-și 
intensifica eforturile pentru reali
zarea Ia timp și în cele mai bune 
condiții de calitate a acestei prime 
centrale nuclearo-electrice din țara 
noastră.

Secretarul general al partidului 
și-a exprimat convingerea că oa
menii muncii de pe acest șantier, 
organele și organizațiile de partid 
vor face totul pentru ca intreaga 
centrală de la Cernavodă să producă 
energie electrică intr-un timp cît 
mai scurt.

îndemnurile și urările secretarului 
general al partidului au fost primi
te cu deosebită satisfacție de cei 
prezenți, care l-au asigurat că vor 
acționa, cu dăruire și abnegație, in 
spirit revoluționar, pentru realizarea 
exemplară a importantei sarcini ce 
le-a fost incredințată — construirea 
primei centrale nuclearo-electrice a 
țării.

Argumente cit se poate de bine 
fundamentate, obiective situează 
exportul printre acțiunile priorita
re de cea mai mane importantă 
pentru unitățile eoonomioe din 
tara noastră. Puternica dezvoltare 
si modernizare a economiei națio
nale a asigurat, după cum se știe, 
baza tehnico-materială necesară 
pentru realizarea unor produse de 
înaltă tehnicitate, pe deplin com
petitive pe piața externă. în ace
lași timp, pentru buna desfășurare 
a activității productive este nece
sar ca prin promovarea pe scară 
tot mai largă a exportului să se 
asigure resursele valutare necesa
re pehtru importul unor materii 
prime si materiale. satisfacerea 
diferitelor necesități eoonomico- 
sociale. inclusiv plata unei părți 
din .datoria externă. Se manifestă 
prin urmare, in mod plenar, atit 
necesitatea, cit si posibilitatea rea
lizării exemplare, la un înalt nivel 
calitativ a producției de export.

în mod constant, tinîndu-se sea
ma de cerințele si posibilitățile 
existente, conducerea partidului si 
statului nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au acordat o 
deosebită atenție îmbunătățirii sis
temului de retribuire a oamenilor 
muncii din toate sectoarele de ac
tivitate. astfel incit să se asigure 
cointeresarea întregului personal 
muncitor pentru ridicarea nivelului 
tehnic si calitativ al producției. în 
deplină concordantă cu caracterul 
dinamic al dezvoltării economiei 
naționale. în acest context se În
scriu si prevederile recentului 
Decret al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România pri
vind unele măsuri pentru creșterea

O acțiune de însemnătate deosebită —

pe primul plan al preocupărilor în agricultură

HPCOI TAPFA
Șl CONSERVAREA FURAJELOR

Realizarea producțiilor mari pre
văzute prin planul pe acest an în 
zootehnie este condiționată de asigu
rarea unor cantități îndestulătoare 
de nutrețuri in structura care să asi
gure echilibrul nutritiv și proteic 
stabilit prin balanța futajeră. ■’Can
titățile de furaje care mai sint de 
strins pentru a se asigura stocurile 
de nutrețuri necesare perioadei de 
stabulație sint încă mari — la unele 
sortimente, și ne referim îndeoseb' 
la suculente, cantitățile însilozate 
fiind nesemnificative — și tocmai 
de aceea grija de căpetenie a fiecă
rui crescător de animale, a tuturor 
conducerilor de unități trebuie să fie 
în această perioadă strîngerea și de
pozitarea tuturor resurselor de fu
raje existente în cîmp, astfel ca fle
care fermă zootehnică să dispună' 
pînă la toamnă de nutrețuri cît mai 
multe și de bună calitate, în măsură 
să asigure creșterea puternică a pro
ducției animaliere. în acest scop 
este nevoie nu numai de mobilizarea 
mai puternică a tuturor forțelor din 
agricultură repartizate la strînsul și 
conservarea furajelor, ci și de un te
meinic și exigent control din partea 
organelor și organizațiilor de partid 
de la sate, a comitetelor județene de 
partid asupra modului în care de
curge strinsul nutrețurilor și în care 
se asigură respectarea întocmai a 
graficelor de recoltare în fiecare 
fermă zootehnică.

Tinind seamă de cantitățile mari 
de nutrețuri care urmează a fi recol
tate și conservate pină la toamnă, 
această activitate nu trebuie nicide
cum privită, și mai ales organizată, 
ca o campanie sezonieră, ci ca o ac

cointeresării materiale a oamenilor 
muncii, a întreprinderilor, in reali
zarea producției de export si a ex
portului. care se vor aplica înce- 
ipînd cu data de 1 august 1987. Prin 
întregul lui conținut, decretul asi
gură sporirea cointeresării mate
riale directe, nemijlocite a tuturor 
oamenilor muncii si întreprinderi
lor pentru realizarea producției de 
export si a exportului, completînd 
reglementările actuale cu privire 
la stimularea colectivelor de oameni 
ai muncii care indcplinesc planul 
la export, respectînd cerințele de 
calitate si celelalte prevederi sta
bilite.

în esență, .conform prevederilor 
recentului decret, muncitorii, maiș
trii. inginerii, tehnicienii și cele
lalte categorii de personal din ca
drul întreprinderilor producătoare 
de mărfuri pentru export vor 
primi, incepînd de luna viitoare, pe 
lingă drepturile de retribuire cu
venite potrivit legii. în cazul în
deplinirii integrale a planului la 
producția pentru export și a ex
portului pe relația devize conver
tibile, un adaos lunar de 10 la sută 
din retribuția aferentă producției 
de export prevăzută in plan și în 
contractul de acord global pe fie
care lună. Totodată, aceleași cate
gorii de personal vor primi. în 
condițiile îndeplinirii integrale a 
planului la producția de export si 
a exportului pc relația cliring țări 
socialiste, pe lingă drepturile de 
retribuire cuvenite potrivit legii, 
un adaos lunar de 5 la sută din 
retribuția aferentă producției pen
tru export prevăzută in plan si in 
contractul de acord global pentru 
luna respectivă. Se asigură în felul 

țiune permanentă, care trebuie să 
se desfășoare în cele mai bune 
condiții. pentru . ca pretutindeni 
să fie îndeplinite strict, pe fie
care zi și pe fiecare sâptămină in 
parte, prevederile graficului de asi
gurare eșalonată a stocurilor de nu
trețuri pentru perioada de iarnă. 
Subliniem această cerință • pornind 
mai ales da la realizările de pină 
acum in acest domeniu, realizări 
care in multe cazuri pun in evidentă 
o situație, necorespunzătoare. Nu se 
poate spune că este un an cu condi
ții deosebite pentru producerea fu
rajelor. Dar trebuie spus cu toată 
claritatea că nu in toate locurile s-a 
acționat cu răspunderea necesară 
pentru gospodărirea cu chibzuință a 
tuturor resurselor de nutrețuri, fapt 
dovedit mai ales de modul defec
tuos în care s-a acționat intr-un nu
măr mare de unități agricole din ju
dețele Dolj. Ialomița, Călărași. Brăi
la, Teleorman. Giurgiu. Prahova, 
Satu Mare, Alba, Hunedoara și Bu
zău pentru îndeplinirea prevederi
lor programului de depozitare a fi
nului’ pe perioada 1 mai — 31 iulie.

Timpul este de acum înaintat și 
pune cu acuitate in fața crescătorilor 
de animale cerința de a acționa cu 
fermitate pentru acoperirea defici
tului de nutrețuri înregistrat in pri
ma parte a campaniei de stringere și 
depozitare a furajelor. Pentru a rea
liza acest lucru este nevoie. înainte 
de toate, de cunoașterea exactă a 
cauzelor care au condus la această 
rămînere in urmă spre a se lua mă
surile ce se impun pentru buna des
fășurare a activității in lunile urmă

acesta sporirea substanțială a co
interesării materiale a oamenilor 
muncii pentru realizarea ritmică, 
integrală si la un înalt nivel cali
tativ a producției de export, pen
tru onorarea exemplară a contrac
telor încheiate cu partenerii de 
peste hotare și a comenzilor pri
mite suplimentar, pentru promo
varea tot, mai susținută a produ
selor românești pe piața externă.

Deosebit de important este, fap
tul că. potrivit prevederilor recen
tului decret, de aceste adaosuri 
beneficiază o categorie largă de 
oameni ai muncii, de la muncitorii 
direct productivi, conducătorii sub
unităților de producție, maiștri, 
ingineri, tehnicieni, muncitori in
direct productivi din cadrul sec
țiilor. atelierelor si celorlalte sub
unități de producție caire au sta
bilită producție fizică pentru ex
port pînă la șefii compartimente
lor de producție, planificare, apro
vizionare tehnico-materială si co
merț exterior din aparatul func
tional. precum si personalul din 
conducerea unităților eoonomioe 
producătoare de mărfuri pentru 
export. în felul acesta, se asigură 
o răspundere largă, unitară, la 
toate nivelurile pentru realizarea 
'in condiții cit mai bune a produc
ției de export. La aceasta contri
buie si faptul că. asa cum prevede 
recentul decret, adaosul pentru 
realizarea producției de export și 
a exportului se acordă în situația 
îndeplinirii integrale a sarcinilor 
planificate la acești indicatori pe 
întreaga întreprindere. întreaga 
activitate productivă trebuie, prin
(Continuare în pag. a 111-a)

toare. în unitățile agricole din sudul 
țării care dispun de terenuri irigate 
se cere acționat nu numai pentru 
grăbirea coasei a treia la lucernă, ci 
mai ales pentru reducerea drastică 
a consumului de masă-verde prin 
furajarea la iesle. Pretutindeni, acolo 
unde nu s-a încheiat pină acum coasa 
a doua la gramineele perene cultivate, 
și avem in vedere unitățile agricole 
din județele Brașov. Alba, Sălaj, 
Sibiu, trebuie mobilizate forțe supli
mentare pentru încheierea ’grabnică 
a acestei lucrări. De acum, cu fiecare 
zi se vor crea disponibilități tot mai 
mari de nutrețuri care pot și trebuie 
să fie conservate sub formă de siloz. 
Este necesar să fie identificate în 
acest sens toate resursele existente și 
să se treacă de indată la recoltarea și 
insilozarea lor. Toate a oastea impun 
din partea organelor agricole, a cadre
lor de conducere din unități o preocu
pare permanentă pentru a asigura 
stocurile necesare de furaje pentru 
toate efectivele de animale. Cu mai 
multă fermitate trebuie să acționeze 
in\ această direcție organizațiile de 
partid de la sate și consiliile popu
lare comunale, care au datoria să 
cunoască situația din fiecare fermă 
zootehnică și din fiecare unitate 
agricolă în ce privește asigurarea 
bazei furajere în funcție de numă
rul animalelor existente și să sta
bilească măsuri pentru a fi strinse, 
transportate și conservate cantități 
cit mai mari de furaje, factor de cea 
mai mare însemnătate pentru creș
terea producției zootehnice, pentru 
înfăptuirea programului de dezvol
tare a zootehniei.
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SPI1IIT BEJIWfl REVOLUȚIONAR. JFICIENT IN ACIWIATMJ8JAM» S-au născut într-o comună,

ASIGURAREA FORȚEI DE MUNCĂ vor crește într-un oraș
însemnări din comuna Podu lloaiei

- preocupare permanentă și de mare
Politica de dezvoltare echilibrată, 

armonioasă a tuturor zonelor tării, 
promovată consecvent de partidul 
nostru, isi găsește o vie ilustrare în 
județul Călărași.

Desigur. închegarea și dezvoltarea 
economică a acestui iudet. creat irț 
anul 1981. nu porneau de la zero. 
In orasu! Oltenița exista mai de 
mult o industrie ce pivota in ju
rul cunoscutelor șantiere navale, iar 
în orașul Călărași se afla in con
strucție ei mare combinat side
rurgic. Pe de altă parte. Bă
răganul căiărăsean se Înscria in 
rindul marilor zone cerealiere ale 
țării, cu circa 500 000 hectare de pă- 
mint fertil, in bună parte ..smuls" 
dintre ciulini sau bălți și redat a- 
griculturii cu sau fără ajutorul iri
gațiilor. Firesc și necesar insă, ju
dețul Călărași a beneficiat in con
tinuare de impresionante fonduri de 
investiții, puse la dispoziție de stat 
pentru dezvojtaraa tuturor domeni
ilor de activitate : industrial, agri
col. edilitar și social-cultural.

Este o realitate că județul Călă
rași și-a dezvoltat mult și continuă 
să-și dezvolte baza șa tehnițo-ma- 
terială. EI a avut și forță de muncă 
atita cit ii trebuia pentru a pune 
în valoare cit mai bine și in timpul 
planificat însemnatele eforturi ma
teriale și financiare făcute de stat 7 
O parte a avut (cea existentă în 
anul 1981 in localitățile arondate ju
dețului). altă parte (mult mai mare, 
numericește) trebuia să și-o asigure 
singur. Cum s-a preocupat și cum 
se preocupă organizația județeană 
de partid de problema asigurării 
forței de muncă necesare 7 — iată 
tema analizei efectuate tn cursul 
documentării noastre, pe care rin- 
durile de față o sintetizează in ci- 
teva considerații.

Prezențe și absențe pe o- 
goare Circa 40 la suta p°?u* 
Iația ocupată a județului lucrează, 
ori ar trebui să lucreze, in agricul
tură. Sporirea considerabilă a pro
ducțiilor vegetale de la un ăn la al
tul (domeniu în care județul se si
tuează in prima linie a agriculturii 
noastre, spre deosebire de zooteh
nie. in care se află printre ultime.e 
județe), dezvoltarea și consolidarea 
unor unități de pe acum vestite 
prin realizările lor deosebite, unele 
dintre ele distinse eu titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste" sau de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare". în gene
ral schimbarea înfățișării satelor și 
înscrierea lor evidentă pe orbita 
civilizației socialiste — sînt realități 
care demonstrează, cu puterea de 
convingere a faptelor incontestabile, 
că pe ogoarele Bărăganului călără- 
șean se muncește mult. Și se mun
cește bine, cu dragoste de pămint, 
cu spor !

Succesele, ca și neîmolinirile. o- 
glindesc în bună măsură și eficien
ta muncii politico-organizatorice. a 
activității educative de masa desfă
șurate de organizațiile de partid din 
mediul rural, de comitetul județean 
de partid.Acțiuni diverse, complexe, siste
matice (cu accent pe activitatea la 
fața locului. printre lucrătorii 
ogoarelor, nu atît pe ședințe ținute la' 
sedii) au contribuit efectiv la edu
carea oamenilor de Ia sate în spiri
tul datoriei față de pămint și al res
ponsabilității față de recoltă, ia mo
bilizarea forțelor umane pentru efec
tuarea lucrărilor agricole de fiecare 
dată Ia timp. Ce-i drept, ani de zile 
au fost și aici probieme privind asi
gurarea forței de muncă la sate, 
generate mai ales de exodul tineri
lor spre industrie, ceea ce. a făcut ca 
munca Ia cimp să rămînă. in cea mai 
mare parte, pe seama bătrinilor și a 
femeilor. Cum era normal, organiza
țiile de partid nu au rămas impasi
bile : prin acțiuni de lămurire de la 
om la om. prin crearea unor condiții 
de trai și muncă menite să stabilize
ze oamenii la sate, prin generali
zarea acordului global, prin aplicarea 
coreetă și riguroasă a legilor s-a 
reușit ca in acest an. bunăoară, să se 
asigure in cele mai multe tocuri 
forță de muncă atît cit era necesa
ră.

O hotărî re mai veche (cunoscută 
sub numele de hotărirea nr. 3 a bi
roului comitetului județean de 
partid) a fost reactualizată și pre

vede, pe de o parte, împuternicirea 
unor activiști din rindul instructori
lor de partid să răspundă de cele 
48 de comune, iar, pe de altă parte, 
obligativitatea celor 38 009 de nave
tiști și a numeroșilor intelectuali de 
la sate de a efectua minimum 50 de 
norme muncă în unitatea agricolă 
din localitatea in care domiciliază. 
S-a aplicat anevoie această hotărire 
pină in primăvara acestui an. Nu 
demult, in comuna Spanțov, de pildă, 
a fost necesară pentru aceasta in
tervenția unui secretar al comitetu
lui județean de partid, care a ini
țiat aici o analiză cu tot satul, 
urmată de un complex de măsuri 
unanim acceptate și respectate. Ac
țiunea de la Spanțov a fost sinteti
zată intr-o notă, care a fost trimisă 
în tot județul, spre a fi preluată și 
generalizată. Fapt este că lumea sa
telor iese efectiv la muncă tn cimp, 
cu mic cu mare. în unele zone 
(Fundeni. Budești. Sărulești, de 
regulă aproape de orașe) se mai în- 
timpină totuși greutăți din acest 
punct de vedere. Dar probleme sini 
îndeosebi nu cu brațele de muncă, 
ci cu mecanizatorii.

Or, in domeniul asigurării pregă-

apropiere de calea ferată, în locurile 
mai îndepărtate procentul ocupării 
posturilor fiind cu totul necorespun
zător ; pregătirea profesională și 
calitățile de conducere ale unor 
președinți de consilii unice agroin
dustriale, organizatori de partid nu 
se ridică la nivelul exigențelor 
actuale ș.a.m.d.

Desigur, toate acestea sint cu
noscute de organele locale de partid, 
se iau și măsuri, dar se acționează 
cu încetineală. Ilustrative in acest 
sens sint și aprecierile tovarășului 
Nicolae Zainea, secretar cu probieme 
agrare al comitetului județean . de 
partid. împreună cu care am discu
tat amănunțit aspectele la care ne 
referim : „Facem instruiri. întocmim 
programe de măsuri, planuri de 
muncă, note de activități defalcate ; 
pornirea e bună. Dar, în continua
re. pe filiera muncii de partid, urmă
rirea îndeplinirii sarcinilor, contro
lul nu se desfășoară peste tot în 
mod corespunzător, cu toată exigen
ța. Se mai intimplă aceasta chiar și 
în cazul nostru, al celor de la,comi
tetul județean de partid, dar cu atît 
mai mult in cazul celor ce conduc 
comitete și organizații de bază din
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tirii mecanizatorilor (oameni, după 
cum se știe, cu rol foarte important 
în agricultură) nu se manifestă su
ficientă preocupare. Numai trustul 
I.A.S. are un deficit de aproape 800 
de lucrători (dintre care 122 de 
tractoriști). Ca să nu mai vorbim că 
mulți dintre cei existenți — pregă
tiți. prin cursuri de scurtă durată, 
la locul de muncă — nu reușesc să 
stăpînească și să utilizeze în condi
ții bune complexele mașini agricole 
pe care ie au la dispoziție. Cine se 
îngrijește are mecanizatori destui și 
buni. Directorul I.A.S. Grădiștea, to
varășul Viorel Dragomir, recunoscut 
pentru priceperea și succesul cu 
care pune in valoare pămînturile 
altădată sterpe din Balta Borcei — 
ne relata cum. împreună cu organi
zația de partid, au acționat gospo
dărește în acest sens : au recrutat ti
neri din localitățile apropiate (prin
tre care și Fetești), au încheiat cu 
ei contract prin care i-au plătit să 
se școlarizeze la Crevedia. după 
care, calificați fiind, i-au angajat ca 
tractoriști. în doi an! de zile (1985 
și 1986). I.A.S. Grădiștea și-a asi
gurat astfel 50 de absolvenți. Acum 
are ocupate, cu oameni bine pregă
tiți. toate posturile respective. Dar 
cite I.A.S.-uri au procedat la fel ? 
I.A.S. Borcca. I.A.S. Oltenița și încă 
vreo cîteva. Celelalte așteaptă, pro
babil, să le vină de undeva, gata 
pregătiți, mecanizatori buni ’ Poate 
<• eventuală consfătuire organizată 
de comitetul județean de partid pe 
problema asigurării mecanizatorilor 
agricoli ar putea, fără îndoială, să 
facă cunoscută larg experiența bună 
acumulată de anumite unități agri
cole și să ofere soluții unora din 
problemele ce se ridică în acest sens.

Convorbirile purtate cu mulți oa
meni ai cîmpultti. cu cadre de con
ducere din agricultură și activiști de 
nn.rtid ne-au scos in evidentă si alte 
aspecte nevralgice in ce privește pre
gătirea, asigurarea, folosirea și sta
bilizarea forței de muncă la sate: 
un număr mare de absolvenți de li
ceu repartizați in agricultură nu se 
prezintă la posturi și sint scăpațî din 
vedere ; altora li se dau cu ușurință 
negații de. către I.A.S.-uri (care 
le-au și plătit școlarizarea !) sau de 
către C.A.P.-uti. deși este mare ne
voie de ei ; multe din cadrele cu 
pregătire superioară s-au concentrat 
in satele aflate lingă orașe ori în

comune și consilii unice agroindus
triale".

Cerințe stringente în in
dustrie. ..Explozia" industrială la 
care a fost supus județul Călărași 
în ultimii ani a cerut și cere multă 
forță de muncă, de toate categoriile. 
Directorul general al Combinatului 
siderurgic Călărași, tovarășul Geor
ge Mârzac. ne informa că — pe lin
gă cei 5 000 de angajați, care nici ei 
nu acoperă necesarul actual — nu
mai pină in toamna aceasta va mai 
fi nevoie de circa 9 sau 10 mii de 
muncitori metalurgist! care să lu
creze pe fluxul tehnologic integrat 
a! combinatului. In același timp, 
după cum aveam să aflăm in conti
nuare. si alte întreprinderi din județ 
(îndeosebi cele 9. mai importante), 
cit si sectorul de construcții au ne
voie incă de multă forță de muncă. 
Județul singur nu poate satisface a- 
cest necesar, iar o mare parte din 
muncitorii și specialiștii care vin 
din alte locuri — ori nu au califi
carea cuvenită, ori se grăbesc să se 
întoarcă de unde au venit, creind 
fluctuații permanente.

Dar organizațiile de partid, cele
lalte organizații și organisme din 
județ fac tot ce depinde de ele pen
tru a recruta și pregăti forța de 
muncă de cate este nevoie, in indus
trie, pentru a asigura noilor veniți 
condițiile necesare stabilizării pe a- 
ceste meleaguri 7 Am dorit să dis
cutăm acest aspect, cum era firesc, 
la conducerea municipiului Călărași, 
pentru că in acest oraș se innoadă 
cele mai multe dintre aceste proble
me. Aici, tovarășul Gheorghe Dra
gomir. prim-secretar ai comitetului 
municipal de Partid, ne-a recoman
dat să ne adresăm tovarășului Ion 
Rainea. secretar cu probleme econo
mice. care, la rîndu-i. ne-a trimis la 
tovarășul Petre. Verbuncu. secretar 
cu probleme organizatorice („pentru 
că dînsul se ocupă cu torta de mun
că ,1a noi"), care. însă... tocmai era 
plecat in concediu de studii. Să ne 
mai mirăm, atunci, că municipiul nu 
reușește să asigure locuințe oentru 
toți muncitorii care au venit ori vor 
mai veni din alte părți (din anul 
trecut au rămas restante 1 328 de a- 
partamente. iar din planul de 2 500 
apartamente din acest an au fost re
alizate in primul sem'estru doar vreo 
300). că la combinat nu se îndepli-

răspundere
nește integra! planul, ori că — după 
cum opinau mulți interlocutori — in 
genera! Comitetul • municipal de 
partid Călărași nu se implică pe cit 
ar trebui in rezolvarea problemelor 
care se ridică în industrie ?

într-un lăudabil contrast. Comite
tul orășenesc de partid Oltenița se 
îngrijește cu seriozitate și răspun
dere și de aceste probleme, pe care 
le socotește, pe bună dreptate, fun
damentale pentru destinul localității 
și al cetățenilor ei. Primul-secretar, 
tovarășul Dumitru Nicolae Șurian, 
secretarul cu probleme organizatori
ce. tovarășul Nicolae Gherghișan, 
ne-au vorbit deschis despre acțiuni
le ce le-au organizat in problemele 
forței de muncă (schimburi de expe
riență ; intilniri intre tineri si frun
tași in producție ; zile intitulate 
„Bun venit noilor Încadrați !“. stu
dii si analize in întreprinderi urma
te de măsuri eficiente ; preocupări 
susținute pentru realizarea planului 
de locuințe etc. etc.), fără a omite 

. insă deficiențele și necesitățile din 
acest domeniu. De aceea, la Olte
nița nu apar aspecte stringente.
'Bineînțeles, problema cardinală a 

industriei nu este lăsată la voia în
tâmplării nici în municipiul Călărași. 
Se ocupă nemijlocit de ea Comitetul 
județean de partid. Primul-secretar 
al comitetului județean, secretarii 
cu probleme organizatorice, sociale 
și de propagandă, o serie de acti
viști dintre cel mai energici și ca
pabili mers aproape zilnic pe Plat
forma industrială — unde îndrumă 
și controlează munca, ajută efectiv 
la soluționarea pe loc a probleme
lor. alungind oină la nivelul organi
zațiilor de bază și ocup!ndu-se de 
toate aspectele, în primul rind de 
forța de muncă și de folosirea ei.

Imperative de azi, impe
rative de mii ne. e®1® un ade* 
văr : orieit de mult s-ar ocupa orga
nizația de partid a tinărului tudeț 
Călărași, ea nu poate rezolva singu
ră dificilele probleme cu care se 
confruntă in asigurarea forței de 
muncă. Anumite ajutoare, dintre 
cele imperios necesare, a primit din 
partea altor județe. Se simte insă 
nevoia ca ministerele și centralele 
de resort, alte organisme centrale să 
.sprijine mai îndeaproape și mai 
mult, in mod sistematic, acest județ 
— pe toate planurile activității, dar 
în special în asigurarea forței de 
muncă menite să nună in funcțiune 
și in valoare însemnatele investiții 
ce se construiesc aici.

în același timp, poate și trebuie să 
facă mai mult in această direcție și 
comitetul județean de partid. Tova
rășul Victor Cojoacă, secretar cu 
probleme organizatorice, ne-a pre
zentat in amănunțime tot ce se în
treprinde de organizația județeană 
de partid, potrivit unei planificări 
judicioase si unor hotărir! colective, 
pentru a se asigura forța de muncă 
necesară în industrie și in agricul
tură dn alte domenii nu se ridică 
probleme deoșebite), pentru folosi
rea ei eficientă si stabilizarea ei in 
județ. Se apelează Ia o gamă în
treagă de acțiuni specifice ale mun
cii de partid asupra cărora nu mai 
insistăm. Atrag atenția, totuși, un 
studiu recent privind forța de mun
că la Combinatul siderurgic Călărași 
si un altul (mai vechi, din martie) pri
vind asigurarea celor 719 ferme agri
cole din județ cu cadre de conduce
re avind pregătire superioară. Am
bele studii, examinate In secretaria
tul comitetului județean de oartid. 
au condus Ia hotărîri-rsrogram cu- 
prinzind măsuri concrete, cu terme
ne șt responsabilități precise.

Foarte important este insă ca a- 
ceste hotăriri. ca si altele care se a- 
doptă pe plan județean să fie urmă
rite în continuare, cu toată exigenta, 
pentru ca tjecare prevedere a lor 
să poată fi îndeplinită Ia timp, asa 
cum a fost gîndită si proiectată, a- 
jutînd efectiv la îmbunătățirea radi
cală a unei situații care nu mal tre
buie tolerată și perpetuată de la un 
an la altul.

Gheorqhe M1TRO1 
Lucian CIUBOTARII 
Mihail DUMITRESCU

Podu Iloalel este una din 
localitățile cu cea mai 
densă populație din jude
țul Iași. Natalitatea se ri
dică aici, in mod statornic, 
la peste 24 Ia mie. Expli
cația acestei preponderente 
a copiilor constă în faptul 
că aici sint numeroase 
aeele familii trainic înche
gate, in care respectul și 
buna înțelegere între soți 
constituie climatul propi
ce pentru a da viață și a 
crește copii frumoși și să
nătoși.

în această așezare mol
davă există o veche tradi
ție o familiei numeroase, 
atestată și de hrisoave. 
Acestea pomenesc că. ade
seori, Vodă Ștefan poposea 
pe aceste plaiuri din „ini
ma Moldovei", ca șl in sud, 
in Munții Vrincioaiei, să-și 
comoleteze oștirea cu 
flăcăi voinici și vitaji. As
tăzi, străvechiul loc de po
pas domnesc se pregătește 
să devină oraș. Iar o dată 
cu însemnele materiale 
ale acestei deveniri cresc 
și viitorii cetățeni ai vii- - 
toarei așezări urbane.

După cum o arată Indi
cele înalt al natalității, și 
astăzi, aici, se află la mare 
cinste familiile cu mulți 
copii. în casa lui Fron Pe
tru cresc 11 copii. Alucu- 
lesei Dumitru și Mandache 
Petru au cite 9 copii, Ma
ria Rișcanu are 4 copii, iar 
acum crește tot atiția ne
poți. Statisticile demogra
fice consemnează că. din 
cele aproape 8 000 de sufle
te, in comuna Podu lloaiei, 
copiii și tinerii sub 20 de 
ani reprezintă mai mult de 
jumătate, aproximativ 3 
copii, in medie, de fiecare 
familie. Numărul noilor- 
născuți trece de 200 in fie
care an. în prima jumătate 
a anului a fost depășită cu 
mult cifra 100. Cel de-al 
100-lea copil născut a fost 
un băiat. dolofan, adus pe 
lume de Maria Azoiței. 
cooperatoare, in vîrstă de 
22 de ani. sub p atentă 
îngrijire medicala la ma
ternitatea spitalului din 
comună.

Venirea pe lume a unui 
copil este, astăzi, datorită 
condițiilor create, un eve
niment fericit in orice că
min. Statul socialist ocro-» 
tește și snrijină familia cu 
copii. Astfel, din cele pes
te o sută de mame care au 
născut in acest an. 87 mai 
au acasă doi. trei sau mai 
mulți copii. Ele au primit, 
la naștere, cite 1 500 Iei. 
Aceasta, in afară de aloca
ția de stat, de ajutoarele 
de care se bucură mamele 
cu mai mult de trei eonii, 
în total. în comună sînt 303 
familii care au cite 3 și 4 
copii, .deci tot atitea mame 
care se bucură de un aju
tor lunar, de Ia stat, de 
cite 400 lei. De asemenea, 
sint 210 familii cu peste 
cinci copii, care primesc 
cite 500 iei lunar. Numai 
cuantumul acestor ajutoare

se ridică la peste un sfert 
de milion de lei.

— Acordăm cea mai 
mare atenție sănătății ma
melor și copiilor — ne 
spune dr. Ludmila Samoil, 
medic pediatru coordona
tor la dispensarul din co
mună. în prezent avem in 
grijă 209 copii pină la un 
an, 453 intre 1—3 ani. .500 
între 3—6 ani. Pe toți aceș
tia, ca de altfel și pe șco
lării care sint nu mai pu
țin de 2 000. Deși numărul 
lor este mare, după cum o 
arată cifrele, ne impărtim 
astfel munca incit să avem 
conștiința că fiecare se 
bucură de aceeași ingrijire 
medicală, ca și propriii noș
tri copii. împreună cu cele
lalte cadre medicale din 
comună — stomatologul 
Gabriela Ignat, cu inter
niștii Emanuela și Lucian 
Vrancea, dr. Angela Daș- 
chievici, de la punctul sa
nitar din satul Budăi. sf cu 
echipa de cadre de la spi
talul din comună, condusă 
de dr. Gheorghe Stan, ii 
vizităm, cu regularitate, la 
domiciliu și ii consultăm, 
prin rotație, în cadrul șco
lilor și la cabinetele medi
cale unde ii chemăm pe
riodic pentru controlul să
nătății, atit a copiilor, cit 
și a familiilor acestora. 
Baza materială sanitară 
creată în comună — secție 
spitalicească, dispensar și 
punct sanitar — ne ajută 
să rezolvăm pozitiv impor
tantele sarcini legate de 
creșterea și educarea sani
tară a tinerei generații.

Tovarășa Elena Stoica, 
secretar adjunct cu propa
ganda al comitetului comu
nal de partid, ne vorbește 
despre acțiunile menite să 
dezvolte spiritul civic, să 
sporească răspunderea față 
de trăinicia familiei și față 
de creșterea și educarea 
copiilor. „Desfășurăm o 
susținută muncă politico- 
educativă in rindul fami
liilor, al tuturor cetățenilor 
— ne spune interlocutoa
rea. în primul rind pentru 
a promova o atitudine îna

intată fată de menirea so
cială a familiei, respectul 
deosebit intre soți, înda
torirea patriotică de a 
aduce pe lume copii, a-i 
crește și educa corespun
zător. Cu femeile și tine
rele fete, viitoare mame, 
cadrele medicale discută
la „Școala mamei", acțiune 
organizată pe circumscrip
ții eJectorale, dar țin și 
lecții la cursul de educație 
sanitară din cadrul univer
sității populare, organizat 
anual in cite unul din cele 
5 sate componente ale co
munei". Iar la toate aces
tea trebuie adăugat că un 
rol important revine brigă
zilor științifice, formate 
din juriști, mediei, profe
sori, agronomi, care popu
larizează actele normative 
și legile țării, metodele de 
educare a copiilor în fa
milie și in școală, regulile 
de comportare in societate. 
La comitetul comunal de
partid și Ia primărie sint 
reținute și urmărite, spre
aplicare in practică, toate 
propunerile ce s-au făcut 
la „Tribunele democrației" 
privitoare la crearea și 
îmbunătățirea condițiilor 
pentru creșterea și edu
carea copiilor. Constatind 
că multe propuneri se re
fereau la activitățile ex- 
trașcolare ale elevilor, am 
făcut un scurt popas la 
Casa pionierilor și șoimilor 
patriei din comună, cea 
mai tinără instituție de 
acest fel din județ. Aceas
tă unitate se impune prin 
organizarea judicioasă a 
activității extrașcolare a 
celor peste 1 500 de elevi 
ai școlilor din comună. 
Margareta Ferestrăoaru,

țiile tehnice sau artistice 
ale copiilor au fost distin
se cu premii in cadrul 
Festivalului național „Cin- 
tarea României".

Pentru ca noua generație 
de cetățeni ai acestei co
mune — viitor centru ur
ban. să fie bine instruită 
s-a dezvoltat o puternică 
bază materială pentru în- 
vățămint. în ultimii ani, in 
fiecare dintre cele 5 sate 
componente ale comunei 
s-au construit școli noi. Un 
local modern, precum și 
internat pentru 600 de elevi 
are și liceul agroindustrial, 
aflat in incinta Stațiunii 
experimentale agricole, de 
a căror pregătire se ocupă 
îndeaproape specialiștii 
unității amintite. Gheorghe 
Cojocaru, directorul coor
donator al școlilor, preci
zează că, provenind din 
familii cu mulți copii, ele
vii din Podu lloaiei sînt 
obișnuiți de acasă cu mun
ca. „După orele de școală, 
toți elevii noștri își ajută 
părinții la munca cîmpu- 
lui, mai ales, in virfurile 
de campanii agricole, la 
recoltat cu deosebire", 
adaugă Interlocutorul. Iar 
cu ajutorul entuziast al 
cadrelor didactice, adău
găm noi, copiii viitorului 
oraș Podu lloaiei se stră
duiesc temeinic • spre a 
deveni cadre de nădejde, 
bine pregătite pentru uni
tățile economice ale loca
lității — cooperativa agri
colă de producție si S.M.A.. 
stațiunea experimentală a- 
gricolă și stația de semin
țe, cooperativa de produc
ție, achiziții și desfacerea 
mărfurilor, â unităților 
micii industrii, ale secției 
de prelucrare prin briche
tară a fierului vechi pen
tru Combinatul de utilaj 
greu din Iași, ca și pentrți 
alte unități care vor mai 
lua ființă, in continuare, 
aici.

Conturul viitorului oraș 
e pus in evidență tot mai 
pregnant prin noul fond 
locativ ce se realizează in 
blocuri noi de locuințe. 
Citeva sute de apartamen
te și-au primit locatarii do 
mai multă vreme. Alături

directoarea casei, ne pre
zintă structura cercurilor :
5 tehnice — agrobiologie.
radioelectrotehnică. tapise- 
rie-confecții-cusături. car
turi, confecționarea de 
jucării etc., artistice — 
pictură. taraf. dansuri 
populare, cenaclu de teatru 
și poezie, și un cerc de 
activități politice de masă 
și metodice. Multe din crea

de părinții lor. copiii din 
Podu lloaiei iau parte ac
tivă la dezvoltarea și în
frumusețarea localității. 
Primarul comunei. Adrian 
Țuțuianu. ne spune : „Este 
de datoria consiliului popu
lar să se gindească perma
nent la cerințele specifice 
prezente și 
copiilor. In 
vorbind despre 
noastre viitoare, 
realizarea unei 
baze sportive., a 
cu debarcader, a 
de cultură și a altor obiec
tive social-culturale de Care 
se vor bucura, in primul
rind. copiii".

(~Faple, initiative, preocupări

DIN JUDEȚELE ȚĂRII

bihor : însemne ale hărniciei
Ca pretutindeni în 

tară, constructorii bi- 
horeni se întrec in a 
spori frumusețea așe
zărilor. Graiul cifrelor 
e stenic :

— Ținem să intim- 
ninăm marea sărbă
toare de La 23 August 
eu exemplare fap
te de muncă. Vom 
preda, la cheie, bene
ficiarilor. peste preve
derile de olan, noi a- 
ourtamente. ridicind 
la peste 3 500 nu
mărul „oaselor noi" 
puse la dispoziția bi- 
horenilor de la înce
putul actualului cinci
nal — ng spune ingi
nerul Traian Bonta, 
directorul Trustului 
de Antrepriză genera
lă construcții montaj 
Bihor.

Cuvintele dobindesc 
încărcătura hărniciei. 
Antrepriza nr. 1. si
tuată constant la pa
noul fruntașilor, nu-si 
dezminte renumele. 
Coordonatorul ’ei. in
ginerul Comeliu Hu- 
plea. tine să vedem 
„la pas" cum a „în
florit" elegantul an
samblu orădean „Nu
fărul". cum a fost re- 
dimenșionată zona din 
Biata Ion Creangă. în 
imediata vecinătate, 
pe bulevardul „6 Mar
tie". ne atraee atentia 
asupra ingenioasei va
lorificări de către ar

hitect! și proiectant! a 
unor elemente speci
fice arhitecturii locale 
în construcția noilor 
blocuri de locuințe.

— Cartierele noi cu
prind ca un brîu ora
su! — remarcă ingine
rul Btiszbrnenyi ște
fan. șeful Antreprizei 
nr. 4. Cuprinde cu pri
virea și ’ cu gesturile 
largi ale miinii orizon
tul noilor ansambluri 
înălțate pe arterele 
Ștefan cel Mare. Dece- 
bal, Tudor Vladimires- 
cu. Tot atitea emble
me ale hărniciei. '

Ce era mai ieri In 
locul acestor înfăptu
iri dursțbile 7 Cartiere 
modeste. mărginașe, 
fără orizont. Este 
semnificativ faptul câ 
jumătate din numărul 
apartamentelor reali
zate peste plan in pe
rioada care a trecut 
de la începutul anului 
au îmbogățit zestrea 
urbanistică a orașelor 
Marghita, Doctor Pe
tru Groza. Beiuș, ea 
si ale unor localități 
rurale : Palota, Baie si 
altele. De fapt. în 1987 
zestrea edilitară a co
munelor bihorene se 
va îmbogăți cu 250 a- 
partamente realizate 
in bună măsură cu 
aportul localnicilor. 
Sint numeroase „punc
tele fierbinți" care 
concentrează acum nv- 
na constructorilor. Fia

st numai dacă am a- 
minti complexul cul
tural din Băile Felix, 
pentru spectacole des
tinate celor veniți in 
«tatiune să-și refacă 
sănătatea. Ritm intens 
de lucru am consem
nat aici și la construc
ția noii clinici de recu
perare medicală, ca si 
la Băile „1 Mai", mai 
exact, la noul complex 
de odihnă si trata
ment oentru țăranii 
cooperatori. Itinerarul 
nu coate ocoli în mu
nicipiul de pe Crisul 
Repede. perimetrul 
Grădinarilor — Seleu- 
sului. unde primele 
blocuri dintr-un an- 
șgmbiu oase va Însu
ma peste l 990 aoar- 
tamente domină zona 
prin verticalitatea lor.

Localitățile Bihoru
lui trăiesc vibrația 
șantierelor. Atestă si 
faptul că în ultimele 
două decenii numărul 
apartamentelor con
struite în iudet din 
fondurile statului de
pășește cifra 60 000. 
Nu e de fel o meta
foră dacă spunem, 
așadar, că așezările 
bihorene au crescut ca 
veritabile monumente 
dedicate oamenilor, 
făurarilor lor.

Ioan LAZA 
corespondentul 
„Scînteii’

Principala exigență a calității ser
viciilor la dispoziția publicului, a 
calității raporturilor intre solicitant 
și cel pus să îi rezolve solicitarea 
este si. neîndoielnic, trebuie să fio 
corectitudinea. Respectiv gri ia pen
tru rezolvarea absolut obiectivă, to
tal dezinteresată, neinfluentatft «le 
nimic altceva decît de dorința sin
ceră de a asigura o rezolvare dreap
tă si echitabilă, in strictă conformi
tate cu iec.ea, cu litera si spiritul el, 
cu criteriile «i prioritățile e:. Aceas
tă corectitudine este indivizibilă și 
absolut generală, obligatorie fată de 
oricare solicitant, fără excepție, A fi 
corect doar față de unii cetățeni, ati
tudinea doar sporadic binevoitoare 
nedreptățește, intr-un fel șau altul, 
pe cel care nu se bucură de «ceeași 
favoare. însemnind în realitate 
incorectitudine.

Desigur, principala răspundere 
pentru corectitudine incumbă func
ționarului respectiv, celui care are 
menirea să rezolve solicitările. Dar 
oare numai lui 7 Pentru că. pe lin
gă eventuala ipostază a funcționa
rului incorect, care nu catadicsește 
să-si facă datoria, să-si îndepli
nească propria slujbă dacă nu nri- 
mește „atenții", mai există și o 
alta, mai complexă, dar hu mal 
puțin nocivă : aceea a solicitan
tului incorect, a „dătătorului din 
coate", a „răzbătătorului" cu orioe 
preț, a individului care forțează nu 
obținerea dreptului său la timpul 
său, ci a dreptului său înaintea 
dreptului altora sau in defavoarea 
altora.

Studierea cîtorva cazuri penale 
întărește impresia că funcționarul 
incorect își datorează apariția — pe 
lingă gravele lui carențe morale — 
și exigenței acestor... amatori de in
corectitudine. Cum sint. spre exem- 
piu. cei care s-au grăbit să profite de 
incorectitudinea manifestată la un 
moment dat de reprezentanți ai Con
siliului popular al municipiului Bra
șov in legături cu atribuirea de locu
ințe. Fiecare solicitant care a dat 
mită avea și oarecare motive să cea
ră casă nouă. (Nimeni nu se perindă 
cu tot inventarul gospodăresc de la o 
adresă la alta fără o motivație im
portantă, însuși disconfortul mutării 
operează ca un filtru al dorințelor). 
Dar dorința, nevoia de a se muta 
era una, pe cind respectarea priori
tăților legale, concordante cu urgen-

viitoațe ale 
acest sens, 

planurile 
amintesc 
moderne 
unui lac 

unei case

Manole CORCACI 
corespondentul „Scinteil”

Din noile construcții ale municipiului Galați Foto : E. Dichiseanu

răspunderea am în sprijinul legii
• Pe urmele unui paradox etic, cetățenesc șl juridic: atentatul la corecti
tudine și sancționarea lui ® Cine se înghesuie la „ghișeul din spate” al 
solicitudinii ? • Mărturii care demonstrează că onestitatea unor servicii 

depinde și de onestitatea... beneficiarilor
teie sociale și economice dlntr-o lo
calitate era altceva.

Cu numai două excepții nesemnifi
cative (din 75 de cazuri) toii ceilalți 
care s-au pretat să strecoare plicul 
rușinii in buzunarul necusut nu 
aparțineau marilor uzine brașovene. 
Unt! se încadraseră ne un șantier 
temporar, care nici n-ar fi avut, da
torită activității ocazionale, dreptul 
la repartiții de locuințe — dar ei fo
loseau pretextul ca să obțină apar
tament in Brașov. Altă categorie au 
reorezentat-o cei ce dețineau postu
rile de ospătar sau barman. A treia 
și ultima categorie, a „diverșilor", 
avea ca numitor comun obsedantul 
„cunoștința cuiva", o ..vorbă bună" 
la vreo ceșcuță de cafea, pe scurt, 
„relația".

„Argumentele" care schimbau or
dinea priorităților și grăbeau cea
sornicul urgentelor difereau de la o 
categorie la aita. Cel mai mult plă
teau santieriștii efemeri : in medie 
7 900 de lei pentru repartiția unui 
apartament, (Ei aveau chiar un fel 
de deviză : „Dau orieit, dar să se re
zolve!"). Culantă explicabilă, ulterior 
dovedindu-se că la un șantier s-au 
încasat sume considerabile ne acte 
fictive, pentru lucrări neexecutate. 
(Fapte ce și-au primit cuvenitul tra
tament legal). Pentru preferații din 
sectorul alimentației publice și tu
rismului, tariful era mai redus. 4 000 
lei, dar întărit cu diferite tratații, 
produse ale unor mărci cu faimă. 
In stirșit, la categoria „diverșilor" 
erau diverse si tainurile : care cu 
mielul, care cu purcelul, după mări
mea favorului si a posibilităților.

Indivizii de acest soi grăbesc, așa 
cum grăbesc enzimele fermentația, 
transformarea preferențialismului 
banal în incorectitudine crasă, aso

ciată cu venalitatea. Severă eu încer
cările unora de a trage foloase mate
riale de pe urma exercitării abuzive 
a unor Îndatoriri de serviciu, legea 
pedepsește aspru atît pe cei ce șe 
lasă coruPti. cit și pe corupători. To
tuși, aceștia din urmă, dacă isi măr
turisesc greșeala, din proprie iniția
tivă. sint exonerați de răspundere. 
Iată insă eă. in mecanismul de apli
care a unor prevederi legale, com
plexitatea vieții (care de multe ori 
întrece ritmul de adaptare a legisla
ției la cerințele obiective) ridică 
probleme noi.

Despre ce este vorba 7 Este ade
vărat, codul penal prevede că — in 
anumite cazuri — mituitorului care a 
fost absolvit de pedeapsă i se poate 
restitui, la cerere, și ofranda ne
cinstei sale de moment. O prevedere 
justificată pentru anumite cazuri si 
aplicabilă în anumite condiții. Dar 
în condițiile solicitantului incorect, 
ale amlntiților dătători din coate, 
care subscriu de bună voie și ne- 
sillți de împrejurări la constituirea 
climatului echivoc 7 Care se În
ghesuie la „ghișeelei*  din spate ale 
solicitudinii 7

fată ce declara, într-un alt proces 
— al fostului director al Oficiului 
județean de turism Brașov, Do- 
bre Vaslle — „martorul" Misăilă 
Teodor, șeful restaurantului „Cio
plea Nou" (care cumpărase bu
năvoința fostului director dindu-1 
20 000 de lei, plus un caseto- 
fon, plus 2 cauciucuri de mașină, 
plus băuturi străine in valoare de 
citeva mii de lei) : „Aceste bunuri 
i le-am dat cu ocazia zilei de naș
tere (...) in scopul de a mă menține 
în funcție și de a nu-mi face neca
zuri la serviciu. Solicit restituirea 
sumelor de bani și a bunurilor sau

contravalorii bunurilor date inculpa
tului Dobre".

Lăsind la o parte „nedelicatețea" 
manierei de a oferi un cadouas cam 
de 30 000 lei de ziua de naștere și 
a-l cere înapoi de ziua... procesului, 
să observăm ce consecințe oentru 
ordinea de drept are satisfacerea 
unei asemenea pretenții. Numai in 
procesul citat, alti 13 lucrători din 
comerț au mărturisit că obținerea 
sau menținerea postului s-a datorat 
unor „atenții" de mii si mii de lei. 
Nici unul nu-și vînduse lucrurile 
din casă pentru acest efort financiar, 
iar evoluția cercetărilor a demonstrat 
că ei și-au „recuperat" rapid „chel
tuielile'!. A le restitui substanța ne
cinstei nu e oare ca și cum s-ar oferi 
o răsplată pentru necinste 7 1

Dilema apărută ne parcursul jude
cării acestui proces nu este singula
ră. Aceeași antiteză între spiritul si 
litera legii s-a relevat si în aite cau
ze. inclusiv in amintitul proces al 
repartițiilor de locuințe. Contrariați 
de atita...... pragmatism", ca să nu
spunem cinism, i-am vizitat pe citiva 
dintre acești „martori", cerindu-le 
să ne explice logica pretențiilor lor.

Gheorghe Maria, recepționeră la 
hotel „Capitol", ne spune într-un 
limbaj edificator :

— Vai de mine ! Cum o să cer ba
nii înapoi 7

— Dar este declarația dumnea
voastră făcută în Instanță.

— Asta-i altă chestie. M-a învățat 
o „țipă" care era si ea martoră.

— Cum adică : vă orientați poziția 
In justiție după o sugestie șoptită în 
sala pașilor pierduți 7

— Păi nu. că „tipa" știa ce știa. 
Pină să-i vină rindul. s-a dus la o 
prietenă să bea o cafea, iar cind s-a 
întors, ne-a spus că e mai bine așa. 
Că îi ușurăm situația inculpatului.

Individualizăm martora descrisă în 
persoana doctoriței Roman Geta. Nu 
acceptă ideea că a oferit mită. „Am 
vrut doar să-i omenesc pentru ama
bilitatea cu care m-a primit în afa
ra programului de audiențe". (L-a 
„omenit" cu o sticlă de whisky, o 
cutie de icre negre, o pulpă de porc 
și un pește mare).

— Acum nu vi se pars meschin 
să-1..... dezomeniți" 7

— Chiar credeți că am de gind să-i 
cer să mi le plătească ? Am spus 
astfel pentru că așa m-a Învățat... 
avocatul !

Spre a se înțelege substratul aces
tor manevre să arătăm că sumele 
date drept mită sint supuse confiscă
rii. Majoritatea celor care le reven
dică o iac de formă. Nu ca să le ob
țină în mod real.. ci... ca să le sus
tragă de la firescul curs legal spre 
bugetul statului. Cu alte cuvinte, să 
rămînă tot in beneficiul funcționa
rului necinstit. Este o solidarizare in 
rău. o prelungire pină la capăt a 
cârdășiei.

— Cum se soluționează asemenea 
pretenții ?

— Instanțele din județul nostru — 
ne răspunde tovarășul Constantin 
Soroceanu. președintele Tribunalului 
județean Brașov — au observat 
injustețea unor asemenea revendicări 
și le soluționează cu maximum de 
discernămint.

E cit se poate de firească această 
preocupare de a nu admite ca litera 
legii să se desprindă de spiritul ei, 
deci de spiritul civic, de principiile 
și concepțiile eticii și echității în
tregii noastre societăți. Dar nu sint 
firești eforturile pe care trebuie să 
le depună apărătorii legii pentru a 
contracara chițibușurile avocățești, 
încercările de a transforma un text 
legal intr-o metodă de eludare a 
altui text legal și, totodată, atitu
dinea unor persoane care, după ce 
s-au discreditat din punct de vedere 
moral, nici riu au depășit bine im
pasul și alunecă din nou spre terti
puri. sure combinații, șpre aranja
mente dubioase.

Supunem atenției aceste aspecte — 
întîlnite destul de frecvent în prac
tica judiciară — cu convingerea că 
factorii de resort vor găsi o rezolva
re sigufă si unitară, care să întă
rească legalitatea si corectitudinea 
relațiilor dintre funcționari și ce
tățeni.

Serqiu ANDON
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(Urmare din pag. I)
urmare, organizată în așa fel Incit 
planul la export să fie îndeplinit 
nu numai intr-o secție sau alta, ci 
pe ansamblul fiecărei întreprinderi 
cu sarcini în acest domeniu. Va 
trebui, așadar, să se ia măsuri fer
me. încă din aceste zile, pentru 
îmbunătățirea întregii activități, 
pentru mai buna organizare a fie
cărui loc de muncă, pentru asigu
rarea tuturor condițiilor necesare 
in vederea desfășurării normale, la 
inalti parametri calitativi a pro
ducției de export.

De altfel. înfăptuirea acestei ce
rințe este susținută, favorizată de 
faptul că prevederile decretului 
Consiliului de Stat se aplică si Ia 
unitățile care au stabilite prin pian 
sarcini cu privire la livrarea de 
materii prime, materiale, piese si 
subansamble ce urmează să fie in
corporate in producția de export a 
altor unități. Creșterea cointeresă
rii materiale a oamenilor muncii 
din unitățile oare realizează export 
indirect prezintă o Însemnătate cu 
totul specială, fiind de natură să 
îmbunătățească substantial rela
țiile de cooperare dintre întreprin
deri. să determine desfășurarea in 
condiții mult mai bune a aprovi
zionării tehniioo-materiale. Practic, 
se poate spune că in felul acesta 
sporește cointeresarea materială a 
tuturor oamenilor muncii care par
ticipă la realizarea producției con
tractate cu partenerii de peste ho
tare. incepind chiar de la asigu
rarea bazei de materii prime si 
materiale, indiferent dacă exportul 
se face direct sau indirect. Insis
tăm asupra acestui lucru deoarece 
el este de natură să determine o 
îmbunătățire radicală a activității 
productive ne întreaga filieră a 
mecanismului destul de complex al 
asigurării ritmice si la un inalt ni
vel calitativ a fondului de marfă 
pentru export. Practic, după cum 
se știe, greutățile intimpinate in 
onorarea unor contracte încheiate 
cu partenerii de peste hotare au

la origine tocmai disfunctionalită- 
tlle în aprovizionarea tehnico- 
materială. Or. acum se creează un 
cadru stimulativ, unitar, pentru toti 
oamenii muncii care participă 
direct sau indirect la realizarea 
producției pentru export.

Este de la sine inteles. de altfel, 
că aplicarea prevederilor recentu
lui decret trebuie să fie insotită 
de o intensă activitate organizato
rică. politică, educativă pentru 
conștientizarea oamenilor muncii și 
perfectionarea proceselor de pro
ducție. pentru asigurarea tuturor 
condițiilor necesare în vederea în
deplinirii ritmice a sarcinilor de 
plan la export, tn acest sens, orga
nizațiile, de partid, consiliile oame
nilor muncii din întreprinderi au 
datoria să acționeze operativ, să ia 
toate măsurile ce se impun pentru 
onorarea exemplară, la termenele 
stabilite si chiar în avans a con
tractelor încheiate cu partenerii de 
peste hotare. Nimic nu trebuie 
omis. înoepind cu organizarea 
munoll si asigurarea asistentei teh- 
nioe de inaltă competentă în toate 
schimburile, continuând cu lansarea 
si urmărirea cu prioritate in fa
bricație a pieselor, reperelor si 
subansamblelor care intră in com
ponenta produselor de export. îm
bunătățirea aprovizionării tehnico- 
materiale a locurilor de muncă și 
pînă la livrarea fondului de mar
fă. Totodată, răspunderi sporite re
vin centralelor și ministerelor care, 
in lumina sarcinilor subliniate în 
mai multe rinduri de secretarul 
general al partidului, trebuie să ur
mărească îndeaproape îh între
prinderi mersul producției. să 
se implice nemijlocit în solu
tionarea tuturor problemelor de 
care depinde îndeplinirea planului 
la export. Altfel spus, o. dată cu 
creșterea cointeresării materiale a 
oamenilor muncii, trebuie să se 
asigure si condițiile tehnice, orga
nizatorice. materiale necesare pen
tru realizarea ritmică, la un inalt 
nivel calitativ, a producției de 
export.

întreprinderea „Electroputere" Craiova. Transformatoare de mare capacitate 
sint verificate înaintea livrârii lor la export

Foto : E. Dichiseanu
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Exigență sporita 

la fiecare loc de muncă
Exportul reprezintă circa 25 la sută 

din producția fizică a ÎNTREPRIN
DERII DE FERITE DIN URZICENI. 
Prin calitate și competitivitate, pro
dusele acestei unități electrotehnice 
s-au impus tot mai mult pe piața 
externă. Iar prin hărnicia și compe
tenta profesională de care a dat do
vadă in repetate rinduri. colectivul 
acestei unități a început să fie tot 
mai solicitat de numeroși parteneri 
de peste hotare. Explicabilă deci 
atmosfera de muncă intensă carac
teristică și acestor zile de la sfîrși- 
tul lunii iulie. Pretutindeni, in toate 
secțiile de fabricație, muncitorii și 
specialiștii sint preocupați de reali
zarea in devans și la un înalt nivel 
calitativ a produselor destinate ex
portului. La fiecare loc de muncă 
sint asigurate condițiile tehnico-ma- 
teriale necesare pentru desfășurarea 
normală a producției, controlul e- 
fectuindu-se pe faze de execuție, 
ceea ce determină creșterea răspun
derii fiecărui muncitor fată de cali
tatea lucrărilor executate. Echipele 
specializate in producția pentru ex
port lucrează sub directa îndrumare 
a maiștrilor și tehnologilor. Produc
ția finalizată este controlată ime
diat, ambalată și pregătită pentru li
vrare. Așa se face că pe data de 21 
iulie au fost finalizate și livrate ul
timele produse din planul pe luna 
iulie.

în aceste zile au fost luate și o 
serie de măsuri organizatorice pen
tru rezolvarea promptă a probleme
lor privind realizarea producției de

export. Astfel, la întreprinderea de 
ferite dir. Urziceni s-a deplasat șe
ful serviciului productie-plan din ca
drul Centralei industriale de elec
tronică si tehnică de calcul care. Îm
preună cu specialiștii din unitate, a 
analizat stadiul realizării fiecărei 
comenzi și s-au stabilit noi măsuri 
pentru realizarea exportului In con
dițiile stabilite prin contracte.

în prezent, la întreprinderea de 
ferite Urziceni s-a trecut la pregă
tirea producției contractate pentru 
luna august. Fiecare muncitor, șef 
de echipă, maistru, șef de secție 
cunoaște in amănunt nu numai sar
cinile pe care le are de îndeplinit la 
export, ci și modul cum trebuie să 
acționeze pentru ca acestea să fie 
înfăptuite operativ și la înalt! para
metri calitativi. (Mihai Vișoiu, co
respondentul „Scinteii").

Suplimentar — însemnate 
cantități de produse

La ÎNTREPRINDEREA DE APA
RATE ELECTRICE DE MĂSURAT 
TIMIȘOARA, unitate care se nu
mără printre principalii exporta
tori din județul Timiș, aproape 
o treime din producție este con
tractată cu parteneri din țări de pe 
toate continentele. După cum ne 
spunea economista Liana Son, de la 
birou] de export al unității. în pri
ma jumătate a anului întreprinderea 
a executat și livrat suplimentar țață 
de contractele scadente produse in 
valoare de peste 15 milioane lei. Și 
în această lună contractele au fost 
onorate integral. Mai mult, la cere
rea unor firme din R.P. Polonă. în
treprinderea timișoreană a executat

în devans a cantitate de 46 440 con
toare electrice mono și trifazate tn 
valoare de 21 milioane lei. crein- 
du-se astfel condiții pentru depăși
rea sarcinilor de export.

. tn continuare, in primul pian al 
preocupărilor se situează, firește, 
problemele de care depinde reali
zarea comenzilor pentru partenerii 
de peste hotare. în atelierul specia
lizat pentru producția de contoare 
monofazate, condus de ing. Octavian 
Șuticău, toate cele cinci formații de 
muncă își îndeplinesc zi de zi sar
cinile de producție, chiar cu unele 
depășiri. Concret, față de un plan de 
1 500 contoare se realizează in me
die zilnic 1 800. Aceasta, ca urmare 
a faptului că munca este bine or
ganizată. sint asigurate toate mate
rialele necesare, iar cadrele tehni- 
co-inginerești acordă permanent a- 
sistență tehnică pe întregul flux teh
nologic. (Cezar Ioana, coresponden
tul ..Scânteii").

Toate comenzile onorate 
la termenele stabilite

Pentru colectivul ÎNTREPRINDE
RII DE CONSTRUCȚII DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE GRELE DIN GIUR
GIU, anul 1987 se înscrie ca anul de 
debut in activitatea de export. Pri
mul contract privind construirea a 
17 agregate de cimentare și fisurare 
destinate cercetărilor geologice a fost 
onorat in mod exemplar. Ca urmare, 
beneficiarii din R. P. Chineză au so
licitat imediat încă 10 agregate de a- 
cest tip. Totodată, s-a primit o co
mandă specială din Uniunea Sovie
tică pentru alte 23 de agregate nece
sare cercetării geologice.

Toate utilajele contractate au și 
fost lansate în fabricație, iar cutiile 
de viteză și pompele triplex sint in 
stadii avansate de execuție. în aces
te zile, eforturile constructorilor de 
mașini de aici sint concentrate pen
tru execuția unui prim lot de 4 agre
gate de cimentare. Avind asigurată 
din timp baza tehnico-materială. la 
ora: 7-î dimineața membrii formați
ilor specializate in producția de ex
port conduse de Liviu Popazu. 
Gheorghe Cioseaua și Dumitru Tu- 
dose lucrau de zor la finalizarea u- 
zinajului pentru cutiile de viteză. 
Strungarii Ion Păun și Marian Daia, 
frezorul Nicolae Ruse și rectificato
rul Constantin Comăniță executau 
cu multă atenție o serie de bucșe 
speciale. Urmărind la fața locului 
cum se realizează această comandă, 
inginerul Nicolae Sin, directorul teh
nic al întreprinderii, ne-a spus :
I — Beneficiarul ne-a solicitat să 

executăm aceste instalații in așa fel 
incit ele să poată lucra in condiții de 
exploatare curentă la minus 40. de 
grade Celsius. Acest lucru ne-a im
pus să adoptăm și să utilizăm teh
nici constructive de vîrf. în primul 
rind este vorba de Înlocuirea tradi
ționalelor bucșe din bronz cu bucșe 
bimetalice. Acestea trebuie supuse 
insă unui tratament termic special, 
fapt pentru care am inițiat o cola
borare cu Șantierul naval din Giur
giu. care are o capacitate de trata
ment termic disponibilă.

Așadar, organizarea temeinică a 
muncii pentru realizarea producției 
destinate exportului se face simțită 
pretutindeni. Reper după reper, pro
dusele prind contur și sint pregătite 
pentru a fi livrate partenerilor de 
peste hotare. (Ion Manea, corespon
dentul „Scînteii").

RECUPERAREA
RECONDIȚIONAREA

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!^
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT I
$1 REFOLOSIT ÎN ECONOMIE J

Rațiuni economice majore impun intensificarea recuperării și valori
ficării tuturor materialelor refolosibile. Acestea devin tot mai mult resurse 
de bază în procesul aprovizionării tehnico-materiole, costă mai puțin decit 
materiile prime noi, iar rezervele care există sint încă mari, lată de 
ce manifestarea unei griji gospodărești, pătrunsă de răspundere față de 
utilizarea completă, eficientă a resurselor de care dispune economia 
face obiectivul unei politici de stat, promovată consecvent de conducerea 
partidului.

Se cunoaște că, la recenta plenară comună a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii si a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice si 
Sociale, a fost dezbătut un important program privind intensificarea recu
perării și refolosirii materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb și 
subansamblelor. In legătură cu exigențele acestui program, cu problemele 
care se ridică și cu măsurile care se impun pentru îndeplinirea in cele

dustrial, în sensul asigurării mecani
zării operațiilor de incărcare-descăr- 
care. a prelucrării prin tăiere, pre
sare, mărunțire, brichetare. pe utila
je specifice a materialelor refolosi
bile colectate, precum și al dotării 
cu spatii închise de tip industrial 
prevăzute cu mașini, instalații, dis
pozitive și scule necesare pentru 
dezmembrarea utilajelor, ansamble- 
lor și subansamblelor. in vederea 
sortării materialelor refolosibile ca 
atare, a pieselor sau subansamblelor 
refolosibile și reconditionabile. a 
metalelor neferoase și a oțelurilor 
aliate. Asemenea dotări sint reali-

me pentru metalurgia neferoasă, in
dustria hîrtiei și a sticlei. Cu toate 
acestea, apreciem că rezultatele nu 
sint pe măsura condițiilor de care 
dispunem și a resurselor de mate
riale'refolosibile existente in econo
mia națională. Este vorba. îndeosebi, 
de uneie sortimente la care planul 
nu a fost îndeplinit, ca. de exemplu. 
Ia materiale cuproase, plumb, zinc, 
aluminiu, hîrtii-cartoane și mase 
plastice. Astfel, dacă ne referim la 
materialele cuproase — cupru, ala
mă. bronz — nerealizările amintite 
se localizează. în principal, la o serie 
de unități economice din industria

La cîmp și în grădinile de legume

- muncă fără întrerupere 

la întreținerea culturilor

ialomița : Grădinarii sint permanent la datorie
Pentru lucrătorii din le

gumicultura județului Ialo
mița. această perioadă se 
caracterizează printr-un vo
lum mare de muncă la în
treținerea și irigarea cul
turilor. la recoltarea și li
vrarea produselor. în ba
zinele legumicole din zo
nele Fierbinți, Urziceni, 
Grivița, Gîrbovi și Fetești, 
dar și în celelalte unități 
cu ferme specializate, ală
turi de lucrătorii din acest 
sector au venit să dea o 
mină de ajutor ceilalți lo
cuitori ai satelor, numeroși 
elevi aflati in vacantă și 
pensionari. Ca atare. în 
fiecare zi sint prășite și 
irigate 400—500 hectare și 
se recoltează peste 550 tone 
de tomate, ceapă, ardei 
gras, fasole păstăi, castra
veți, vinele, bame și car
tofi. Pentru impulsionarea 
recoltării, s-au creat echi
pe care sortează cu atenție 
produsele, precum și for
mații de încărcători, mă
suri menite să înlăture sta
tionarea mijloacelor de 
transport și deprecierile 
calitative. în ce privește 
Irigațiile, acum, datorită 
lipsei precipitațiilor., nor
mele de udare au ajuns la 
800 de metri cubi de apă 
la hectar.

Cooperativa agricolă Maia 
cultivă 200 hectare cu le
gume și realizează, an de 
an. producții mari. Marți 
dimineața. în cadrul celor 
două ferme erau la muncă 
peste 500 oameni. Alături 
de cooperatorii din ferme
le respective veniseră și 
membrii familiilor aces
tora, numeroși elevi. Unii 
lucrau la irigat, alții la in- 
tretinerea culturilor și un 
număr foarte mare — la 
recoltarea, sortarea și li
vrarea ardeiului gras și a 
tomatelor. Zilnic. în aceas
tă unitate se recoltează 12 
tone de ardei gras, din care 
7—8 tone sint livrate la ex
port. Șeful fermei nr. 2, 
tehnicianul Stancu Rădu- 
canu, ne spune : „Udările 
se fac acum din patru în 
patru zile. cu. o normă de 
800 metri cubi de apă la 
hectar". Șefii de echipă 
Constantin Bulearcă și Ma
tei Gheorghe, de la ferma 
nr. 2. Dumitru Ștefan și 
Ion Avasile. de la ferma 
nr. 1. urmăreau modul in 
care apa ajungea la rădă
cina Plantelor, fără să se 
risipească. Totodată, ei sș 
îngrijeau de recoltarea șl 
sortarea ardeiului gras și 
a tomatelor. Demn de re

marcat este faptul că. deși 
s-au confruntat cu tempe
raturi ridicate. grădinarii 
din Maia sint. hotări'ți ca, 
în acest an. să obțină pro
ducții mai mari decit anul 
trecut, cind au realizat, io 
medie ia hectar, 42 tone 
ardei gras, 37 tone gogoșari 
și 40 tone tomate timpurii. 
Iar modul cum arată cul
turile de legume constituie 
cea mai bună dovadă că 
angajamentul lor va fi în
deplinit.

Se muncește intens și 
în grădinile cooperative
lor agricole din Miloșești, 
Gheorghe Doja, Traian, 
Drăgoești și Gîrbovi. pre
cum și în fermele între
prinderii pentru producerea 
legumelor Urziceni și în
treprinderii pentru produ
cerea și industrializarea le
gumelor și fructelor Fe
tești. Directorul Trustului 
horticol Ialomița, tovarășul 
.inginer Marin Lupu, cu 
care am făcut un raid prin 
mai multe unități producă
toare de legume, aprecia 
faptul că prin efectuarea 
tuturor lucrărilor la timp și 
de calitate se realizează 
producțiile prevăzute la 
majoritatea sortimentelor. 
Sint insă unități agricole

— Scinteia, Ion Roată și 
Sfintu Gheorghe — care nu 
reușesc să-și organizeze 
munca pentru a realiza în
treaga gamă de lucrări la 
timpul potrivit. De aici 
survin deprecierile de ca
litate. deoarece legumele 
nu sint recoltate la timp, 
nu sint sortate, iar mijloa
cele de transport trebuie să 
aștepte ore și ore pină 
cind sint încărcate. Coman
damentul județean pentru 
agricultură analizează, din 
două in două zile, modul 
cum sint respectate grafi
cele de întreținere și iri
gare a culturilor, de recol
tare și livrare a legumelor, 
iar în funcție de cele con
statate se iau operativ mă
surile ce se impun.

Este necesar ca expe
riența unităților fruntașe 

, in producerea și valorifica
rea legumelor să fie larg 
extinsă in toate unitățile 
cultivatoare din județ., ast
fel incit din grădini să fie 
obținute cantități cit mai 
mari de produse. Aceasta 
este de natură să asigure 
venituri mari unită‘ilor a- 
gricole. cit șl o bun to- 
vizionare a pieței 
gume. (Mihai Viș< 
respondentul „Scint

teleorman : Toate sursele de apă - folosite la iriga
Ca urmare a temperatu

rilor neobișnuit de ridica
te din această lună și a 
lipsei de precipitații, in ju
dețul Teleorman rezervele 
de apă din sol s-au dimi
nuat. fapt ce stînjeneș- 
te dezvoltarea normală a 
plantelor. în vederea înlă
turării efectelor negative 
ale secetei, sub îndrumarea 
directă a comitetului jude
țean de partid, au fost 
luate măsuri pentru folosi
rea cit mai eficientă a 
energiei electrice și a mo
torinei repartizate irigării 
culturilor, pentru a aduce 
apa la rădăcina plantelor, 
pe suprafețe întinse. Acolo 
unde nu există amenajări 
speciale. îndeosebi în nor
dul județului, prin folosirea 
unor soluții simple, gospo
dărești. apa este adusă pe 
suprafețe cultivate cu le
gume și plante furajere 
din lacuri, oîraie, izvoare 
și alte resurse locale.

Desigur, in marile siste
me de Irigații, condiția 
esențială pentru aplicarea 
udărilor pe suprafețe cit 
mai mari este asigurarea 
în permanentă a apei ia 
nivelurile prevăzute, pe 
toate canalele — magistrale 
și secundare. Din acest 
punct de vedere, oamenii 
muncii de la întreprinde
rea de execuție și exploa
tare a lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare depun 
eforturi susținute, ziua și 
noaptea, tn perimetrul sis
temului de Irigații Nanov, 
de pildă, am consemnat 
faptul că stafiile de pom
pare si de punere a apei 
sub presiune sint pregătite 
pentru a funcționa la para
metrii maximi. Inginerul 
Constantin Otelea. șeful- 
sistemului, ne spunea că. 
pentru înlăturarea defec
țiunilor ce apar la stații și 
pe rețeaua de conducte, lu
crează pe parcursul celor 
24 de ore mai multe for-.

mâții de intervenție, dota
te. cu ateliere mobile, cu 
piesele de schimb si scule
le necesare efectuării unor 
remedieri operative. Am 
avut prilejul să vedem in 
acțiune o formație condusă 
de maistrul Anghel Popes-

respective a reintrat în 
normal.

Este demn de remarcat 
faptul că. in multe unități 
agricole, acolo unde munca 
la irigat este bine organi
zată. ziua si noaptea, rezul
tatele sint pe măsură. Așa

cu. Prin stația radio, la 
orele 21, de la dispeceratul 
sistemului a fost recepțio
nat un apel : oprirea unui 
agregat de pompare, care 
asigura apa pe o suprafață 
de 40 hectare la C.A.P. 
Nanov, din cauza spargerii 
unui rulment. Deplasin- 
du-se la fata locului, for
mația amintită a înlocuit 
rulmentul defect și. prac
tic. după două ore activi
tatea de udare a suprafeței

se procedează la I.A.S. Ale
xandria, la cooperativele 
agricole Nenciuleșt.i. ,.30 
Decembrie" — Alexandria 
și in alte unități din județ. 
De exemplu, la C.A.P. 
Nenciuleștl. prin repartiza
rea oamenilor pe fiecare 
aripă de ploaie, se asigură 
aplicarea udărilor ziua și 
noaptea, conform normelor 
stabilite. „Din sistemul de 
irigații Nanov aducem apă 
pe suprafețele cultivate cu

porumb, sfeclă de 
soia și plante de nul 
din riul Vedea, cu c 
pompă și o stație e 
de pompare, irigăm 1 
le — ne spune ins 
șef Nicolae Desculți 
blema care se pune 
ceste zile este ca 
picătură de apă adi 
Dunăre sau din alte 
se locale să ajungă 
dăcinile plantelor".

Exemplul unitățile 
tașe trebuie urm 
toate cooperativele a 
de producție din r 
trele sistemelor mari 
gătii. Spunem acest 
deoarece în unele 
datorită lipsei de su 
ghete permanentă <■ 
pamentelor de uda 
înregistrează demul 
conducte, aspersoare
— ceea ce face < 
adusă cu mari chelti 
eforturi să fie 
astfel.

în finalul acestor t 
semnalăm o problem 
sebit de importantă, 
cum rezultă din 
operative aflate 1. 
treprinderea judetea 
specialitate, în int< 
18—24 iulie progran 
udare stabilit pe ans
— 61 695 hectare - 
realizat in proport 
numai 45 la sută. Re 
la jumătatea ritmuh 
bilit. se înregistrează 
zilele ce au trecut di 
gramul pentru pe 
25—31 iulie. . Princi 
cauze constau în ne 
rarea cotei de energi< 
trică la nivelul neces 
și livrarea curentului 
trie cu frecventă s 
siune mai mici deci 
normale. O r. acum, 
ceasta perioadă, ap*  
vitală tuturor .culturi 
acest scop, stati ile dt 
pare și motop< ompel 
buie să func tionez 
plin. JStan Ste<&iL 
pondentul „-Scinteii").

tătilor centralei noastre care nu au 
controlat riguros în intreprinderile 
industriale modul in care sint gos
podărite resursele materiale refolo
sibile și nu in toate cazurile au ma
nifestat fermitatea necesară în ca
zul abaterilor de la lege. Conside
răm, de asemenea, că pentru întări
rea disciplinei in acest domeniu va 
trebui să se aplice cu mai multă 
consecventă și severitate prevederea 
legală potrivit căreia nu șe elibe
rează materii prime și materiale noi 
decit in măsura realizării sarcinilor 
de recuperare. Se cuvine subliniat și 
faptul că in unele localități atît uni-

mai bune condiții a prevederilor 
Sorin Buligescu, director tehnic al 
rificarea moterialelor refolosibile.

— In planul pe acest an materia
lele refolosibile dețin o pondere im
portantă in asigurarea cu materii 
prime a economiei naționale. Cum 
se prezintă in momentul de față si
tuația acțiunii de recuperare si va
lorificare a materialelor refolosibile ?

— Avem un cadru legislativ și or
ganizatoric bun. în ultimul deceniu 
au fost elaborate și au intrat in vi
goare reglementări și acte normative 
cu putere de lege prin care se con
feră un caracter unitar activității de 
recuperare și valorificare a materia
lelor refolosibile. reciclarea resurse
lor fiind integrată procesului am
plu de asigurare a aprovizionării 
tehnico-materiale a economiei na
ționale. De asemenea, s-a stabilit un 
cadru organizatoric unitar, crein- 
du-se in fiecare județ întreprinderi 
specializate menite să asigure colec
tarea. sortarea, preluarea și redistri
buirea resurselor recuperate pe di
ferite circuite economice. în condi
ții de eficientă maximă. Activitatea 
acestor întreprinderi se desfășoară 
in peste 150 centre de recupe
rare specializate și peste 2 000 de 
puncte de colectare amplasate în 
municipii, orașe și comune cu po
tential economic ridicat. în . același 
timp, prin lege sint stabilite atribu-

sole am avut o convorbire cu ing. 
Centralei pentru recuperarea și valo-

ții și răspunderi bine precizate pri
vind recuperarea și valorificarea ma
terialelor refolosibile ce revin minis
terelor, centralelor industriale, tutu
ror unităților socialiste. organiza
țiilor de masă și obștești, practic fie
cărui om al muncii, fiecărui ce
tățean.

Prin politica fermă, consecventă a 
partidului, în ultimii ani a fost crea
tă o puternică industrie a reciclării 
materialelor. De exemplu, numai în 
cadrul unităților centralei de recu
perare in perioada 1980—1986 s-a rea
lizat un volum de investiții de circa 
1,4 miliarde lei, realiztndu-se 45 de 
centre de colectare și prelucrare, 
cum sint cele de la Piatra Neamț, 
Sfintu Gheorghe, Botoșani. Sucea
va, Tirgoviște. Pitești. Galați, secția 
de preindustrializare Buftea, conco
mitent dezvoltindu-se și dotîndu-se 
corespunzător o serie de centre exis
tente in localități puternic industria
lizate. între care Craiova. Ploiești, 
Brașov și Timișoara.

— Care a fost concepția care a stat 
la baza creării și dezvoltării dotă
rii tehnice a rețelei de unități spe
cializate a centralei ?

— Noile secții, ateliere sau centre 
construite sau cele dezvoltate au 
fost concepute a avea un caracter in

Materialele refolosibile - introduse 
cit mai operativ în circuitul productiv!
zate sau prevăzute pentru toate ca
tegoriile de materiale refolosibile. Cu 
alte cuvinte, ponderea activității 
noastre se deplasează tot mai mult 
din sfera circulației mărfurilor in 
domeniul industrial.

— Cum se reflectă acest efort in- 
vestițional, cadrul legislativ si or
ganizatoric creat in rezultatele prac
tice ale acțiunii de colectare si va
lorificare a materialelor refolosibile?

— An de an volumul resurselor 
refolosibile colectate, prelucrate și 
livrate prin unitățile proprii a cres
cut simțitor, practic dublindu-se in 
ultimii șase ani, cu perspective de 
triplare pină in anul 1990. Semnifi
cativ este că această creștere canti
tativă este realizată in condițiile ac
centuării gradului de prelucrare și 
a calității materialelor refolosibile li
vrate. ceea ce determină o valorifi
care suoerioară a acestor resurse. în 
primul semestru al acestui an planul 
de recuperare al centralei, care pre
vede sarcini mult mai mobilizatoare 
decit in perioadele precedente, s-a 
realizat in proporție de 100,5 la sută, 
asigurîndu-se baza de materii prime 
a producției de otel, precum și o 
parte importantă din materiile pri-

metalurgică. constructoare de ' ma
șini. chimie, energia electrică, trans
porturi și telecomunicații, care nu 
și-au onorat sarcinile de. predare sta
bilite prin plan. După cum. anumite 
rămineri în urmă sint in domeniul 
colectării materialelor refolosibile de 
la populație, mai ales la hîrtii- 
cartoane si la cioburi de sticlă. De
sigur, răspunderea pentru neindepli- 
nirea olanului de recuperare ia sor
timentele la care ne-am referit re
vine în primul rind unităților eco
nomice respective, forurilor de resort 
ale acestora. Așa cum au arătat ana
lizele întreprinse de organele de spe
cialitate. precum și o serie de inves
tigații efectuate de ziarul „Scinteia", 
în multe întreprinderi, contrar pre
vederilor legii, nu este organizată 
activitatea de colectare încă de la 
locul de proveniență a materialelor 
refolosibile. nu au fost înființate 
echipe specializate pentru dezmem
brarea și pregătirea materialelor, 
nu există o dotare adecvată cu uti
laje de prelucrare sau chiar dacă 
asemenea utilaje au fost procurate 
ele nu sint puse în funcțiune sau 
utilizate la capacitate. Desigur, o im
portantă răspundere revine și uni

tățile noastre, cit și consiliile popu
lare nu au conlucrat fructuos in or
ganizarea rețelei si a acțiunilor de 
colectare a materialelor refolosibile 
de la populație.

— Care sint elementele definitorii 
ale programului de, măsuri privind 
intensificarea activității de recupe
rare a materialelor refolosibile din 
unitățile socialiste si de la populație 
dezbătut si aprobat recent ?

— Ideea de bază a acestui impor
tant program elaborat cu contribu
ția esențială a secretarului general 
si partidului este a asigura recupe
rarea și reintroducerea in circuitul 
economic a tuturor resurselor mate
riale refolosibile rezultate din pro
cesele de producție și din consum. 
Prin nivelurile prevăzute in program 
se urmărește creșterea gradului de 
recuperare a materialelor refolosibi
le din consumul intern care gene
rează astfel de resurse pină la cel 
puțin 70 la sută la fierul vechi. 66 
la sută la cupru. 88 la sută la ala
mă. 68 Ia sută la bronz. 99 Ia sută 
Ia plumb și 87,5 Ia sută la hîrtii-car
toane. Concret, în acest scop sarci
nile de recuperare au in vedere in
tensificarea activității de dezmem

brare a fondurilor fixe scoase din 
uz, recuperarea tuturor materialelor 
rezultate din activitatea de întreți
nere și reparații, in condițiile redu
cerii accentuate a normelor de con
sum și ale creșterii coeficienților de 
utilizare a materialelor. Măsuri deo
sebite sint prevăzute pentru îmbună
tățirea colectării materialelor refolo
sibile de la populație prin organiza
rea și funcționarea corespunzătoare 
a rețelei de colectare, diversificarea 
formelor și metodelor de colectare, 
antrenarea în cit mai mare măsură 
a organizațiilor de masă și obștești 
in această activitate.

Firește. în context o mare însem
nătate au finalizarea și aplicarea in 
producție a obiectivelor cuprinse in 
programul de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și de introdu
cere a progresului tehnic, destinate 
creșterii gradului și eficientei valo
rificării materialelor refolosibile. 
precum și realizarea capacităților de 
producție necesare in acest scop.

— Pentru transpunerea in practică 
a acestui program sarcini impor
tante revin unităților Centralei pen
tru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile, care tre
buie să treacă la măsuri hotărite in 
vederea eliminării neajunsurilor care 
mai există, efectuând un salt calita
tiv in activitatea lor. potrivit actua
lelor exigențe și răspunderi. Ce se 
întreprinde concret in această pri
vință ?

— In primul rind. punem accent pe 
continuarea modernizării și dezvol
tării rețelei de colectare de lg popu
lație. In acest scop, pină ia sfîrsitul 
anului, in municipii și orașe se va 
asigura un punct de colectare la cel 
puțin 6 000 de locuitori. Concomi
tent. avem in vedere sporirea dotării 
cu instalații și utilaje de prelucrare, 
atit in întreprinderile noastre, cit și 
în celelalte unități economice, potri
vit Programului de măsuri pentru 
îmbunătățirea gradului de prelucra
re și a calității fierului vechi pentru 
producția de oțel, aprobat de con
ducerea partidului. în acest scop 
este neoesar să subliniem cerința 
sporirii răspunderii unităților con
structoare de mașini in îndeplinirea 
sarcinilor care le revin in legătură 
cu asimilarea, omologarea și trece
rea la producția de serie a unei 
game largi de utilaje specifice, cum 
sint foarfecă hidraulică pentru tăie
rea fierului greu, presa hidraulică

pentru balotat tablă de pes 
tone forță, instalații de mărur 
brichetat șpan din generația ; 
cu modernizarea și creșterea f 
lății utilajelor de pregătire a 
lui vechi în special de brichei 
șpanului livrate unităților bent 
re. intre care și întreprind 
noastre.

în ceea ce ne privește, vom 
niza controale sistematice in 
unitățile economice asupra mc 
in care desfășoară activitatea d 
cuperare a materialelor refolo- 
în cadrul cărora vor fi urmărite 
sint gospodărite acestea -și cun- 
folosite capacitățile de prelu 
din dotare, sanctionind promp 
conformitate cu legea orice al 
de la normele de lucru, orice a 
indisciplină in acest domeniu. C 
măsură vizează ca. împreună ci 
zele județene de aprovizionare 
nico-mațerială. să extindem 
de produse noi, ansamble și st 
gamble care se eliberează n 
condiționat de predarea ace) 
produse uzate. Totodată, se ini 
ca pină la sfîrșitul acestui an. 
preună cu institutele de cerc 
de profil, să finalizăm și să 
lorificăm unele cercetări, cum 
cele privind recuperarea elem 
lor utile din bateriile galvanice 
te. realizarea separatorului de c 
sau aluminiu de masă plastică 
ținute in conductori electrici st 
granulați, executarea pilotului 
tru valorificarea superioară a c 
șilor de aluminiu. Acțiunile an- 
te vor fi dublate de unele măsur 
ganizatorice interne pentru intă 
ordinii și disciplines, pentru s 
rea operativității si receptivităț 
relațiile eu unitățile socialiste « 
populația, pentru asigurarea ti 
portului, prelucrării și livrării 
mice a materialelor colectate, i 
șiliul oamenilor muncii al cent 
este ferm hotărit să ia toate m 
rile pentru indeplinirea in cele 
bune condiții a sarcinilor care 
revin din programul aprobat, a 
incit în perioada care a mai rt 
din acest an și in anul 1988 să 
gurăm. din recuperări, materiile 
me necesare industriei, să spi 
gradul de prelucrare si calitate, 
cestora la nivelul exigențelor 
mulate de conducerea partidului

Convorbire realizată 
Comeliu CARLA
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ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTEFESTIVALUL NATIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI"- cadru generos de educare a oamenilor muncii,din popor
Umblind cu . juriul — pe care 

am cinstea să-l prezidez de 
doisprezece ani — prin toate 

ceaireie de judele, pentru a urmări 
întrecerea iinalâ a artiștilor ama
tori angrenați in Festivalul națio
nal „Cintarea României", intere, 
alături de co>egii mei, mari și in
tense satisfacții. Umorul popular 
re.-iuncj-.* * ni ■ -c.-n. a.. ii pe K-î-ntie 
concursului de formațiile de satiră 
și umor din orașe și sate, e îmbel
șugat, actual, grefat pe realitățile 
locurilor de munca, avmd o voioșie 
stenică. Brigăzile artistice, grupu
rile satirice, colectivele de estradă, 
echipele de pantomimă, interpreții 
individuali și alte inițiative — căci 
gama formulelor se imbogățește 
mereu cu noi note și nuanțe — iși 
manifestă democratic opinia față 
de ceea ce e necontorm cu idealul 
muncii și cu starea creativă, sati
rizează neajunsurile, amoralitățiic, 
indisciplina, manifestările ce cată 
â deregla mersul normal al pro
ducției. Artiștii o fac surizind și 
rizind și in expresii spectaculare 
multicolore. Iși exercită mandatul 
dat de opinia publică din întreprin
derea ori instituția unde activează, 
cu incredere deplină in posibilita
tea eradicării relelor pe care le 
semnalează. Sint convinși că acțiu
nea lor critică, atit de constructivă, 
va vea eficacitate. Au curajul de 

nnala, cu răspundere, anoma- 
fiind răsplătiți de aprobarea 

i a tovarășilor și de măsurile 
ndreptare ce se iau după pre- 
irea programelor.

• Cuibul de viespi i PACEA 
(71 30 85) — 8.30; 10,45; 12,45; 15; 17,15; 
19.30, COSMOS (27 54 95) - 9: II; 13; 
15,15: 17,30; 19,30
• Pistruiatul lit : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30

orice mișcare spirituală, și a- 
ta dobindește, prin ani, date și 
Ccerisuci noi. Deși compe'tiția 
i-a încheiat încă, putem sublî- 

extensia problematicii spre 
în trecut mai puțin cercetate 

neabordate. Se voroește, acum., 
pe larg, de modernizarea pro- 

ior productive, a tehnologiilor, 
bătindu-se, frecvent, anacronis- 
>, inerția, atitudinea birocrat;- 
rebarbativă față de inovații. E. 
orim-planul atenției, calitatea 
luselor, a muncii și a vieții, i- 
a indreptindu-se spre cei ce se 
țumctic cu puțin, spre tendin- 
cantitativiste și lucrul super- 

il. Se observă o preocupare a- 
e pentru civilizație, civilizația 
iciilor. a raporturilor, a străzii 
r, infiertndu-se in special bă
laia față de femei, față de sub- 
tnați. a celor chemați să for- 
;e tineri și se poartă necores- 
zător cu ei. a oamenilor ce 
■arcă să-și acopere carențele in- 
uindu-i pe alții.
e-i drept, nu totdeauna spiritul 
ic e la înălțime și trebuie să 
semnăm cu regret că in destule 
nații apar generalități și ab- 
cțiuni care vătuiesc satira ori o 
arnează. De îndată ce in textul 
lăzii, in intermeddle din spec- 
>iul de estradă (mai ales), apare 
agma ,.mai sint unii care..." — 

1 precizările absolut necesare 
pre cine e vorba, unde, cind și 
i — înțelegem că se face un pas

irianoi. Sau e un abandon al mi
siunii Încredințate. Dar in cele mai 
multe cazuri, preocupările de care 
pomeneam mai sus sint exprimate 
tăios și drept, la obiect. în așa fel 
incit cei chemați să remedieze să 
nu mai aibă nevoie și de informații 
suplimentare. Am admirat și a- 
plaiidat modul de abordare a pro
blemelor de către brigăzile de la 
întreprinderea ..Petromar" din 
Constanța, Direcția regională C.F.R. 
Craiova, întreprinderea ..Moldo- 
plasf*  din Iași. întreprinderea „Au
tobuzul- din București. întreprin
derea de țevi din Roman, căminul 
cultural din Ungurcni-Botoșani. In-

multă grijă pentru aspectul artis
tic. Unele formații beneficiază de 
competența îndrumătorilor profe
sioniști, care se apropie cu dragos
te și devotament de învățăceii ri
ma tori. Din- ceea ce am văzut pină 
acum, sint de citat, de pildă, actri
țele Diana Cheregi din Constanța, 
Cristina Stamate din București și 
Silvia Brădescu din Botoșani, ac
torul bucureștean Gabriel lencec, 
regizorul bucureștean Cornc-l To- 
dea. cițiva — puțini — muzicieni, 
coregrafi. S-au cristalizat insă per
sonalități de instructori din chiar 
n ridul artiștilor sau al activiștilor 
culturali, ciobindind rezultate re

Forme, 
culori 
și atitudini 

în 
spectacolul 

satiric
treprinderea comercială de stat din 
Roșiori de Vede. .Combinatul de 
prelucrare a lemnului din Drobeta- 
Turnu Severin. întreprinderea de 
alumină din Slatina, Școala de o- 
fițeri ..Aura1. Vtaicu", Comandamen
tul trupelor de securitate, și destule 
altele. Ne-a făcut o deosebită plă
cere felul in care formația satirică 
a Casei de cultură din Tg. Neamț 
zeflemisea minusurile din activita
tea culturală chiar a instituției cu 
pricina. O atare autocritică lucidă 
și sănătoasă vădește putere sufle
tească și caracter.

Există, la actuala ediție a Festi
valului național, un spor sensibil 
de nrezentabilitate a artiștilor ama
tori, un grad mai înalt de specta
culozitate a programelor, unele 
fiind atit de atractive ineît obțin 
aplauze in mai' tot răstimpul evo
luției scenice. Au intrat. în mișca
rea aceasta, a umoriștilor populari, 
foarte mulți tineri”. Sint. firește, 
chipeși, au o veselie cunată, spon
tană, rostesc adevărurile cu fran
chețe, se înfățișează cu eleganță 
comportamentală și Vestimentară, 
cintă, dansează, interpretează sce
nete, cuplete, fac pantomimă cu

marcabile prin ani. Sint îndeobște 
cunoscuți, prețuiți, au obținut și 
distincții personale. Evident, că 
măcar o parte din reușitele unor 
formații tinerești din orașul Buzău 
i se datoresc actorului amator, ani
matorului cultural Radu Gabriel. 
Un actor toarte hărăzit, comedian 
excelent, Nicolae Driu din Bacău, 
a apărut pe scena concursului ca 
interpret (de forță), pianist, acom
paniator al unui grup satiric in
strui: de c! si ind’ im’’tor 'din cu
lise) al altei formații, dovedindu-se 
inspirat in toate ipostazele.

Un spectacol de mare eleganță și 
însuflețire, susținut de poștașii dtn 
Piatra Neamț, il are ca instructor 
pe maistrul tehnician Aurel Hur- 
hui, care ii însoțește pe scenă eu 
acordeonul. E neîndoielnic că ținu
ta notabilă și energia persiflatorie, 
bunul-gust cu cage tai dezvoltă 
programul cele cinci fete de la ma
gazinul „Unirea" din București i se 
datoresc și experimentatului in
structor Tiberiu Peka. Ofițerul ini
mos șl inspirat Sergiu Vitaiian 
Vaida din Zalău, Constantin Na- 
doleanu din Bacău. Ion Coca, în
drumătorul unei formații teleormă-

nene, Gheorghe Ioniță din Ungu
renii Botoșanilor, Alexandru Sandu 
de la Iași, Mihai Balaban, actor de 
o comicitate modernă surprinzătoa
re. animator, de mulți ani. al unei 
brigăzi vestite prin calitatea și di
versitatea programelor (I.R.U.C.
— București) sint printre cei ale 
căror nume se rețin. în formațiile 
unde îndrumătorul e un improvizat 
sau un Om fără chemare, efortul 
colectiv se irosește, strădania fiind 
mai vizibilă decit roadele. Mai ales 
in materie de texte există o lipsă 
acută de ăutori. călăuzitori, oa
meni de spirit cu aplicație Ia do
meniu. Nu o dată am apreciat mai 
degrabă inscripția ..text colectiv", 
decit semnătura ce nu este onorată.

Printre elementele de noutate ce 
apar la această ediție ar mai fi de 
sesizat și grefarea programelor de 
brigadă artistică pe vechi obiceiuri 
populare, insă intr-o simbioză ce 
poartă ea însăși spiritul moderni
tății. ..Drăgaiceie" atit de spirituale 
din Storobăneasa — Teleorman, jo
cul vesel al sătenilor din Măgura
— Buzău, ai acelora de Ia Bicleș — 
Mehedinți, Trio-ul mineresc de Ia 
Moinești — Bacău, cu personaje 
din basmele Iui Creangă, sint cite
va din exemple. Unele formule noi 
au o consistență mai redusă. Au 
apărut nu puține echipe de panto
mimă — artă dificilă, cerind un e- 
fort creator complex. Am vizionat, 
cu interes, grupurile „Lapsus" din 
Caracal sau „Victoria" din Piatra 
Neamț (pentru prima oară apărea 
aici și o tată). Și alte citeva. Dar 
prea arareori cei angajați în acest 
efort izbutesc să-și centreze crea
ția pe o idee. De regulă, nu se bi- 
zuie pe motive artistice clare. Se 
cheltuiesc in mărunțișuri, ba cîte- 
odată in fleacuri sadea. E nostim, 
desigur, să mimezi că prinzi o 
muscă, iar cei din sala să înțeleagă, 
încintați. din gesturile tale, că toc-*  
mai asta ai și reușit. Dar o ase
menea întreprindere nu poate avea 
o viață mai lungă decit a insecte' 
cu pricina ; efectul e prea pitic 
pentru a merita vreo recompensă.

Un cuvint despre bucuria publi
cului ce participă ia spetacoleie fi
nalei. E atit de mare și contami
nantă uneori incit sala e tot ații de 
atrăgătoare cit și scena. Am văzut 
acest public rizînd în hohote, a- 
plaudind. incurajind frenetic artiș
tii amatori — la Craiova, Zimnicea, 
Slatina — cîteodată ore in șir. Din 
păcate, in unele locuri, concursul 
se desfășoară in anonimat, in săli 
rău alese, in condiț'-i precare. i ; r- 
tiștii, care au muncit timp de doi 
ani, ca să ajungă in această etapă 
finală, rămîn față-n fată doar cu 
juriul și cu unul-doi dintre orga
nizatori. Festivalul național e însă 
o sărbătoare a artei, a culturii, a 
creației de masă. Acest caracter al 
său nu trebuie să fie numai în su
flete, ei ți în mediul ambiant, in 
cadrul pregătit, in anvergura îm
prejurării. (

Valentin SILVESTRU

Casa de cultură dm Sibiu Foto : S, Nistor

Instrucție, creație, valoare
Problema oaiitătii ocupă 

locul principal in progra
mele de modernizare ale 
acestui cincinal, iar calita
tea presupune, printre al
tele. aplicarea cuceririlor 
stiintei tn toate sectoarele 
vieții.

Informarea, curiozitatea 
științifică si tehnică, exis
tenta unui sistem organi
zat de încurajare a creati
vității se leagă strips de 
calitatea producției, avtnd 
repercusiuni, in ultima in
stanță. asupra nivelului de 
trai. Stimularea acțiunilor 
care tin de creație si apre
cierea lor. valorizarea unui 
produs trebuie organizate 
Ia nivel instituțional. Pe 
adevăratii comuniști ii in
teresează oamenii. Alt
fel riscăm să ne abstracti
zăm. să ne schematizăm. 
Mutatis mutandis, in cazul 
operei de creație, ne inte
resează nu doar actul crea
tor. ci si actul receptor, 
așadar. pentru domeniu! 
tehnico-știintific. transfor
marea actului creator în 
..marfă" eu valoare de 
schimb competitivă intr-un 
circuit comunicațional. A- 
ceste două aspecte ale 
creației sint. se știe, indes
tructibile.

Din motive dictate de 
nevoile practicii sociale, 
multe dintre cercetările 
actuale privind creativita
tea sint orientate spre do
meniul științific si tehnic. 
Adesea există insă, in di
verse locuri, blocate in ca
lea valorificării potenția
lului creativ din cauza sti
lului de abordare a proble
melor (Ia nivelul conduces 
rit unor intreprinderi). a 
motivelor si atitudinilor 
personale si din cauza cli
matului psihosocial din 
unele colective de muncă. 
In așemenea cazuri, „iner
ția fată de nou" se asocia

ză. de obicei. cu igno
ranta.

Pornind de Ia cerințele^ 
actuale ale economiei., aie. 
procesului de modernizare, 
conducerea partidului reix>- 
manda ca. sâptăjni naJ. să a- 
xiste cî't-eva ore de perfeu- 
tiomre a cunoștințelor le
gate de activitatea concre
tă a muncitorilor, discu- 
tmd inclusiv ce si ctu» s-a 
produs.

în spiritul acestor indi
cații. o mare răspundere o 
au comisiile inginerilor si 
tehnicienilor din întreprin»- 
dere. comisiile de informa
re si documentare si mai 
noile cabinete de organi
zare si modernizare a pro
cesului de producție și 
creștere a eficientei econo
mice. în studiile consacra
te creativității. ' sociologul 
Al. Roșea arata că ..discu
țiile si relațiile științifice, 
cit mai informate, din ca
drul grupului duc la creș
terea flexibilității gîndirii 
si la formarea urnui stil 
creator de muncă. Perfor
mantele cele mai ridicate 
in munca de cercetare se 
iptUnesc la cei care- au 
mai frecvente contacte 
științifice cu colegii de 
specialitate". Educarea a- 
cestor interrelatii creative 
trebuie să înceapă de Pe 
băncile scolii, dar este ab
solut necesar ca ea să se 
desfășoare, in continuare, 
la locul de muncă. Stimu
larea si educarea La nivel 
instituțional, organizat, a 
creativității includ si res
pectarea cu strictete a cri
teriului valorii, al calității, 
fiind o dovadă de sănătate 
a oricărui mecanism eco
nomic.

O deosebită importantă 
în sprijinirea eomisiilior si 
cabinetelor pentru introdu
cerea noului în producție 
o au bibliotecile tehnice

din întreprinderi. Dacă in 
irrtreprindcrile județului 
Botoșani s-au înființat ca- 
birrete de organizare si. 
modernizare a producției, 
trebuie îirsă să recunoaș
tem că nu- in, toate unită
țile nrodtattVe se acordă 
importanta cuvenită biblio
tecilor tehnice. Sint între- 
prlnderi in care nu s-au. 
mai făcut achiziții de car
te tehnică de citiva ani. 
Nu toate întreprinderile se 
abonează la publicatnle o- 
ficiilbr de informare si do
cumentare de ramură, de 
asemenea nu se folosesc 
(uneori rrfer nu se cunosc) 
peste tot serviciile oferite 
de Institutul National de 
Informare si Documentare. 
Așadar, nefiind realizată 
prima, fază — acumularea 
de informatic — nu se va 
realiza nici, a doua — 
transformarea informației 
tebnioo-știintifice in pro
dus calitativ superior. 
Apoi, acolo unde există, 
nu întotdeauna spațiul a- 
cordat acestor biblioteci 
este corespunzător, de ase
menea alegerea personalu
lui care se ocupă de biblio
teci este făcută la intîm- 
plare.. in unele întreprinderi 
activitatea de informare 
fiind considerată o chestiu
ne marginală.

fu județul Botoșani, se 
disting insă si colective cu 
rezultate deosebite in do
meniul creativității. Așa 
este cel de la Întreprin
derea ..Elevtrocontact". care 
rsi organizează biblioteca 
tehnică după criterii știin
țifice st cu program zilnic 
de funcționare. Tot aici 
există o susținută activita
te de informare si docu
mentare tehnico-stiințifică.. 
tn. privința achizițiilor de 
carte si publicații ale uni
tăților enltucale cu activi
tate de informare din tară

(r.N.r.D.., O'.LD. de: ramu
ră). aproape nu ai. ce să 
reproșezi acestei, biblioteci 
tehnice si. implicit., condii- 
cerii întreprinderii. O ac
tivitate complexă pe Unia 
informării sj a. stimulării 
creativității se desfășoară 
si ta întreprinderea, texti
lă ..Moldova". Avint crea
tor s-a remarcat si lă în
treprinderea mecanică, ta 
r.U.P.S.. T.M./AI.A... prin
grija unor ingineri entu
ziaști si exigenti.

Este adevărat că in se
colul nostru creația științi
fică st tehnică ocupă un 
toc- central. S-a statornicit 
deia convingerea că știința 
este capabilă să dobîn- 
dească ce! mai înalt sens 
al creației umane. Pe pia
nul general al' culturii, se 
observă uneori tendința ca 
celelalte domenii ale crea
ției (artistică, morală, filo
zofică) să fie marginaiiza- 
te. De aceea, lucrul care 
se impune este restabilirea 
echilibrului optim intre 
toate formele de cunoaște
re. Știința are in cercetare 
Omul. Dar să nu uităm că 
ceea ce ne interesează sint 
oamenii, in complexitatea 
personalității Lor. Omul nou 
este omul superior prin 
stăpinirea unor cunoștințe 
din toate domeniile vieții 
(SociaL-politic. tehnico-ști
intific si culturar-artistic) 
și prin aplicarea acestor 
cunoștințe in practică, prin 
participarea, asadlir. lă acel 
tot unitar care reprezintă 
CREAȚIA.

A fi cu adevărat revolu
ționar înseamnă a respec
ta cu strictete critcriur va
lorii. a te instrui perma
nent pentru a produce bu
nuri de calitate, materiale 
Si spirituale. Căci ele re
prezintă oglinda nivelului 
de civilizație al’ unui popor.

Elena SFRANGEU

VITALITATEA 
ARTEI

POPULARE
-a încheiat etapa reou- 
tană a ."’estivalului na
tal ..('.iritarea Români:'?' 
fom.e i'itil artei populare, 
lei do bilanț, ale cărui 
cluzii pot conduce ia 
riffSirea unor- aspecte 
;ate de procesul creator 
itemporan. Nu fără te
și, s-a afirmat adesea că 

tara ~ noastră creația 
pulaxă constituie un fe
rn en activ, că arta popu- 
•ă contemporană se ca
uterizează prlntr-o deose- 
â vitalitate. Nimic mai 
.evărat. dacă luăm in 
-.'.sideratie miile de obiec- 

prezentate in etapa de 
asă a festivalului. ca $i 
■ cele premiate la fază 
deteană. Cele mai bune 
ese au fost răsplătite cu 
emii la nivel republican, 
■mind să fie înfățișate 
ibîicului in cadrul eXpd- 
tiei ce va fi organizată 

luna august. în cinstea 
ingresului educației poli- 
■e si culturii socialiste. 
Ceea ce a impresionat in 
od deosebit iuriul repu- 
iean a fost murea varie
re de piese realizate în 
idrul acestei ediții. Toate 
snurije creației populare 
a fost reprezentate Drih 
•eatii valoroase : țesături 
in bumbac, lină, cineoă 
ui borangic. costume 
oculare Si piese de pori, 
aramică si împletituri, o- 
iecte utilitare si decorat i- 
e confecționate din tentn. 
-a constatat menținerea si 
ez.volta.rea unor centre de 
■aditie in domeniul cera- 
îicii populare ; ta Hore- 
j. Obliga. Hâîmăael,’ 
'ama. Pisc, Biniș, «Jupî- 
e»ti. Baia Mare etc. nfieș- 
eri talentat! continuă să 
ticreze nu numai in sPiri- 
ul tradiției autentice, ci si 
n vederea satisfacerii ce- 
intelor vieții oontempora- 
>e. în acest sens, se pune

un accent deosebit Pe la
tura decorativă, creindu-se 
piese potrivite cu ambien
tul modern. Același lucru 
este valabil si in domeniul 
centrelor de mobilier popu
lar. Intre care se numără, 
cu realizări remarcabile, 
localitățile Budureasa. Să; 
lătruc Ccrnat.

O notă caracteristică ac
tualei ediții a festivalului 
constă in stimularea' fără 
precedent a creației de 
masă, nu numai la sate, ci 
și in mediul orășenesc. în 
acest sens, centrele județe
ne de îndrumare a creației 
artistice, școlile populare 
de artă, muzeele Si secțiile 
de etnografie din întreaga 
tară au desfășurat o boga
tă activitate de cercetare 
dn vederea depistării de 
noi talente, precum si de 
îndrumare a creației. Prin 
facilitarea accesului la co
lecțiile muzeale, mai cu 
seamă tinerii dornici să cu
noască specificul local, al 
artei populare au avut un 
pr'.lei de emulație, ale că
rui rezultate au fost nota
bile. Printr-o îndrumare 
competentă, realizată do. 
către specialiști, in cadrul 
școlilor populare di' artă 
multi iubitori de frumos 
si-au Însușit tehnicile tra
diționale de lucru, reâlizind 
piese inspirate din creația 
tradițională sau replici ale 
unor obiecte aflate in co
lecțiile muzeale.

Un alt fenomen îmbucu
rător. constatat in actuale 
ediție, este modul in care 
eob pe.ra tia m es t es u găren s ci 
a înțeles sâ preia tradițiile 
artei noastre populare. Ia 
condițiile transformării 
modului de viată al sate
lor ca Urmare a procesului 
general de modernizare. cei 
mai talenrati creatori popu
lari dirt mediul rural sint 
grupați in cooperative meș-

Expoziție de artă populara in cadrul Muzeului Satului din Capitală
Foto : E. Dichiseanu

tesugărest-f in oadrul căro
ra desfășoară un proces 
productiv ce a înlocuit pro
ducția tradițională in me
diul familial.

Specialiști cu inaltă cali
ficare. buni cunoscători ai 
tradiției dar si af cerințe
lor actuale coordonează ac
tivitatea productivă a coo
perației'meșteșugărești. ob- 
tinind rezultate deosebite. 
Astfel, in județul Olt. reac- 
tualizind tehnicile stră
vechi ale vopsitului cu co
lorant! vegetali, s-au reali
zat materiale intr-o croma
tică rafinată, modernă ; 
cooperativele meșteșugă
rești din întreaga tară con- 
fe'tfrtnează o gamă lareă 
de împletituri, de la obiș
nuitul cos de plată la mo
bilierul de grădină, cele 
mâ: izbutite piese fiind lu
crate in 1U de te i Cu bogată 
tradiție in domeniu : Tul- 
cea. Bihor. Mures, același 
lucru este valabil si oer.tru 
zonele tradiționale de pre
lucrare a lemnului — Alba. 
Vrancea etc. — in care. 
prii1) cooperația meșteșugă
rească Se produce o largă 
serie de obiecte cu carac
ter funcțional. Prelucrarea 
artistică a metalului, cor

nului si osului se desfă
șoară cil bune rezultate in 
cadrul oooperatiei meșteșu
gărești. la fel ca si pro
ducția covoarelor cu decor 
traditional sau Intr-o in
terpretare modernă. Coope
rației 1 se datorează »i 
perpetuarea costumului 
popular. Cu excepția unor 
arii restrinse (in care cos
tumul se poartă ocazional 
st deci se confecționează 
iitcij in sate) In zilele noas
tre portul popular a căpă
tat caracter festiv' ieșind 
din uzul cotidian. în aceas-- 
tă situație, cooperația mes- 
tesugârească — în strinsâ 
colaborare cu muzeele et
nografice — realizează ves
timentația necesară nume
roaselor formatti folclorice, 
si ele prezente in cadrul 
Festivalului național ..Cin
tarea României". S-au de
tașat cu excelente rezultate 
in ultimii ani cooperative
le din județele Mehedinți, 
Timiș. Prahova. Galați. 
Tulceâ, Buzău, Clui. in ca
drul cărora se produc re
plici contemporane ale Pie
selor de port de veche tra
diție. Meritoriu este de 
asemenea faptul că se în
cearcă o depășire a unifor

mizării costumelor purtate 
de membrii forrriatiilor fol
clorice. fenomen prezent la 
edițiile trecute șl care să
răcea zestrea noastră tra
dițională.

Fără îndoială, rămîn incă 
multe de făcut in acest do
meniu. în special în direc
ția apărării purității artei 
noastre populare, a păstră
rii ei nealterate. Sint Si în
cercări d« Poluare, venite 
din partea unor oameni 
care, nepricenttti. primesc 
cu prea multă ușurință 
dreptul de a desface pro
duse urite. lipsite de va- 
loare. care n-au nimic co
mun cu adevărata artă 
populară. »

Subliniind doar citeva din 
aspectele artei nooulat-e 
actuale asa cum s-au con
turat ele in Ediția a Vî-a 
a Festivalului national 
..Cîntarta României" se 
poate afirma ittsă cu de
plin temef că -rintem nu 
numai moștenitorii uneia 
din cele mai valoroase 
creații populare din lume, 
ci si demni continuatori ai 
săi. in condițiile culturii 
socialiste.

Jana NEGO1TA

CARNET CULTURAL

VASLUI. La casele de cultură 
din Birlad și Negrești, ta între
prinderile ..Mecanica" ditl Vaslui și 
de rulmenți din Biriăd a fost, pre
zentată de către biblioteca jude
țeană expunerea „Opera tovară
șului Nicolae Ceaușescu — strălu
cită afirmare a nobilelor idealuri 
de pace și progres ale poporului 
român". Manifestările au fost pre
cedate de vernisarea unor ample 
expoziții de carte sub genericii*  
„Din gindirea sociaii-politică a pre
ședintelui României tovarășul 
Nicolae Ceaușescu". La casele de 
cultură din Iluși și Vaslui. în ma*  
multe * întreprinderi industriale, 
precum și in comunele Miclești. 
Făleiu. Pădureni șl altele au avu; 
ioc simpozioane, mese rotunde, re
citaluri de versuri, expoziții de 
carte șl artă plastică. (Fetim Ne- 
cula).

CLUJ. La casele de cultură, clu
burile muncitorești, cămine cultu
rale și biblioteci din județul Cluj 
au avut loc simpozioane, mese 
rotunde, dezbateri și s-au vernisat 
expoziții de carte social-politică. 
Astfel, la Biblioteca centrală univer
sitară din Cluj-Napoca a avut loc 
simpozionul „Politica culturală a 
Partidului Comunist Român — 
parte integrantă a procesului de 
construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în tara 
noastră", iar la Institutul de arte 
plastice din Cluj-Napoca s-a des
chis o expoziție de afișe social- 
politice. (Marin Oprea).

HARGHITA. ..Epoca 
Nicolae Ceaușescu — epoca ma
rilor împliniri socialiste" — este 
genericul sub care s-a desfășurat 
in localitățile județului Harghita o 
largă suită de manifestări : expu
neri. dezbateri, proiecții de filme 
documentare, expoziții de carte 
soCiai-politică. (Nicolae Sandru).

ARGEȘ: în cadrul acțiunii iniția
te de Comitetul județean de cul
tură și educație socialistă Argeș, 
purtind genericul ..Știința și girt- 
dlrea umană in sprijinul creșterii 
conștiinței socialiste", o brigadă 
științifică județeană s-a mtilnit cu 
constructorii de pe șantierele hi
droenergetice de la Dragoslavele și 
Clăbucet. (Gheorghe Cirstea).

„Lecția deschisă" 
de pe Măgura Șimleului
In apropiere de 

orașul Șimlet» 
Silvaniei. pe o 

suprafață de citeva 
zeci de hectare se des
fășoară. de multă vre
me. cu bune .rezultate 
o „Lecție deschisă". O 
lecție continuă, ai că
rei param etri forma- 
ttv-educationali se mo
difică. in sens pozitiv, 
de ta un an ta altul. 
De data aceasta o să 
ne referim doar La un 
fragment al acestei 
lecții, a caret arte de 
desfășurare cuprinde 
vreo 7 hectare de te
ren. Figurind cu cît- 
va timp înainte, la ca
tegoria de teren desti
nat. altor folosințe 
(practic erau niște te
renuri neproductive, 
cu mărăcin tauri), cu
prinde în prezent o 
colecție pomicolă de 
invidiat : 30 de soiuri 
simburoase (cireș, cais, 
niersic. prun etc.), ne
numărate soiuri să- 
mintoase (măr. păr) 
si 80 de soiuri
de viță de vie.
Imediat, sub terasele 
amenajate într-o fer
mecătoare ge ometrie a 
liniilor, se află un la
borator de viticultură 
dotat cu cea mai mo
dernă aparatură, dar 
Si cu instrumentar 
tradițional. De cum 
intri, privirea îti este 
atrasă de un citat : 
„Rădăcinile învățătu
rii sint amare, dar 
roadele sînt dulci", 
întreg complexul la 
care ne referim apar
ține Liceului agroin
dustrial din Șimleu 
Silvaniei. o recunos
cută si unanim apre
ciată scoală a muncii, 
in care noua „mese
rie" de țăran, de care 
are nevoie noul tip de

agricultură din țara 
noastră, se învață, cu 
sirs, sub directa în
drumare a unui ini
mos cbJeetiv didactic. 
Am ales acest frag
ment de lecție pentru 
eâ tot ceea ce am pre
zentat a fost realizat 
prin munca elevilor 
si pasiunea dascălilor 
lor. Ce fac elevii aici?

— Pomicultură șt vi
ticultură. La fel ca’ in 
celelalte ferme (vege
tală. zootehnică), aici 
se realizează e bună 
parte din activita
te*!  instrueiiv-educatf- 
vă. aplicativă, preci
zează dr. ing. Vasile 
Popa, director cu pre
gătirea in meserie a 
elevilor de la Li
ceul agroindustrial din 
Șim’eu Silvaniei. Tă
ierile de formare, 
altoirile, completarea 
golurilor, lucrările de 
întreținere, pe întrea
ga durată a unui an 
de producție le. reali
zează elevii, sub direc
ta îndrumare si coor
donare a profesorilor*  
de specialitate. Tot 
aici se realizează și 
lucrările practice de 
bacalaureat. Spre e- 
xemplu. elevul iși 
alege un anumit soi de 
pom sau vită de vie, 
pe care îl urmărește 
în timp. Efectuează 
toate lucrările, obser
vațiile sint consemna
te cu minuțiozitate și 
raportate la tot ceea 
ce și-a însușit în mod 
teoretic, iar după a- 
reea elaborează lucra
rea. în fapt, fiecare 
lucrare — tăiere sau 
altoire — este o acti
vitate creativă.

în acest cadru, s-au 
ous bazele cunoștințe-1 
lor atitor si atitor 
specialiști de mai t.îr- 
ziu. unii dintre absol

venți desfășizrindu-și> 
iu prezent activitatea 
rn agricultura județu
lui. In re.iumitele ter
me pomicole din Șim- 
leu Silvaniei. apar- 
ținirui de I.A.S. sau 
C.A.P.» precum și in 
altele, iși desfășoară 
activitatea ingineri 
care au fost elevii a- 
cestui liceu. Sigur, in
struirea practic-a pli- 
cativă se poate realiza 
și in alte forme, dar 
cu totul altceva este 
să ai Ia indemînă tot 
ceea ce este necesar 
pentru a învăța, pen
tru a , experimenta. 
Desfășurată pe cicluri 
de producție. .Jec'ția 
deschisă" de pe Mă
gura are toate atribu
tele unei' reale impli
cări a activității pro
ductive cu studiul. Iar 
ducă ea se desfășoară 
la cotele unei înalte 
exigențe, fapiul se da
torează pasiunii și pri
ceperii dascălilor de 
aici, muncii efective a 
elevilor, care au înno
bilat cu truda lor a- 
cest colt de pă- 
mint. Este amfiteatrul 
cursurilor lor. realizat 
ca urmare a unei 
fericite înțelegeri a 
cgea ce înseamnă asi
gurarea condițiilor ne
cesare unui invăță- 
mint formativ. La data 
cind așterneam pe 
hirtie aceste rinduri, 
elevii, sub îndruma
rea dascălilor lor. exe
cutau lucrările de în
treținere într-o ma
nieră de-a dreptul sur
prinzătoare sub rapor
tul îndrăznelii si pri
ceperii. „Lecția des
chisă" de pe Măgura 
continuă.

Euqen TEGLAȘ 
corespondentul 
„Scînteii"

teatre
• Teatrul Mic (14 70 81, la Rotonda 
scriitorilor din Cișmlgiu) : Anotimp 
de aur, spectacol de sunet și lumină 
— 21

• Teatrul „Nottara" (59 31 03, In 
complexul „Expoflora" din parcul 
Herăstrău): Anotimpul florilor, spec
tacol de sunet si lumină — 18
• Teatru! Ciulești (sala Majestic, 
foaier. 14 72 34) : Odihna vintultil (re
cital din lirica populară româneas
că) — 20
• Teatrul satlrtc-muzical • ,,C. T6-
nase" (sala Savoj', 15 58 78) : Mi se

pare eă mă-nsor — 19 ; (grădina
Boema) : Artiștii șl Boema — 19,30
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
Ia sala Majestic) i Și totuși, 0 mare 
iubire — 19
• Teatrul „Țăndărică” (15 23 77. sal» 
Victoria) : Guliver In (ora păpușilor
— 9,30 ; (la Teatrut de păpuși — 
Herăstrău) : Hai copii la Joc ! — 18,30

cinema
• Pistruiatul I—H : FERENTARI
(80 49 35) — lâ: 17: 19
• Răpirea fecioarelor : BUZEȘTI
(50 43 58) — ’.5: 17: 19
• Cucoana Chirița : VIITORUL
(19 67 40) — 15i 17; 19
• Program special pentru copii și 
tineret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15,15; 17,15: 19.15
• Te iubesc, dragă : TIMPURI NOI
(156110) — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18; M

• Șatra : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15: 17; 19
• Old Shatterhand : MELODIA
(11 13 49) — 9: 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
• Pilne, aur, natfan : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19
• Ewa : PROGRESUL (23 94 10) —
15; 17; 19
• Medalion Alain Delon : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18, 
20.15

• Mari regizări, 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; 18,45
• Avertismentul : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,30; 14: 17: 19.30
• Jandarmul și jandarmerițele : 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11,15; 13.30; 
15.45; 18; 20. FLOREASCA (33 29 71) 
— 9; 11: 13; 15; 17; 19

I
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Distincții decernate pentru locul J ocupat 
in întrecerea socialistă

Adunarea de Ia Trustul antrepriză generală 

de construcții-montaj Timiș

VIAȚA
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN TARILE SOCIALISTE

Trustului antrepriză generală de 
construcții-montaj Timiș — unitate 
distinsă cu înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste" — i-au fost de
cernate, miercuri. în cadrul adunării 
generale a reprezentanților oamenilor 
muncii. „Steagul roșu" și Diploma 
de Onoare ale Consiliului Central al 
U.G.S.R., pentru ocuparea locului I 
pe tară în întrecerea socialistă.

într-o atmosferă de puternică an
gajare muncitorească, participant'; 
la adunare au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, o telegramă. în care se 
spune : Cu sentimente de aleasă 
stimă și recunoștință, vă adresăm 
dumneavoastră, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. eminent 
conducător al partidului și statului 
nostru, ctitor al României socialiste 
moderne, personalitate proeminentă 
a lumii contemporane, cele mai calde 
și vii mulțumiri pentru inalta cinste

Cronica zilei
Tovarășul Dimitrie Ancuta, vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, miercuri, pe M. Ag. M. Akhtar, 
secretar de stat la Divizia pentru 
relații economice din Ministerul 
Afacerilor Externe al Republicii 
Islamice Pakistan, președintele păr
ții pakistaneze in Comisia mixtă gu
vernamentală româno-pakistaneză de 
colaborare și cooperare economică 
și tehnico-științifică, ale cărei lu
crări se desfășoară la București.

Au fost abordate aspecte privind 
relațiile economice bilaterale, subli- 
niindu-se că acestea se dezvoltă po
trivit orientărilor si hotărîrilor con
venite cu prilejul dialogului româno- 
pakistanez la nivel înalt. Au fost 
analizate, totodată, noi posibilități 
menite să conducă la aprofundarea 
colaborării și cooperării în domenii 
de interes comun. Ia sporirea schim
burilor reciproce de mărfuri.

*
Cu prilejul aniversării Zilei Re

nașterii Poloniei, la Casa de cul
tură a sindicatelor din Constanta a 
avut loc miercuri vernisajul unei 
expoziții de fotografii ilustrind ac
tualitatea vieții social-economice din 
această țară, imagini ale unora din 
cele mai pitorești zone turistice, 
portrete ale oamenilor muncii.

In județul Dîmbovița s-a încheiat recoltatul griului
Oamenii muncii din agricultura 

județului Dîmbovița au încheiat re
coltatul griului de pe întreaga su
prafață cultivată.

în telegrama adresată cu 
acest prilej tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, se arată că. in pre
zent, se acționează cu toate forțele 
pentru eliberarea terenurilor de paie, 
insămințarea culturilor duble, exe
cutarea arăturilor de vară, recoltarea

tv
20.00 Telejurnal
20,15 Viața economică
20,25 Comparații în timp 9 Ce a în

semnat pentru România calea so

vremea 

electronice, din raioa
nele specializate ale 
marilor magazine din 
București și din în
treaga țară. Toate 
aceste radioreceptoare 
prezintă sensibilitate, 
selectivitate. audiție 
clară, plăcută ; pentru 
că sint realizate in
tr-un design modern, 
cu carcasă metalică 
șau plastic, în diverse 
culori ; pentru că sint 
ușoare Ia purtat și 
unele ea Soio-500, 
Iris, Gloria pot fi fo

pe care ne-ați făcut-o conferindu-ne 
prestigiosul titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste".

Folosim acest prilej pentru a ex
prima înaltul omagiu și nemărginita 
noastră recunoștință fată de mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului și 
statului, savant de largă recunoaștere 
internațională, pentru activitatea 
generoasă pe care o desfășoară in 
vederea promovării progresului teh
nic, dezvoltării științei. învățămin- 
tului și culturii românești.

înmînarea „Steagului Roșu" și a 
Diplomei de Onoare prilejuiește re
afirmarea hotărîrii întregului nostru 
colectiv de a realiza exemplar sar
cinile ce-i revin în acest an si pe 
întregul cincinal, cinstind astfel, cu 
noi și remarcabile fapte de muncă, 
glorioasa aniversare a zilei de 23 Au
gust, Conferința Națională a parti
dului și a 40-a aniversare a Repu
blicii.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
numeroși invitați.

Au fost prezenți membri ai amba
sadei R.P. Polone la București.

★
Cu prilejul celei de-a 60-a aniver

sări a infiin țării Armatei Populara 
Chineze de Eliberare, atașatul mili
tar aero și naval al R.P. Chipeze la 
București, Ye Daheng, a oferit, 
miercuri, o recepție.

Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Apărării Naționale, 
ai altor ministere. Asociației de prie
tenie româno-chineze, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, ac
tiviști de partid, generali și ofițeri 
superiori.

Au luat parte, de asemenea, ata
șați militari aero și navali acreditați 
la București.

★
Miercuri s-a reîntors. în portul 

Constanta nava-școală „Mircea“, 
care, în perioada 4—29 iulie, a efec
tuat un marș de instrucție în Marea 
Neagră în scopul pregătirii practice 
a elevilor Institutului de marină.

Pe timpul marșului, nava școală 
,.Mircea" a făcut escale în porturile 
Burgas din R.P. Bulgaria, Suhumi și 
Sevastopol din U.R.S.S.

(Agerpres)

legumelor și fructelor, la întreținerea 
culturilor, strîngerea și depozitarea 
furajelor, pentru livrarea cantități
lor de produse agricole la fondul de 
stat.

Lucrătorii ogoarelor dîmbovițene 
iși exprimă hotărirea de a nu pre
cupeți nici un efo-t. pentru a întim- 
pina Conferința Națională a parti
dului și a 40-a aniversare a procla
mării Republicii cu noi și impor
tante realizări in toate sectoarele de 
activitate.

(Agerpres)

cialistă de dezvoltare • Indus
trializarea

30,45 Laureați al Festivalului național 
„Cîntarea României4*.  Invitație in 
studiourile Radiotfcleviziunii (co
lor)

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 30 iulie, ora 21 — 3 august, 
ora 21. in tară : Vremea va continua 
să se încălzească ușor în regiunile 
nordice. Vor cădea ploi care vor avea 
și caracter de aversă, însoțite izolat de 
descărcări electrice, local, in jumătatea

Un radioreceptor 
portabil acasă, în 
drumeții, în concedii 
la munte sau la mare 
înseamnă a fi mereu 
în pas cu timpul, a fi 
permanent la curent 
de la știrea de ultimă 
oră pină la starea 
vremii. Un radiorecep
tor portabil, fie că e 
vorba de Song. Top, 
Iris, Solo sau Gloria, 
se poate procura din 
magazinele comerțului 
de stat specializate în 
desfacerea produselor

21,10 Mari actori, mari regizori. Burt 
Lancaster

21.50 Telejurnal
22»QQ închiderea programului 

de nord a țării. In rest, averse de 
ploaie izolate, mai ales dttpâ-amiaza. 
Vfntul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
in general intre 10 si 18 grade, iar cele 
maxime intre 24 și 32 ele grade. In 
București : vremea va continua să se 
Încălzească ușor, iar cerul va fi va
riabil. Condiții de ploaie de scurtă 
durată spre sfirșitul intervalului. Vin- 
tul va sufla slab pînă Ja moderat. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
între 16 și 19 grade, iar cele maxime 
între 28 și 32 de grade.

losite cu baterii sau 
la rețeaua electrică și, 
nu în ultimă instanță, 
pentru că au un ter
men de garanție cert : 
12 luni. La prețuri 
convenabile, pe o 
singură lungime de 
undă, ca Top, pe două, 
ea Song și Iris, pe 
patru, ca Solo-500, sau 
pe cinci, ca Gloria, ele 
pot deveni, in orice 
Împrejurare, m prie
ten de nedespărțit.
(Marta CUIBUȘ).

SATU MARE : 
Utilaj minier 

cu performanțe superioare
La întreprinderea de utilaj mi

nier Satu Mare a fost fabricat 
primul lot de încărcătoare miniere 
I.M.-180, care depășesc ca putere 
de circa 4 ori încărcătoarele simi
lare realizate pină acum, avind 
funcționalități și caracteristici su
perioare. „Cartea de vizită" a noii 
creații tehnice ne-a fost prezen
tată mai amănunțit de Tudor Bo- 
robeica. șef de atelier : „Dincolo 
de forța sa sporită de trac
țiune (13 tone) și de ridicare (12 
tone), de capacitatea de încărcare 
(4 mc) și de avantajul care i-1 
conferă acționarea hidraulică, tre
buie menționat gradul ridicat de 
autonomie in mișcare și multi- 
funcționalitatea sa datorată echi
pamentelor cu care este dotat, și 
anume platformă de transport, 
furcă stivuitoare, lamă buldozer. 
Noul utilai va fi utilizat în gale
riile și carierele miniere, ca și în 
exploatările la suprafață". (Octav 
Grumeza).

IAȘI : In ajutorul 
constructorilor

La întreprinderea de materiale 
de construcții dini Iași s-a realizat 
un prim lot de panouri mari inte
gral prefabricate pentru 100 de 
apartamente, care au si fost li
vrate șantierelor de locuințe. Aces
te panouri, pentru pereții exteriori 
și interiori, pentru cabine sanitare 
și alte utilități, contribuie la creș
terea productivității muncii la con
strucții. întreprinderea de mate
riale de construcții Iași va realiza 
panouri integral prefabricate pen
tru 1 000 apartamente pe an. 
(Manole Corcaci).

BRĂILA : De la teorie — 
la demonstrații practice
Ieri, 29 iulie, s-au încheiat Ia 

Brăila lucrările unei consfătuiri 
privind generalizarea experienței 
pozitive în creșterea factorului fi
na! de recuperare a țițeiului din 
zăcăminte prin procese de injecție 
și combustie subterană. în cadrul

Roman — municipiu in plina dezvoltare

INFORMAȚII 
SPORTIVE

ȘAH. © în runda a opta a tur
neului interzonal de șah de la Szi- 
rak (Ungaria) maestrul român Mi
hail Marin a cîșiti.gat Ia marele maes
tru iugoslav Velimiroviei. în clasa
ment conduce Beliavskj (U.R.S.S.) — 
5.5 puncte (1). urmat de Liubojeviei 
(Iugoslavia) — 5.5 puncte. Mihail 
Marin ocupă locul 9, cu 4 puncte. 
• în turneul interzonal feminin de 
sah de la Tuzla (Iugoslavia), după 
8 runde in fruntea clasamentului se 
află sovietica Ioseliani si poloneza 
Brustman cu cite 7 puncte, iar in 
turneul interzonal feminin de la 
Smederevska Palanka. după 10 run
de conduce Marta Litinskala 
(U.R.S.S.) cu 8 puncte, urmată de 
Măriei (Iugoslavia) 7,5 puncte,

FOTBAL. Rezultate înregistrate în 
competiția internațională de fotbal 
pentru juniori „Turneul Prietenia" : 
Cehoslovacia — U.R.S.S. 0—0 ; Un
garia — Cuha 4—0 ; Bulgaria — R.D. 
Germană 0—0 ; Polonia —- România 
1—0. • în finala turneului interna
țional de fotbal de la Oldenburg (R.F. 
Germania). Borussia Monchenglad- 
bach a dispus cu 5—0 (2—0) de F.C. 
Nurnberg, iar V.F.B. Oldenburg a în
trecut cu 2—0 (1—0) formația en
gleză Luton Town. ® La Dresda a 
început un turneu internațional de 
fotbal. în prima zi inregistrindu-so 
următoarele rezultate : O.F.I. Kro- 
ta — Szeged 2—2 ; Stahl Riesa — 
Maastricht 5—0. • Intr-un meci 
eontind pentru'competiția internațio
nală de fotbal „Cupa de vară — In
tertoto". la Copenhaga, campioana 
Danemarcei. Brondby. a întrecut eu 
1—0 (0—0) eehipa vest-germană
V.F.L. Bochum. • La 8 august, pe 
stadionul „Wembley" din Londra se 
va disputa un meci de fotbal intre 
reprezentativa Angliei si o selecțio
nată mondială, partida maremd 100 
de ani de la crearea ligii engleze, cel 
mai vechi campionat oficial al spor
tului cu balonul rotund. In vederea 
acestei partide antrenorul selecțio
natei mondiale britanicul Terry Ve
nables. a apelat, intre, alții, la Diego 
Maradona (Argentina), Josimar (Bra
zilia). Platini (Franța), Detari (Un
garia), Futre (Portugalia). Elkjaer- 
Larsen (Danemarca). Dasaev. Zava
rov si Belanov (U.R.S.S.) și Berthold 
(R.F. Germania).

TENIS. Turneul internațional mas
culin de tenis de la Stowe (S.U.A.) 
s-a încheiat cu victoria lui Ivan 
Lendl care l-a întrecut în finală, cu 
6—3. 6—3. pe Jimmy Arias.

ATLETISM. La cea de-a doua e- 
ditie a Campionatelor mondiale de 
atletism de la Roma, competiția pro
gramată intre 29 august si 6 sep
tembrie. U.R.S.S. va fi reprezenta
tă de un lot masiv de sportivi și 
sportive, avind in frunte patru de
ținători ai titlului suprem: săritoarea 
in înălțime Tamara Bîkova. Ghe- 
nadi Avdeenko, la aceeași probă, 
Serghei Bubka, recordman mondial 
la săritura cu prăjina, și Serghei 
Litvinov — aruncarea ciocanului. 

acestei manifestări tehnico-econo- 
mice, la care au participat repre
zentanți din diferite județe ale 
țării, au fost prezentate referate 
și comunicări privind realizările 
obținute in acest domeniu. In con
tinuare, participanții au urmărit, 
la fața locului, două din brigăzile 
Schelei petroliere Brăila execu
ting lucrări la sonde cu procese 
de injecție și s-au efectuat dife
rite demonstrații practice. (Can- 
diano Priceputa).

GALAȚI : Realizări 
ale laminoriștilor

Prin ultimul Iot de 200 tone 
profile formate la rece, expediate 
la export, întreprinderea „Lami
norul" de tablă din Galați și-a în
deplinit sarcinile la acest indica
tor pe luna în curs. După cum ne 
spunea directorul unității, ingine
rul. Victor Scorțanu. de Ia începu
tul anului și pînă în prezent în
treprinderea „Laminorul" — frun
tașă pe tară in întrecerea socia
listă — și-a depășit sarcinile la 
export cu 4 la sută. (Dan Plăeșu).

NÂSĂUD : Secție 
\ de prelucrare 
a materialelor refolosibile

în cadrul întreprinderii de pre
lucrare a maselor olaslice de pe 
platforma industrială a orașului 
Năsăud a fost pusă în funcțiune, 
la parametrii proiectați, o secție 
de prelucrare a materialelor recu
perabile și refolosibile din polieti
lenă Si polipropilenă. Noua capaci
tate de producție a fost realizată 
in regie proprie și cuprinde o plat
formă de prelucrare, o hală de fa
bricație dotată cu linii tehnologice 
moderne și alte dotări. (Gheorghe 
Crisan).

ROMAN : Apartamente peste prevederi
în municipiul Roman, construc

torii au predat „la cheie" cel de-al 
300-lea apartament ridicat in aoest 
an, cu aproape 50 mai mult decît 
prevederile de plan la zi. Se dis
ting printr-o arhitectură modernă 
blocurile ridicate în zona străzilor 
Smirodava. Cuza Vodă, Anton 
Pann. Nicolae Titulescu și mai 
ales cele edificate in perimetrul
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CU... CALCULATORUL. Roboții in
dustriali -'sint conduși de calcula
toare cu ajutorul unor comenzi spe- » 
cifice. Numeroase cercetări actuale, 
desfășurate pe plan mondial, vizează 
posibilitatea formulării acestor co
menzi în limbajul natural. Prin ur
mare, calculatorul trebuie să recu
noască automat vocea umană și să 
răspundă tot prin „voce". Pentru 
aceasta au fost realizate circuite 
specializate, sub forma unor module 
funcționale. Sistemele (calculator
robot) de uz industrial construite as
tăzi in lume recunosc de la citeva 
zeci la citeva sute de cuvinte (en
glezești!). în ciuda numeroaselor di
ficultăți antrenate de recunoașterea 
vorbirii, acest mod de comunicare 
om-mașină are toate șansele de a fi 
utilizat pe'scară largă. Viteza de co
municare este, in general. superi
oară oricărui mod „clasic" de Intro
ducere a datelor : vorbitorul este 
identificat de la distanță, indiferent 
de poziția in care se găsește față de 
mașină, pe baza caracteristicilor vo
cii sale ; singurul, traductor necesar 
este microfonul.

Cercetări in acest domeniu se des
fășoară și în țara noastră, la Cate
dra de tehnologie electronică și mi
croelectronică de la Institutul poli
tehnic București, precum și la Insti
tutul de tehnică de calcul și infor
matică. în 1984. în cadrul unui sim
pozion științific, s-au putut aprecia 
primele rezultate : recunoașterea 
efectivă a unui set de comenzi pro
nunțate de aceeași persoană. Cerce
tările și experimentările au conti
nuat in vederea perfecționării sis
temului și aplicării lui in industrie. 
Sistemul pentru comunicare om- 
mașină. bazat pe analiza și sinteza 
automată a voeii este constituit din- 
tr-un procesor acustie necesar pre
luării și sintezei semnalului vocal și 
un procesor fonetic implementat pe 
minicalculatorul CORAL-4011. care 
execută operațiile matematice afe
rente și conține procedurile de recu
noaștere propriu-zisă. In prezent 
sint puse la punct trei proceduri. 
Prima se referă la recunoașterea 
unui vocabular limitat (citeva zeci 
de cuvinte), pronunțate izolat. cu 
ajutorul lor fiind posibilă formula
rea comenzilor pentru un robot in
dustrial. In acest caz este recunos
cută o singură voce, timpul necesar 
fiind de ordinul secundelor. Cea 
de-a doua procedură înlesnește „an
trenarea" sistemului pentru a recu
noaște oricare alt vorbitor și orice 
vocabular de aceleași dimensiuni. 
Iar cea de-a treia permite calcula
torului să răspundă prin „voce" co
menzilor date de utilizator.

„PUDRAIIE" IN CÎMP ELECTRO
STATIC. Prin procedeele clasice de 
vopsire se pierde circa 30 pină la 50 
la sută din cantitatea de vopsea, 
calitatea pieselor și productivitatea 
muncii inregistrînd și ele valori 
destul de modeste. Dacă se aplică 
pe piesă o pudră epoxidică. în eimp 
electrostatic, pierderile de materiale 
sint complet eliminate, productivi
tatea crește de citeva ori. calitatea

HARGHITA : Noi unități 
prestatoare de servicii
Venind în intimpinarea cerințe

lor cetățenilor, Uniunea județeană 
Harghita a cooperativelor mește
șugărești și-a intensificat preocu
pările in vederea diversificării 
prestărilor de servicii. Astfel, in 
perioada care a trecut de la în
ceputul anului, s-au înființat in lo
calitățile urbane peste 30 de noi ca
tegorii de servicii, dintre care reți
nem pe cele de proiectare, amenaja
re și decorațiuni interioare la Cris- 
turu Secuiesc, reparații de mașini 
de spălat, spălătorie și curățătorie 
chimică, ateliere foto în .orașul 
minerilor — Bălan. La coopera
tiva meșteșugărească „încălțămin
tea" dm Odorheiu Secuiesc, tova
rășa Miklos Genoveva. vicepre
ședinta unității, ne arată 'cele 14 
noi modele de ghiozdane și : genți 
destinate elevilor in noul an șco
lar. Frumoase, comode, practice. 
(Nicolae Șandru).

BACĂU : Salbă 
de microhidrccentraîe

Măsurii e inițiate în ultimii ani 
pentru utilizarea superioară a po
tențialului hidroenergetic al nuri
lor și picturilor mici din județul 
Bacău s-au materializat, pînă in 
prezent., in obținerea unei puteri 
de 3 990 kW, instalată în 23 de 
microhidrocentrale construite, între 
altele, pe cursurile de apă Bur
da, Negru. Cașin, Tulburea. Le- 
șunt, pe lacul Belci, la Poiana 
Uzului, precum și in alte locali
tăți avind cursuri mici de apă. 
Pînă la finele anului 1990 puterea 
instalată urmează să sporească la 
7 911 kW prin construirea și pu
nerea în exploatare a încă 20 de 
asemenea obiective hidroenergetice. 
(Agerpres).

străzii Stefan ccl Mare. ce va 
deveni ia finele acestui cincinal 
cea mai mare zonă de locuit și 
comercială a localității. De aseme
nea, pentru orașul Roman anul 
in curs va însemna încă circa 820 
apartamente, precum și spații co
merciale și de prestări servicii in- 
șumind 5 330 mp. (Agerpres).

pieselor fiind, indiscutabil, superi
oară. Este adevărat, într-o oră se 
consumă cu 20 kWh mai mult decit 
în cazul vopsirii cu aer comprimat. 
Acest inconvenient poate fi insă eli
minat prin perfecționarea parame
trilor cuptorului de uscare și prein- 
călzire.

O asemenea instalație, concepută 
de un colectiv de la Institutul de 
cercetări pentru electrotehnică, func
ționează de citva timp Ja întreprin
derea „6 Martie" din Timișoara. în 
loc de două piese vopsite prin proce
deul cu aer comprimat, într-o oră 
sint degresate, spălate, uscate, pre- 
încălzite și vopsite 12 piese de ace
leași dimensiuni. Piesele sint trans
portate automat intr-un cuptor in 
care uscarea și preincălzirea se fac 
cu raze ihfraroș.ii. apoi într-o insta
lație deloc complicată pudra epo
xidică este aplicată pe .6—8 repere 
in același timp. Surplusul de pudră 
se recuperează permanent intr-un 
rezervor, fiind reintrodus in circuit, 
într-o -singură lună, la întreprinderea 
„6 Martie" se vopsesc astfel aproxi
mativ 1000 mp de piese, ceea ce echi
valează cib 16 produse din nomencla
tor sau cu 20 la sută din producția 
totală, folosindu-se numai 130 kg de 
pulbere, față de 250 kg vopsea in 
vechiul procedeu.

PENTRU ELECTROLIZA CUPRU
LUI. în urmă cu trei ani, specia
liștii Institutului dc cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică pen
tru electrotehnică realizau, în pre
mieră națională, instalația de redre
sare pentru alimentarea cuptoarelor 
de grafitare la Întreprinderea de 
aluminiu Slatina. Randamentul ener
getic net superior al instalației, de 
100 000 A/300 V, calitatea electrozilor 
folosiți la cuptoarele cu arc elec
tric i-au determinat pe cercetători 
și pe beneficiari să generalizeze so
luția. De pildă, ia întreprinderea de 
electrozi siderurgici din Titu au fost 
puse în funcțiune patru asemenea 
instalații de redresare, ale căror- per
formanțe se situează la nivel mon
dial. Trebuie să amintim faptul că 
prima instalație — proiectată și rea
lizată in numai 10 luni — a prilejuit 
elaborarea unor soluții tehnice uni
tare, adecvate oricărui tip de redre
sare pentru instalații tehnologice, 
fie pentru electroliza aluminiului, 
fie a cuprului sau a substanțelor clo- 
rosodice. Una dintre acestea este, 
de pildă, redresorul reversibil cu ti- 
ristoare, de 20 000 A/220 V pentru
electroliza cuprului, o noutate in do
meniu. Specialiștii Institutului de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru electrotehnică au fi
nalizat, de asemenea, un redresor 
răcit cu aer folosit la electroliza alu
miniului. în probe aflindu-se în mo
mentul de față un nou agregat pen
tru întreprinderea de aluminiu din 
Slatina. La realizarea instalațiilor 
de redresare a colaborat și un colec
tiv’ de la „Electroputere" — Craiova, 
acestuia revenindu-i sarcina de a 
proiecta și executa transformatoa
rele de putere.

Valeria ICHIM

U.R.S.S.

Metroul leningrădean în continuă extindere
Constructorii metroului din Le

ningrad au început săparea unul 
nou tunel sub apele Nevei. Viitorul 
traseu subteran, cu o lungime de 
9 kilometri, va lega centrul orașu
lui de țărmul Golfului Flnlc, unde 
se va construi un nou cartier pen
tru un milion de locuitori. Noul 
traseu se află in prelungirea celei 
de-a patra diagonale a metroului 
leningrădean. Ritmul construcției 
este rapid, viteza de înaintare a 
scutului subteran fiind de circa 400 
metri lunar.

Metroul este unul din principa
lele mijloace de transport ale ma

R.P. CHINEZĂ

„Marele zid verde“
în R.P. Chineză se fac mari efor

turi pentru cprirea fenomenului de 
deșertil'icare, care afectează cea 
mai mare parte a teritoriului din 
nordul și nord-estul țării.- Potrivit 
statisticilor, zona de deșert acoperă 
o suprafață de circa 1,3 milioane 
kilometri pătrați, adică 13,3 la sută 
din teritoriu, fiind, totodată, ame
nințate alte aproximativ 3,3 mili
oane hectare de terenuri în prezent 
cultivate. S-a stabilit că, dacă nu 
se iau măsuri corespunzătoare, pină 
la sfirșitul acestui secol ar putea să 
an transforme în deșert alți peste 
70 000 kilometri pătrați de sol fertil.

în aceste condiții, guvernul cen
tral, in cooperare strînsă cu. foru
rile locale, au trecut la aplicarea 
unui amplu program de împăduri
re. destinat nu numai să oprească 
înaintarea desertului, ci și să recu

R.P. BULGARIA

Pentru ocrotirea mediului înconjurător
Ocrotirea mediului înconjurător 

se bucură de o atenție din ce in ce 
mai mare in R.P. Bulgaria. Numai 
în cincinalul trecut. în țară au fost 
alocate in acest scop aproximativ 
două miliarde leva, ceea ce repre
zintă aproape o dublare a fonduri
lor fată de cincinalul anterior. Au 
fost redate astfel' agriculturii apro
ximativ 8 000 de hectare. Totodată, 
ponderea rîurilor depoluate a ajuns

R.D. GERMANĂ

Lucrări de stăvilire a eroziunii 
apelor mării

în R.D.G.. din 1968 și pină în pre
zent. aproximativ cinci milioane 
de metri cubi de nisip s-au pompat 
din Marea Baltică și s-au depus in 
zonele de coastă pentru a curma 
procesul de eroziune. în fiecare an, 
marea „răpește" 25 de centimetri 
de litoral. Dar. după cum mențio
nează agenția A.D.N., nave speciale 
ale flotei tehnice a R.D. Germane

REPUBLICA CUBA

„Zafra ’87“
Prin oprirea pentru reparații a 

instalațiilor fabricii de zahăr .,Pa
blo de la Toriente", din provincia 
Pinar del Rio. s-a încheiat campa
nia de prelucrare a trestiei de za
hăr din acest an in cele 154 de uni
tăți de acest gen din Cuba.

„Zafra 1987“ s-a desfășurat în con
diții climaterice nefavorabile, de-

R.S. VIETNAM

Plantații de pomi
între 1981 și 1986. în R.S. Viet

nam au fost plantați peste 444 mi
lioane de arbori de diverse esențe 
și. cu o largă gamă de utilizări — 
se arată intr-un raport al Minis
terului Silviculturii, dat publicității 
la Hanoi. Numai in delta fluviului 
Mekong au fost plantați 148 mili
oane copaci, in zone despădurite, 
iar în provincia de coastă Quang

GHEORGHE PETRESCU |

Comitetul- Central al Partidului 
Comunist Român. Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România anunță, cu profundă 
durere, că în ziua de 28 iulie 1987 
a inoetat din viată tovarășul 
Gheorghe Petrescu, membru al C.C. 
al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliu
lui Central al U.G.S.R.. vechi mili
tant al mișcării comuniste si mun
citorești din tara noastră.

Născut la 23 mai 1915. In comuna 
Petresti. județul Dîmbovița, tovară
șul Gheorghe Petrescu a cunoscut de 
ținăr exploatarea ți asuprirea capi
talistă, a luptat împotriva ei. Din 
1936 a intrat în rindurile Partidului 
Comunist Român. A participat la 
mișcarea muncitorească, la greve și 
acțiuni revoluționare organizate si 
conduse de partid pentru apărarea 
intereselor fundamentele ale maselor 
muncitoare, suferind prigoana și 
teroarea închisorilor burghezo-moșie- 
resti.

După 23 August 1944 a îndeplinit 
diferite funcții de răspundere pe li
nie de partid si de stat. în 1971 a 
fost ales secretar al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, apoi vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

De la Congresul al X-lea. Gheorghe 
Petrescu este membru al Comitetului 
Central al partidului. A fost membru 
al Consiliului de Stat si deputat in 
Marea Adunare Națională in mai 
multe legislaturi.

în toată această perioadă, tova

relui oraș Leningrad, cu o popu
lație de 5 000 000 locuitori, răspin- 
diți pe cele 42 de insule din delta 
Nevei. Lungimea totală a traseelor 
subterane este de aproape 90 kilo
metri. Prima linie de metrou, cu o 
lungime de 10 kilometri, a fost 
dată in exploatare acum 32 de ani 
— In 1955. Numai in cincinalul 
1981—1985 au fost construite tune
luri subterane cu o lungime de 
peste 20 kilometri.

Zilnic, metroul leningrădean este 
folosit de peste două milioane de 
pasageri.

pereze. pas cu pas, părți importante 
din terenurile înghițite de nisip 
sau distruse de eroziune. Se pune 
în aplicare acțiunea numită „Mare
le zid verde", constînd din planta
rea cu copaci a unor intinse supra
fețe și crearea de centuri arborico- 
le succesive. Pină in 1985 — relevă 
agenția China Nouă — s-a reușit 
plantarea a nu mai puțin de 6.05 
milioane hectare terenuri expuse 
deșertlficării. Mai mult, s-au creat 
adevărate ferme agricole in plin 
pustiu.

Din 1987, a început cea de-a doua 
etapă de luptă pentru cucerirea de 
noi terenuri agricole și apărarea 
celor existente. în următorii 10 ani, 
vor fl împădurite alte 6 37 milioa
ne hectare, în provinciile Gansu, 
Shanxi, Ningxia-Hui și Xinjiang.

la 55 la sută și a sporit cota de 
captare a substanțelor nocive lan
sate in atmosferă de coșurile in
dustriale. Un rol important In acest 
proces de protejare a mediului am
biant îl are și introducerea unor 
tehnologii nepoluante. în prezent, 
relatează agenția B.T.A., în tară se 
utilizează anual aproximativ 2.5 
milioane tone de deșettri indus
triale.

pot reface circa 2 000 mp de țărm 
în 24 de ore.

Această „realimentare" a zonelor 
de coastă constituie una din meto
dele folosite pentru protejarea li
toralului baltic al. R.D.G., lung de 
340 kilometri. Sint consolidate in 
același timp digurile, se construiesc 
alte instalații care feresc zonele de 
coastă de efectul eroziv al apei și 
vîntului.

terminate de căderea unor ploi 
abundente, exact în perioada de 
virf. Rezultatele au fost influența
te și de faptul că recoltarea trestiei 
a început ceva mai tirziu.

La campania de stringere a tres
tiei din acest an au fost folosite 
ti 1 274 de combine de recoltat.

în delta Mekong
Nam — Da Nang peste 50 milioane. 
Din totalul plantațiilor, 48,8 la sută 
sint destinate industriei prelucrării 
superioare a lemnului, iar o parte 
însemnată revine suprafețelor cul
tivate cu pomi fructiferi. Agenția 
vietnameză de știri precizează . cu, 
in anul 1986, la scara întregii țări 
au fost obținuți 621 885 mc cheres
tea și zeci de mii tone de fructe.

rășul Gheorghe Petrescu a slujit cu 
înalt devotament cauza partidului, 
interesele clasei muncitoare, ale ță
rănimii, ale poporului, a acționat 
consecvent, cu întreaga sa capacita
te și energie, în conducerea diferi
telor organe de partid și de stat, 
pentru realizarea neabătută in viață 
a politicii partidului, pentru creș
terea continuă a rolului său condu
cător în toate domeniile de activita
te, aducindu-și o importantă contri
buție la opera de construcție socia
listă din țâra noastră, la dezvoltarea 
economico-socială a patriei, la în
făptuirea Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. în același timp, 
tovarășul Gheorghe Petrescu a mi
litat activ pentru promovarea poli
ticii externe de pace, independență 
și colaborare a partidului și statului 

•nostru. t
Pentru îndelungata sa activitate în 

mișcarea revoluționară și pentru 
contribuția adusă la înfăptuirea po
liticii interne și externe a partidu
lui. tovarășul Gheorghe Petrescu a 
fost distins cu ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România, pre
cum și cu înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste".

încetarea din viață a lui Gheorghe 
Petrescu constituie o dureroasă pier
dere pentru partid, pentru mișcarea 
sindicală din tara noastră. Amintirea 
sa va ramîne vie în inimile tova
rășilor de muncă, ale tuturor ace
lora care l-au cunoscut.
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Acțiuni și luări de poziție
pentru încetarea cursei înarmărilor

Apel la intensificarea eforturilor pentru a determina 
trecerea la dezarmare

VIENA 29 (Agerpres). — Comi
tetul de coordonare al mișcării 
austriece pentru apărarea păcii a 
dat publicității un apel în care cere 
opiniei publice austriece să-și in
tensifice acțiunile pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru sistarea 
experiențelor nucleare, eliminarea 
tuturor tipurilor de arme de nimi
cire în masă și preîntîmpinarea 
militarizării spațiului extraatmos- 
feric. în document se relevă nece-
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Proiect de acord propus de Uniunea Sovietică 
la negocierile privind armamentele 

nucleare și cosmice

In sprijinul încetării 
CONFLICTULUI DINTRE 

IRAN Șl IRAK
DOHA 29 (Agerpres). — Ministrul 

pakistanez de stat pentru afaceri 
externe. Abdul Sattar, a rele
vat sprijinul țării sale față de 
acțiunile in direcția încetării conflic
tului dintre Iran și Irak. Intr-un 
interviu acordat unui ziar din Qatar, 
și citat de agenția Q.N.A., el a pre
cizat că Pakistanul are bune relații 
cu ambele țări aflate în conflict și 
dorește o încetare imediată a 
războiului dintre ele.

TUNIS 29 (Agerpres). — Secretarul 
general al Ligii Arabe, Chedli Klibi, 
a apreciat că rezoluția adoptată de 
Consiliul de Securitate al O.N.U. în 
problema conflictului iraniano-ira- 
kian reprezintă un pas important in 
direcția realizării unei păci juste în 
regiune. Intr-un mesaj adresat, parti- 
cipanților la reuniunea la nivel înalt 
a Organizației Unității Africane de 
la Addis Abeba, Klibi și-a exprimat 
speranța că actuala sesiune a O.U.A. 
va sprijini rezoluția, care urmărește 
încetarea războiului dintre Iran și 
Irak, informează agențiile Q.N.A. și 
E.F.E.

încheierea reuniunii la
ADDIS ABEBA 29 (Agerpres). — 

Situația din Africa australă, actele 
agresive ale regimului rasist de la 
Pretoria împotriva statelor inde
pendente vecine, situația economică 
a țărilor africane, uriașa lor datorie 
externă, precum și situațiile cori- 
flictuale de pe continent au con
stituit principalele probleme aborda
te de participanții la cea de-a 23-a 
reuniune la nivel înalt a Organiza
ției Unității Africane. In acest cadru 
a fost prezentat un raport în pro
blema Ciadului — alcătuit de Co
mitetul ad-hoc constituit din Gabon, 
Nigeria. Senegal, Mozambic, Ca
merun și Algeria — în cane s-a sub
liniat necesitatea intensificării efor
turilor și a contactelor diplomatice 
pentru reglementarea, pe cale poli
tică. a situației din această țară.

Referindu-se la politica destabili-

nivel înalt a 0. II. A.
zatoare promovată de R.S.A. împo
triva statelor africane vecine, pre
ședintele Mozambicului, Joaquim 
Chissano, a cerut O.U.A. să-și in
tensifice solidaritatea cu aceste țări, 
cu Congresul Național African și Or
ganizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

în alocuțiunea rostită în cadrul re
uniunii. Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P., a a- 
bordat unele probleme privind lupta 
și situația poporului palestinian. în 
context — ceea ce a declarat și cu 
prilejul unei conferințe de presă — 
Yasser Arafat a arătat că O.E.P. a 
hotărit să participe, pe picior de e- 
galitate cu toate părțile implicate în 
conflictul din zonă, la o conferință 
internațională, sub auspiciile Con
siliului de Securitate, pentru regle
mentarea casnică a conflictului din 
Orientul Mijlociu.

Noua inițiativă sovietică — preci
zează agenția T.A.S.S. — asigură o 
bază bună pentru . realizarea unei 
înțelegeri complete în vederea solu
ționării problemelor litigioase. le
gate de întărirea regimului Tratatu
lui privind apărarea antirachetâ și 
pentru preintîmpinarea cursei înar
mărilor in Cosmos și are ca scop 
realizarea unei soluții hotărîtoare in 
cea mai importantă problemă a ne
gocierilor — armamentele cosmice, 
astfel incit să se deschidă calea spre 
reduceri radicale, cu 50 la sută, a 
armamentelor strategice ofensive so
vietice și americane.

GENEVA 29 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția T.A.S.S., 
miercuri, în cadrul ședinței plenare 
a delegațiilor sovietică și americană 
la negocierile privind armamentele 
nucleare și cosmice, delegația sovie
tică a propus proiectul unui acord in
tre cele două țări cu privire la unele. 
măsuri pentru întărirea regimului 
prevăzut de Tratatul referitor la li
mitarea sistemelor de apărare anti- 
rachetă și pentru preintîmpinarea 
cursei înarmărilor în spațiul cosmic. 
Totodată, au .fost depuse proiectele 
protocolului și prevederilor genera
le la tratat, ca anexe la acesta.'

sitatea unirii eforturilor tuturor 
forțelor iubitoare de pace pentru 
materializarea acestor obiective ar
zătoare ale lumii contemporane, 
apreciindu-se că șansele care s-au 
conturat pentru încheierea unui 
acord privind rachetele nucleare cu 
rază medie de acțiune deschid per- . 
spective ' favorabile pentru realiza- ț 
rea unor acorduri de mai mare an- ț 
vergură în domeniul dezarmării,
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suplimentare avînd în vedere si- î 
tuația lor dificilă.

Reprezentanți ai victimelor de la 1 
Hiroshima și Nagasaki vor avea în- i 
tîlniri cu liderii partidelor politice / 
din țară în cadrul cărora vor sub- ’ 
linia necesitatea abolirii totale a ț 
armelor atomice și întronarea i 
păcii în lume. J

Manifestație pentru prevenirea unui conflict atomic
LONDRA 29 (Agerpres). — O ma

nifestație împotriva armelor nu
cleare a avut loc in apropierea ba
zei „Greenham Common" din 
Marea Britanie, unde se află depo
zitate rachete americane de croa
zieră.

Participanții s-au pronunțat îm
potriva acestor „arme ale morții",

•

cerind adoptarea de măsuri pen
tru trecerea neintirziată la dezar
mare si prevenirea unui conflict 
atomic, cu consecințe catastrofale 
pentru intreaga omenire.

Intre demonstranți si poliție, 
menționează agențiile de presă, au 
avut loc ciocniri.

Avertismentul Hiroshimei
29 (Agerpres). — La To- 
desfășurat cea de-a 30-a 
anuală a victimelor bom- 

. ___________ _____ J care au
i transformat in cenușă orașele Hi- 
; roshima și Nagasaki cu 42 de ani 
ț in urmai Participanții, primii care 
t au cunoscut ororile pe care le 
* poate aduce arma nucleară, au ce- 
ț rut guvernului japonez ajutoare

Plenara C. C. al P. C. L

TOKIO 
ț kio s-a 
i reuniune anuală a victir 
* bardamentelor atomice

Grecia va decide prin referendum asupra bazelor 
militare americane

Declarația primului ministru Andreas Papandreu
ATENA 29 (Agerpres). — Relațiile 

Greciei cu țările socialiste și cu ță
rile din Balcani, in special, repre
zintă o parte integrantă a politicii 
externe a țării — a declarat pre
mierul Andreas Papandreu la o în- 
tilnire a conducerii Mișcării Socia
liste Panelene (PASOK).

Referindu-se, apoi, la poziția Gre
ciei in negocierile cu privire la vii

torul bazelor militare americane de 
pe teritoriul național, el a precizat 
că această poziție ș-a consolidat. 
Dreptul poporului grec de -a decide 
printr-un referendum asupra aces
tei probleme — a mai spus premie
rul elen — nu constituie un obiect 
de negocieri viitoare cu guvernul 
S.U.A.

„Datoriile externe și protecționismul afectează 
eforturile de dezvoltare ale tuturor statelor"

Dezbaterile celei de-a Vll-a sesiuni a U.N.C.T.A.D.
GENEVA 29 (Agerpres). — Doar 

cu citeva zile Înainte de încheierea 
celei de-a Vll-a sesiuni U.N.C.T.A.D., 
de la Geneva, intervențiile partici- 
panților continuă să pună în lumină 
necesitatea găsirii — cu participarea 
tuturor — a unor soluții viabile la 
principalele probleme cu care se 
confruntă economia mondială.

Abordind problema datoriei exter
ne, ministrul argentinian al planifi
cării, Bernardo Grinspun, s-a pro
nunțat pentru un dialog constructiv 
între creditori și debitori în vederea 
realizării unor acorduri care să ducă 
la soluționarea problemelor majore 
mondiale, inclusiv la realizarea unei 
noi ordini economice internaționale.

La rîndul său, ministrul mexican 
al comerțului și dezvoltării indus
triale. Hector Hernandez Cervantes, 
a criticat măsurile protecționiste.

discriminatorii aplicate de statele In
dustrializate produselor de export 
ale țărilor in curs de dezvoltare. Re
ferindu-se la rolul U.N.C.T.A.D.. el 
s-a pronunțat pentru creșterea apor
tului organizației Ia soluționarea 
problemelor ce grevează în prezent 
perspectivele de creștere ale statelor 
lumii și. mai ales, ale țărilor în curs 
de dezvoltare.

Ministrul peruan al comerțului ex
terior. Jose Ley Elias, a relevat ne
cesitatea ca statele participante să-și 
coordoneze eforturile în direcția re
zolvării acutelor probleme care afec
tează cursul relațiilor economice in
ternaționale, în primul rind datoriile 
externe, preturile la materiile pri
me, măsurile protecționiste. discri
minatorii oare stau in calea comer
țului internațional.

S.U.A. sînt de acord cu propunerea U.R.S.S. 
privind „dubla opțiune zero globală44 

Declarațiile președintelui Ronald Reagan
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

Președintele Ronald Reagan a anun
țat că S.U.A. sînt de acord cu 
„dubla opțiune zero globală11 pri
vind eliminarea rachetelor nucleare 
cu rază medie și mai scurtă de 
acțiune din Europa și Asia propusă 
de U.R.S.S. — relatează agenția 
TANIUG.

Deși la negocierile de la Geneva 
sînt încă multe de făcut — a 6pus 
președintele Reagan — există un 
climat de receptivitate încurajator. 
S.U.A. au în vedere — subliniază 
buletinul de știri al Casei Albe — 
verificarea strictă și eficientă a 
acordului ce va fi încheiat, obligația 
părților de a nu transfera unor terți 
rachetele cu rază medie de acțiune 
și sistemele lor de lansare și de, a

distruge rachetele și mijloacele de 
lansare care fac obiectul acordului.

Un purtător de cuvînt al Casei 
Albe a precizat că Statele Unite nu 
intenționează să poarte negocieri 
asupra rachetelor cu rază medie din 
dotarea forțelor 'armate ale unor 
terțe țări, oeea ce înseamnă, în 
principal, că guvernul american ur
mărește să eludeze problema rache
telor „Pershing 1 A“ din dotarea 
armatei vest-germane. rachete echi
pate cu focoase nucleare aflate sub 
jurisdicția S.U.A. In această situație, 
problema acestor rachete devine un 
ultim obstacol major în calea reali
zării unui acord asupra rachetelor 
cu rază medie de acțiune — relevă 
rețeaua de televiziune NBC, citată 
de agenția T.A.S.S.

Concentrări navale 
în zona Golfului

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
Ministerul Apărării al S.U.A. a ho- 
tărît. să deplaseze în zona Golfului 
un alt vas militar — nava de linie 
„Missouri", aflată în prezent in ba
zinul Oceanului Pacific — informea
ză T.A.S.S. Observatorii politici de 
la Washington apreciază că prin 
concentrarea de către Administrația 
americană a unui număr tot mai 
mare de nave militare in rcVțiunea 
Golfului Statele Unite nu fad decit 
să contribuie la creșterea tensiunii 
în această parte a globului.

ROMA 29 (Agerpres). — La Roma 
s-a desfășurat plenara Comitetului 
Central și a Comisiei Centrale de 
Control ale P.C. Italian.

în raportul prezentat de secretarul 
general al P.C.I., Alessandro Natta, 
s-a relevat opoziția față de guvernul 
premierului Giovanni Goria. Potrivit 
agenției A.N.S.A., partidul comunist 
se pronunță pentru o alternativă 
democratică, ce trebuie realizată prin 
confruntarea de idei și convergență

cu forțele de stingă și reformatoare, 
începind'cu partidul socialist.

Raportul salută propunerile U.R.S.S. 
privind eliminarea tuturor rachete
lor cu rază medie de acțiune nu 
numai din Europa, dar și din Asia. 
Totodată, Alessandro Natta s-a pro
nunțat pentru revizuirea poziției gu
vernului italian privind participarea 
la programul militar „războiul ste
lelor".

Formarea guvernului italian
ROMA 29 (Agerpres). — Premie

rul desemnat al Italiei, Giovanni 
Goria (democrat-creștln), a anunțat 
lista celui de-al 46-lea guvern din 
perioada postbelică. Programul și 
lista noului guvern vor fi prezen
tate în Senat, probabil, joi, iar în 
Camera Reprezentanților — la înce
putul săDtămînii viitoare pentru a 
primi votul de învestitură. Pe lista 
noului guvern figurează Giuliano

Amato — vicepremier și ministru al 
trezoreriei, Giulio Andreotti — mi
nistrul afacerilor externe, Amintore 
Fanfani — ministru de interne, Emi
lio Colombo — ministrul bugetului 
și planificării economice. Cabinetul 
este compus din reprezentanții par
tidelor Democrat-Creștin. Socialist, 
Socialist-Democratic, Republican și 
Liberal.

^AGENȚIILE DE PRESA 
wjS - pe scurt

PLENARA. La Sofia a avut loc 
plenara C.C. al P.C. Bulgar care a 
aprobat tezele principale ale con
cepției privind construirea in con
tinuare a socialismului în R.P. 
Bulgaria prezentate de Todor Jiv- 
kov, secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar. Plenara a hotărit con
vocarea. în decembrie, a Conferin
ței naționale a partidului.

CONVORBIRI. Președintele R.P. 
Chineze. Li Xiannian. membru al 
Comitetului Permanent al Biroului. 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, s-a 
întîlnit, la Beijing, cu delegația de 
parlamentari japonezi membri ai 
Partidului Socialist din Japonia, 
condusă de Makoto Tanabe, fost 
secretar general al partidului, 
membru al Camerei Reprezentanți
lor. care se află într-o vizită in 
capitala chineză. Au fost sublinia
te progresele realizate in dezvol
tarea relațiilor dintre cele două 
partide, evidențiindu-se. totodată, 
posibilitățile de consolidare a ra
porturilor prietenești dintre China 
și Japonia.

BLOCUL SINDICATELOR DE 
STÎNGA din Austria a adresat

membrilor -parlamentului austriac 
o scrisoare în care cere adoptarea 
de măsuri imediate pentru consoli
darea pozițiilor industriei naționa
lizate din tară. Scrisoarea con
damnă cu vehemență orice planuri 
de denaționalizare a sectorului de 
stat al economiei naționale, a căror 
realizare ar duce la creșterea șo
majului și la îngrădirea drepturi
lor oamenilor muncii.

PROIECTE DE DEZVOLTARE. 
O serie de țări in curs de dezvol
tare din estul Africii au beneficiat, 
in 1986. de sprijinul Băncii de dez
voltare est-africane. care a finan
țat un număr de 22 de proiecte in 
regiune, in valoare de 12,8 milioa
ne unități drepturi de tragere spe
cială. Principalii beneficiari sînt 
Kenya. Tanzania și Uganda, care 
dețin cea mai mare parte din 
drepturi, Fondurile au fost utili
zate in proporție de 57 la sută in 
sectorul industrial, restul revenind 
departamentelor agriculturii, trans
porturilor și comunicațiilor.

APEL. Conducerea Partidului 
■Socialist Muncitoresc Spaniol, de 
guvernămint, a lan-sat un apel tu

turor forțelor sociale și politice din 
Spania pentru a realiza un acord 
privind lupta împotriva terorismu
lui. Intr-un document intitulat „A- 
cordul național împotriva teroris
mului". P.S.M.S. cheamă toate for
țele politice și sociale să se uneas
că pentru a pune capăt grupărilor 
teroriste și susținătorilor acestora.

DECLARAȚIE. Reprezentanți ai 
partidelor politice, organizațiilor 
sindicale, obștești și ai cultelor din 
orașul vest-german Bremen au 
dat publicității o declarație de pro
test împotriva activizării elemen
telor neofasciste. Autorii declara
ției cer, între altele, ca formațiu
nile neofasciste să fie lipsite de 
dreptul de a participa la alegerile 
pentru adunarea orășenească din 
Bremen, stabilite pentru 13 sep
tembrie a.c.

CREDITELE acordate de țările 
occidentale industrializate statelor 
în curs de dezvoltare au fost re
duse anul trecut cu 15 Ia sută, 
comparativ cu anul precedent, in
formează un raport al Organizației 
pentru . Cooperare Economică și 
Dezvoltare (O.E.C.D.) dat publici
tății la Paris.

CURSUL MONEDEI AMERICA
NE a scăzut din nou. miercuri, la 
bursa din Tokio, tranzacțiile în- 
cheindu-se la 150.15 yeni dolarul. 
Reprezentantul unei mari bănci co
merciale japoneze a calificat schim
burile pe piața de devize și valori

ca fiind marcate de „o mare in
stabilitate și lipsă de interes".

AJUTORUL S.U.A. pentru Ame
rica Centrală trebuie să fie econo
mic și nu militar — a declarat, la 
Bogota, Gregorio Rosa Chavez, re
prezentantul bisericii salvadoriene, 
care participă la o reuniune ecle
ziastică regională, ce se desfășoară 
în capitala Columbiei. El a arătat 
că furnizarea armelor de către Ad
ministrația S.U.A. forțelor care 
luptă împotriva guvernului sandi- 
nist de la Managua constituie o a- 
devărată piedică în calea soluțio
nării stării conflictuale centro- 
americane.

COLUMBIA este dispusă să con
tribuie activ la reușita Conferinței 
centroamericane la nivel înalt, de 
la începutul lunii viitoare, din Ciu
dad de Guatemala, oronuntindu-se 
pentru o soluție politică la starea 
conflictuală regională — a declarat 
ministrul columbian al relațiilor 
externe. Julio London Paredes, 
transmite agenția Prensa Latina. El 
a menționat că poporul si guvernul 
Columbiei, privesc cu interes evo
luția situației din America Centra
lă si că toate statele membre ale 
Grupului de la Contadora. din care 
face parte și Columbia, sînt ho- 
tărîte să sprijine procesul de pace 
din regiune.

NAȚIONALIZARE. într-o alocu
țiune rostită cu prilejul Zilei in

dependenței Perului, președintele 
țării, Alan Garcia, a anunțat, intre 
altele, naționalizarea întregului 
sistem bancar peruan, inclusiv a 
băncilor particulare și a societăți
lor de asigurări. Instituirea contro
lului deplin al statului asupra re
țelei bancare — a precizat el — va 
permite democratizarea întregului 
sistem de credite și o mai bună 
planificare a dezvoltării țării.

ACCIDENT. Un bombardier de 
tipul Fl-11. aparținînd forțelor ae
riene britanice, s-a prăbușit în a- 
propierea localității Lauder, la 
circa 50 km sud-est de Edinburgh. 
Cei doi piloți aflați la bord și-au 
pierdut viața, in pofida sistemului 
ultraperfecționat de catapultare. 
în ultimul timp. în Marea Britanie 
s-au înregistrat cinci astfel de ac
cidente, implicînd avioane de fa
bricație americană Fl-11.

O FURTUNA DEOSEBIT DE 
PUTERNICA s-a abătut, marți, 
asupra unor suburbii ale orașului 
Shanghai — cel mai de seamă 
centru industrial al Chinei. O per
soană și-a pierdut viața, alte 32 
au fost rănite, iar circa 490 de 
case de locuit au fost avariate. Se 
menționează, totodată, că în zona 
orașului Shanghai, unde, de regulă, 
verile sînt toride, se înregistrează 
în acest an o răcire generală a 
timpului, cu precipitații dese și 
puternioe. producindu-se frecven
te ploi însoțite de furtună.

z

O cerință de bază a lichidării 
subdezvoltării, a edificării unei noi 
ordini economice internaționale, în
temeiată pe echitate și justiție, o re
prezintă — așa cum se sublinia
ză în programul de acțiune cu
prins în Mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu adresat celei de-a 
Vll-a sesiuni a Conferinței Națiu
nilor Unite pentru Comerț și Dezvol
tare (U.N.C.T.A.D.) — soluționarea 
problemei prețurilor, mai ales la ma
teriile prime, asigurarea stabilității 
lor prin înlăturarea fenomenelor ne
gative din domeniul comercial și fi- 
nanciar-monetar internațional.

Drama monoculturii.în ge* 
neral, problema preturilor in schim
burile comerciale externe este deo
sebit de importantă pentru creșterea 
economică a oricărei țări, de ea de- 
pinzind acumularea unor fonduri 
importante pentru dezvoltare. Cu 
atit mai mult pentru țările rămase 
In urmă, această problemă dobîndeș- 
te o insen>nătate vitală în cadrul 
eforturilor lor de a se desprinde din 
chingile subdezvoltării. în fapt, ma
rea majoritate a țărilor respective au 
o economie bazată pe monocultură 
și monoproducție — materiile prime 
avind o pondere de peste 50 la sută 
din veniturile obținute din exporturi 
in cazul a cel puțin 84 din cele 127 
de țări in curs de dezvoltare.

ADDIS ABEBA 29 (Agerpres). — 
In cursul unei conferințe de presă 
care a avut loc în capitala Etiopiei, 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al O.E.P., s-a pro-, 
nunțat pentru convocarea cit mai 
curind posibil a unei conferințe in
ternaționale de pace în Orientul 
Mijlociu. El a relevat că la o astfel 
de reuniune trebuie să participe toa
te părțile interesate, pe picior de e- 
galitate, și să fie recunoscute drep
turile legitime ale poporului pales
tinian.

TEL AVIV 29 (Agerpres). — Par
tidul Muncii din Israel (MAPAM) 
promovează un plan de dizolvare a 
Knessetului (parlamfentul țării) în 
vederea organizării de alegeri anti
cipate — relatează agenția KUNA.

Shimon Peres, conducătorul 
MAPAM, viceprim-ministru și mi
nistru de externe, sprijină ideea 
propusei Conferințe internaționale în 
problema Orientului Mijlociu și 
speră ca alegerile să ajute Partidul 
Muncii să elimine opoziția premie
rului Yitzhak Shamir față de organi
zarea conferinței.

PRETORIA 29 (Agerpres). — în 
paralel cu intensificarea luptei po
litice a mari mase de oameni. înre
gimentați în frontul antiapartheid, 
in Africa de Sud se extinde miș
carea revendicativă pe fondul de 
criză economică din ce în ce mai 
profundă. După cum informează 
sursele din capitalele africane ve
cine. in R.S.A. se află în grevă ca
tegorii de salarlați tot mai largi. 
Astfel, aproximativ 16 900 de negri, 
de la serviciile de poștă și-au în
trerupt lucrul. Greviștii oer remu
nerații corespunzătoare creșterii 
costului vieții, precum șl ameliora
rea condiției dramatice în care tră
iesc oei ■ ce nu-și pot găsi o slujbă. 
O altă categorie care lărgește masa 
revendicativă sint lucrătorii din In
dustria prelucrării fierului și otelu
lui. La începutul1 acestei săptămîni 
se aflau in grevă 5 000 de salarlați 
aparținînd sindicatului național al 
Uniunii muncitorilor metalurgist! 
(N.U.M.S.A.).

Cererile Întemeiate ale greviștilor 
sînt cu atît mai presante cu cît în 
familiile de culoare, numeroase, de 
regulă muncește numai o singură 
persoană.

PRETORIA 29 (Agerpres). — în
tr-o declarație publicată de ziarul 
„The Citizen", care apare la Cape
town. Colin Eglln. lider al Partidului 
Federal Progresist (P.F.P.) din Repu
blica Sud-Africană. a arătat că recen
ta intîlnire de la Dakar dintre repre
zentanți al albilor și negrilor sud-

în aceste condiții, economiile țări
lor subdezvoltate sint supuse unei 
duble dependențe : de importuri (in
clusiv de tehnologie modernă, de 
care depinde progresul rapid al aces; 
tor state), precum și de exporturi 
(adică de sursa de venituri pentru 
acoperirea importurilor). Datorită 
nivelului redus de dezvoltare, țările 
lumii a treia sint nevoite să-și 
procure de pe piețele statelor avan
sate aproape întreg necesarul de 
mașini și utilaje industriale. In ace
lași timp, cea mai mare parte a ve
niturilor lor in devize provin din ex
porturile de materii prime, al căror 
preț înregistrează ample și frecven
te fluctuații. Astfel. într-un singur 
an (1986) prețul produselor desfăcute 
pe piața mondială de statele în curs 
de dezvoltare (inclusiv de cele pro
ducătoare de petrol) a scăzut — după 
statisticile F.M.I. — cu 16,8 la sută, 
iar veniturile în devize cu 118 mi
liarde de dolari, ceea ce înseamnă 
mai bine de un sfert din încasările 
lor totale din exporturi. Potrivit da
telor din raportul secretariatului 
U.N.C.T.A.D. prezentat actualei se
siuni, în perioada 1981—1986, dato
rită scăderii preturilor, țările în curs 
de dezvoltare au încasat mai puțin din 
exporturi cu peste 7 miliarde de do
lari pe an. comparativ cu media ve
niturilor din 1979—1980, care nici ea 
hu a fost, una dintre cele mai bune. 
De asemenea, pierderile suferite de 
țările în cauză din pricina deterio
rării raportului de schimb (a rapor

PROBLEME STRINGENTE ALE ECONOMIEI MONDIALE
tului dintre preturile încasate din 
export și prețurile plătite la im
port) s-au ridicat la aproape 100 mi
liarde de dolari intre 1981—1985. Nu
mai în 1986 raportul de schimb a 
scăzut cu circa 28 la sută.

De ce s-au prâbușit pre
țurile la materiile prime ? Fi" 
rește. la crearea acestei sifuatii cri
tice au contribuit mai multi factori, 
dar între cei mai nocivi s-a dovedit 
a fi recesiunea din țările capitaliste 
dezvoltate. Slăbirea ritmurilor de 
creștere in aceste țări (doar 1,9 la 
sută intre 1980—1984, față de 4 la 

Stabilirea unui raport echitabil între prețurile 
materiilor prime și cele ale produselor industriale,
cerință importantă a lichidării subdezvoltării

sută în cei cinci ani precedenți) a 
restrins și mai mult cererea de pro
duse provenite din statele în curs de 
dezvoltare, îndeosebi de materii pri
me. fapt care, conjugat cu escala
darea protecționismului comercial, a 
dus la prăbușirea prețurilor la pro
dusele respective. în aceeași direcție 
a acționat și politica dobinzilor înalte 
promovată în ultimul timp de țările 
capitaliste dezvoltate, care, scumpind 
unele monede si ieftinind altele. în
deosebi pe cele ale țărilor subdezvol
tate, a făcut ca aceste din urmă sta
te să vîndă și mai ieftin pe piața 
mondială, incit hemoragia de capita
luri din „Sudul" sărac, care și așa 
dispune de modeste resurse finan
ciare. spre „Nordul" bogat a devenit 
și mai abundentă.

Paralel cu recesiunea din țările 
industrializate, cu escaladarea pro- 
tecționismului comercial si scum
pirea creditului international, asu
pra scăderii preturilor la materiile 
prime acționează și alti factori, care 
au sau vor avea in curind nu numai 
caracter permanent, ci și implicații 
deosebite. Este vorba. în industrie, 
de procesul de restructurare din ță
rile capitaliste dezvoltate, unde o 
serie de ramuri mari consumatoare 
de energie și materii prime, poluante 
sau iile căror produse încorporează 
o mai redusă inteligență tehnică sînt 
transferate, pe diferite căi. in 
țări in curs de dezvoltare. proces 
care reduce cererea de materii pri

me. De asemenea, datorită noilor 
cuceriri ale științei și tehnicii mo- 
derrie, o serie de produse de bază 
folosite în mod traditional in can
tități mari (minereu de fier, cupru, 
aluminiu) sînt înlocuite cu materiale 
sintetice. Totodată, noile tehnologii 
și reproieciarea produselor indus
triale permit economisirea de materii 
prime pe unitatea de produs, redu- 
cind și ne această cale cererea de 
asemenea produse.

în domeniul produselor agroali- 
mentare. „scenariul" cauzal este. în 
esență, același — evident cu speci
ficul respectiv. Cererea pe piețele 
industrializate de produse provenite 

din statele în curs de dezvoltare s-a 
redus atit datorită scăderii venitu
rilor populației primului grup de 
state ca urmare a creșterii șomaju
lui. cît și concurenței produselor de 
substituție și schimbărilor interve
nite in obișnuințele alimentare ale 
consumatorilor din țările importa
toare. De asemenea, un factor deloc 
neglijabil 11 constituie politica de 
subvenții promovată de țările dez
voltate din Occident.

Obstacolele de acest gen din calea 
exporturilor țărilor in curs de dez
voltare sînt. in esență, de două ca
tegorii : măsuri directe de sprijinire 
a producției locale pentru a fi cel 
puțin competitive cu produsele de 
import din statele lumii a treia, și 
măsuri restrictive de ordin tarifar 
sau cantitativ, care potențează pe 
cele de sprijinire a producției in
terne. Cumulate, cele două moduri 
de intervenții ale statelor capitaliste 
dezvoltate au un serios efect nega
tiv, intruclt ele sint substanțiale în 
conținut și cuprinzătoare ca arie de 
aplicare. De exemplu. S.U.A. și Pia
ța comună au cheltuit. în perioada 
1981—1985 pentru susținerea propriei 
producții agroalimentare circa 60 mi
liarde de dolari, în timp ce Japonia 
a alocat, in aceleași scopuri, peste 
50 miiiarde de dolari, între 1980— 
1983. Aceste subsidii nu numai că au 
contribuit la reducerea importurilor 
din țările în curs de dezvoltare, dar 
au impulsionat exporturile statelor 

care le-au acordat. accentuînd ten
dința de scădere a prețurilor. Căci 
fenomenul respectiv era deja ali
mentat de faptul că. pe măsură ce 
se reduc preturile, țările exporta
toare caută să compenseze dimi
nuarea veniturilor în devize prin 
sporirea producției, ceea ce acțio
nează insă in direcția scăderii pre
turilor.

Reducerea veniturilor din exporturi 
ale țărilor în curs de dezvoltare a 
constrîns statele respective să ape
leze la noi credite, care. în condi
țiile practicării unor dobînzi neobiș
nuit de ridicate, au dus Ia sporirea 
rapidă a datoriei lor externe (peste

1 000 miliarde de dolari) și a sarci
nii anuale de rambursare a acesteia 
(circa 110 miliarde). Ambele poveri 
au ajuns atit de mari incit tarile de
bitoare nu le mai pot face față decit 
prin reducerea importurilor si, im
plicit. a producției, ceea ce creează 
o situație economică deosebit de cri
tică în tot mai multe țări din lumea 
a treia.

Pentru mai mult spirit de 
echitate în raporturile eco
nomice internaționale. Sint 
date și fapte care relevă realismul 
și caracterul constructiv al propune
rilor formulate de președintele 
Nicolae Ceaușescu in mesajul adre
sat sesiunii U.N.C.T.A.D. de la Ge
neva privind soluționarea problemei 
preturilor de pe piața mondială, pro
puneri care se înscriu în concepția 
generală a tării noastre referitoare 
la căile șl modalitățile de acțiune în 
vederea edificării unei noi ordini 
economice internaționale. România 
consideră că statornicirea unor pre
turi științific determinate la mate
riile prime, la transport, la produ
sele prelucrațe trebuie să porneas
că de la legitățile obiective, care să 
permită compensarea valorii diferi
telor produse, ținindu-se seama de 
cheltuielile de producție, de valoa
rea de întrebuințare a mărfurilor. 
Asigurarea unui raport just între 

prețurile materiilor prime si produ
selor industriale înseamnă crearea 
de condiții echitabile gtît pentru de
ținătorii de materii prime, cît și pen
tru producătorii industriali, im- 
pulsionînd astfel dezvoltarea econo
mică generală, progresul tuturor po
poarelor.

în acest sens. în mesajul președin
telui Nicolae Ceaușescu se subli
niază necesitatea ca Ia actuala se
siune a U.N.C.T.A.D. să se elaboreze 
măsuri capabile să contribuie la so
luționarea problemei preturilor, mai 
ales la materiile prime, la asigura
rea stabilității acestora, să introducă 
mai multă ordine si spirit de echi
tate în domeniul financiar-monetar. 
în general, tara noastră apreciază că 
se impune 'înlocuirea actualului sis
tem financiar-monetar inechitabil cu 
un sistem nou, bazat pe principii de 
echitate și egalitate, care să stimu
leze și să sprijine in mod real efor
turile de progres ale tuturor state
lor. și în primul rind ale. celor ră
mase în urmă.

O altă direcție conexă de acțiune 
indicată în mesajul adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu forumului 
de la Geneva se referă la liberali
zarea comerțului mondial, la lărgirea 
accesului pe piețele statelor dezvol
tate a produselor provenite din sta
tele în curs de dezvoltare. Evoluțiile 
actuale pun în evidență recrudes
centa tendințelor protecționiste in 
politicile comerciale ale țărilor occi
dentale. care afectează mai ales sta
tele rămase în urmă. Iată de ce in 
mesaj se relevă necesitatea acționă
rii cu mai multă fermitate pentru 
înlăturarea protecționismului și li
beralizarea schimburilor economice 
dintre state, pentru eliminarea ori
căror forme de presiuni și condițio
nări politice și de altă natură, a ori
căror îngrădiri și bariere artificiale 
din calea comerțului internațional, 
pentru promovarea unor relații eco
nomice de deplină egalitate, respect 
al independenței și suveranității na
ționale, neamestec in treburile in
terne și avantaj reciproc.

Reglementarea problemei prețurilor, 
așa cum se preconizează in Mesajul 
președintelui Nicolae Ceaușescu a‘- 
dresat U.N.C.T.A.D.. vizează, în 
esență, stabilirea unui echilibru In
tre producția și consumul mondial 
de produse de bază. în condițiile asi
gurării unui comerț international In 
continuă expansiune, fără îngrădiri 
și discriminări, corespunzător inte
reselor tuturor statelor. Propunerile 
României demonstrează încă o dată 
justețea politicii ei externe, contri
buția efectivă. substanțială pe 
care tara noastră. președintele 
Nicolae Ceaușescu o aduc la reali
zarea marii opere de făurire a unei 
noi ordini economice mondiale, che
mate să asigure progresul tuturor 
popoarelor.

Draqoș ȘERBANESCU

ORIENTUL MIJLOCIU

Mișcare revendicativă în Africa de Sud

Activități la bordul 
complexului orbital 

„Mir”
MOSCOVA 29 (Agerpres). — Cos

monauta sovietici Iuri Romanenko, 
Aleksandr Laveikin, Aleksandr Vik
torenko, Aleksandr Aleksandrov ți 
sirianul Muhammed Faris se a- 
propie de sfîrșitul activității co
mune la bordul complexului or
bital „Mir", relatează agenția 
T.A.S.S. Totodată, au început pre
gătirile pentru revenirea pe Pă
mânt a navei cosmice „Soiuz TM-2", 
la bordul căreia, joi, Aleksandr Vik
torenko, Aleksandr Laveikin și Mu
hammed Faris urmează să revină pe 
Pimint. Cosmonauții transbordează 
în capsula de coborire a navei cos
mice materiale documentare, case
tele cu filme, benzile de magneto
fon, conteinerele cu mostrele biolo
gice.

Potrivit rapoartelor sosite de pe 
orbită, zborul complexului orbital 
„Mir" se desfășoară normal.

africani reprezintă „o contribuție po
zitivă" la situația politică din tară. 
„Partidul nostru se opune violenței 
ca instrument politic, a spus el. In 
aceste circumstanțe este nevoie să 
se exploreze toate căile prin care se 
poate pune capăt actelor de violență 
și pentru găsirea unor posibilități de 
începere a negocierilor privind ela
borarea unei noi constituții, care să 
asigure drepturi și libertăți pentru 
toți sud-africanii.

Desigur, apartheidul rămîne prin
cipala cauză a violenței din R.S.A. 
și. în consecință, trebuie să aibă loc 
convorbiri directe și sincere în vede
rea eradicării acestuia dacă se do
rește să se ajungă la o soluționare 
pe cale pașnică a situației din țară", 
a menționat Colin Eglin.

Represalii ale trupelor R.S.A. 
în Namibia

LUANDA 29 (Agerpres). — Un 
comunicat al Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). 
dat publicității în capitala Angolei. 
informează că in Namibia armata 
sud-africană de ocupație a comis 
noi acte barbare împotriva popu
lației. Astfel, recent, la Arandis, 
localitate situată la 400 km de Win
dhoek, capitala teritoriului, a fost 
deschis focul împotriva celor care 
participau la o adunare pașnică.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Sctntell nr. 1. Tel. 17 «0 10. 17 80 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzori! din Întreprinderi și instltutlt. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA*  — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10378 prstir București, Calea Grivlțel nr. 64—68. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCÎNTEH 40 360


