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în întîmpinarea marii noastre

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Adunării Naționale Populare a R. P. Congo

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, miercuri. 5 august, in 
stațiunea Neptun, delegația parla
mentară din R.P. Congo, condusă de 
Jean Ganga-Zandzou, președintele 
Adunării Naționale Populare. care 
efectuează o vizită in țara noastră.

Oaspetele a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj priete
nesc și cordiale urări din partea pre
ședintelui Republicii Populare Con
go. colonel Denis Sassou Nguesso. 
Totodată, el a mulțumit pentru în
trevederea acordată, pentru posibili
tatea de a vizita România și de a 
cunoaște din realizările poporului 
român în dezvoltarea sa economico- 
socială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis, la rîndul său, președinte
lui R.P. Congo un salut călduros și 
cele mai bune urări de sănătate si 
succăs. de progres și prosperitate 
poporului prieten congolez.

în timpul convorbirii au fost sub
liniate relațiile de colaborare pe 
multiple planuri care s-au statorni
cit și se dezvoltă intre România și 
R.P. Congo, în spiritul înțelegerilor

prilejul întîlnirilor la 
la București și Brazza- 

condiții
cu 
de _ 
apreciat că sint 
pentru extinderea pe mai 
conlucrării româno-congo-

convenite 
nivel înalt 
viile. S-a 
favorabile 
departe a 
leze în diferite sfere de activitate. în 
interesul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

Au fost abordate, de asemenea, 
aspecte actuale ale vieții politice in
ternaționale, o atenție deosebită 
fiind acordată problemelor păcii și 
dezarmării. S-a arătat bă. in mo
mentul de față, se impune să 
se facă totul pentru oprirea cursei 
înarmărilor 
suri 
primul 
cleavă. ___ __
fonduri astfel eliberate să fie folo
site în scopul asigurării progresului 
mai rapid al fiecărei țări. în ace
lași timp, a fost relevată necesita
tea rezolvării numai pe cale pașnică, 
prin tratative, a conflictelor existen
te în diferite regiuni ale lumii, afir
mării ferme a politicii de destinde
re, de independență și colaborare 
egală între toate națiunile, a soluțio
nării globale a problemelor sub

și trecerea la 
concrete de dezarmare, 

rînd de dezarmare 
subliniindu-se că

mă- 
îi 

nu- 
uriașele

dezvoltării, inclusiv a problemei da
toriilor externe . extrem de mari 
care împovărează țările în curs de 
dezvoltare.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat solidaritatea României cu 
lupta popoarelor africane împotriva 
colonialismului, a politicii rasiste, de 
apartheid, pentru consolidarea inde
pendenței naționale și dezvoltarea 
lor liberă, de sine stătătoare.

A fost subliniată contribuția pe 
care parlamentele și parlamentarii 
pot și trebuie să o aducă la impri
marea unui curs nou in viata inter
națională, spre destindere și dezar
mare. la instaurarea în Europa. Afri
ca și în întreaga lume a unui climat 
de pace, securitate, incredere și co
operare. lâ înfăptuirea aspirațiilor 
de libertate, independență și progres 
ale tuturor popoarelor.

La primire au participat Marin 
Ivașcu, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, și loan Sălăian. pre
ședintele Comisiei constitutionale și 
juridice a M.A.N.

A fost de față Henri Bounda, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Congo în tara noastră.sarcinilor subliniate de Comitetul

Politic Executiv al C.C. al P.C.R

sărbători naționale, în lumina

NOILE CAPACIIBTI

racordate neintîrziat
la circuitul productiv!

noile construcții ale municipiului Pitești

La una clin-
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materialișt-dialec- 
consecvență atît înnivel ca- 

destinare 
și pentru 
ai muncii

economii in 
milioane lei

Clipe de viată, de muncă, 
înaltă 
carne-

lucrărilor pe șantier și 
tuturor factorilor im- 
multiplelor dificultăți 

ritm susținut de lucru 
acestei lucrări, burile si folosirea deplină 

capacităților de producție, 
condițiile încadrării stricte 
consumurile prevăzute, de

CONȘTIINȚA NOUĂ

Prestigiul nu așteaptă numărul anilor..

La recenta ședință □ Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. s-a indicat ca, în activitatea de inves
tiții, domeniu in care se înregistrează rămîneri in urmă 
serioase, să se acționeze energic, bine organizat pen
tru intensificarea ritmului de construcții și montaj teh
nologic, în vederea recuperării restanțelor și punerii 
rapide in funcțiune a tuturor obiectivelor planificate, 
însemnătatea acestei sarcini economice majore izvo
răște, în primul rînd, din faptul că o bună parte din 
producția prevăzută in acest trimestru urmează să fie 
realizată pe seama noilor capacități.

Unul din marile obiective de investiții ale acestui an 
este și centrala electrică și de termoficare „Progresul" 
din București.

Importanța și dimensiunile centralei sînt cunoscute. 
Le reamintim, totuși, pe scurt, in final, noul obiectiv 
va funcționa cu patru grupuri de cite 50 MW fiecare, 
asigurînd alimentarea cu energie a unui întins peri- 
ihetru industrial și ternioficarea unor mari ansambluri 
de locuințe, situate în special în zona de sud a Ca
pitalei.

In prezent, in centrul atenției se află cel de-al doi
lea grup energetic cu termen de punere în funcțiune 
prevăzut pentru sfîrșitul lunii noiembrie. Din această 
perspectivă, răgazul de aproape patru luni rămas pînă 
la termenul planificat este foarte scurt, solicitind la 
maximum potențialul tehnic, dar, mai ales, capacitatea 
organizatorică și experiența profesională ale tuturor 
factorilor angajați în realizarea acestei investiții.

Două sînt condițiile de bază ale reușitei eforturilor 
depuse pentru finalizarea noului grup energetic : rit
micitate înaltă în realizarea 
colaborarea permanentă a 
plicați pentru depășirea 
întîmpinate în prezent. Un 
este impus de stadiul actual al 
realizată doar in proporție de 50 la sută. în timp ce 
îmbunătățirea colaborării pe toate filierele sale apare 
ca absolut necesară datorită numeroaselor chestiuni 
încă nesoluționate, de la cele de proiectare pînă la 
restanțele înregistrate în livrarea unor utilaje tehno
logice.

Cum se acționează in acestd zile pe acest 
•mare șantier ?

Ce probleme își așteaptă o rapidă șt necondi
ționată soluționare 1

RĂSPUNDERE, ORDINE ȘI DISCIPLINA 
iată principala cerință pusă în evidență de an
cheta întreprinsă pe șantierul acestui mare 
obiectiv de investiții — centrala electrică și de 
termoficare „Progresul" — și publicată în pagina 
a IlI-a a ziarului.

dat — 
ne-am

trăite la cea mai 
tensiune. Notăm în 
tul de reporter :

....La un moment 
era prin martie —
văzut în situația de a căuta 
o soluție, deoarece piatra, 
după ciuruire. avea praf 
mult si nu putea fi folosi
tă la betoane. Instalația cu 
care ne-am dus acolo, de
parte de tară, nu dispunea 
de o stație de spălare. Pro
blema era presantă, părea 
practic fără rezolvare. 
Spun practic, pentru că noi 
nu ne puteam permite — 
aveam un contract pe care 
trebuia să-1 respectăm, o 
urgentă a lucrărilor, un 
ritm zilnic al exploatării — 
să așteptăm cel puțin două 
luni pină cînd se produce 
utilajul la Miercurea-Ciuc, 
pină soseste. Am adunat 
toată echipa si am luat in 
discuție unica posibilitate 
pe care, teoretic vorbind, o 
aveam : să facem acolo, pe 
loc. o statie.

Momente de reținere, 
priviri întrebătoare. Ne-am 
pus pe muncă.. Mai conta 
acum ploaia torențială 
care, după un sfert de oră. 
ne uda complet ? Mai bă
găm în seamă rafalele unui 
vini năprasnic ce ne făcea 
să umblăm înclinați la 45 
de grade, de parcă eram, 
sub imperiul unei aberante 
legi gravitaționale, si oare 
ne' obliga să-i legăm pe 
excavate riști- de utilajele

J>
lor pentru a nu fi smulși ?! 
Mai aveau importanță no
roiul și frigul?! Am adunat 
părți componente 
chiar si la multi 
una de alta. Le 
tam cu trailerul. 
eram, le ajustam 
blam în oarieră.
n-am putut face rost si am 
trecut' la improvizații. Ast
fel. banda transportoare 
am pus-o în funcțiune cu

aflate 
kilometri 
transpor- 
le prelu- 
st asam- 

De unele

se în palmaresul colectivu
lui acestei întreprinderi.

..Era intr-o duminică di
mineața. Am fost anunțați 
prin stație și ne-am depla
sat de urgență la carie
ră. la Suseni 
ne Peter 
nerul-sef al 
întîmplase ? 
mult deciț 
rulment la 
ruîui.

ne spu- 
Ștefan, ingi- 
unitătii. Ce se 

Nimic 
blocarea unui 

. biela concaso- 
Un asemenea utilaj
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ajutorul reductorului de la 
o foreză. Si azi funcționea
ză. După cinci zile am re
luat exploatarea în carieră, 
avînd de-acum și stație de 
spălare. Am cîstigat timp. 
Asta era important !“. con
chide simplu inginerul Ra- 
kosi Zoltan. directorul în
treprinderii pentru produc
ție industrială si construc
ții căi ferate (I.P.I.C.C.F.) 
— Harghita.

Sigur, s-ar putea spune 
că a fost un caz de excep
ție. o situație neprevăzută 
acolo, departe de tară, și 
rezolvată operativ și inge
nios de micul colectiv al 
întreprinderii aflat acolo. 
Dar asemenea momente, 
care au demonstrat o înal
tă capacitate profesională, 
ingeniozitate și inventivi
tate tehnică, sînt numeroa-

are cam 80 de tone. Pie
sele componente sînt ce 
măsură, adică între 15 si 20 
de tone, asa că demontarea 
si transportul lor ridică 
probleme deosebite. Am 
organizat munca, echipa de 
intervenție si-a început lu
crul. A fost adusă maca
raua și încărcată biela. La 
Miercurea-Ciuc era aștep
tată în atelier. După o 
muncă de două zile si două 
nopți, miercuri era remon
tată în carieră la Suseni, 
iar conoasorul în stare de 
funcțiune. Ce as mai pu
tea să adaug ? Doar că și 
în această împrejurare oa
menii s-au arătat la înăl
țime. si-au făcut exemplar 
datoria".

întreprinderea amintită 
își are sediul in Miercurea- 
Ciuc. Ea este una din cti-

toriile înălțate în anii 
după istoricul Congres 
IX-lea. Clădirea centrală 
ridică ne trei niveluri, 
puțin peste nivelul viaduc
tului care o ascunde vede
rii, Ai putea eventual, din 
goana autobuzului, să ză
rești ultimul etaj al unei 

mai. clădiri noi. zugrăvită în 
roșu brun, care poartă. în 
spatiile dintre ferestre, 
simbolurile hărniciei : de 
cinci ori „Ordinul Muncii", 
clasele a H-a si a IlI-a, 
îneepind din 1980. Cum se 
vede, prestigiul nu așteap
tă numărul ariilor. După 
numai trei ani de la în
ființare. noua întreprindere 
harghiteană se situa prin
tre fruntașele întrecerii so
cialiste. începuse lupta cu 
timpul, cu inertia și ruti
na. Cu greutățile inerente 
începutului. Lupta pentru 
a avea ciștig de cauză în 
domeniul noului, al produc
ției competitive. Fosta uni
tate a industriei locale a 
ajuns astăzi a fi singura 
unitate de profil din țară 
care realizează tehnologii 
complexe de exploatare si 
prelucrare în carieră. Va
loarea productiei-marfă a 
crescut din 1977 — anul 
debutului industrial — de 
peste 5 ori. Sînt aceiași 
oameni. în marea lor ma-

Nicolae ȘANDRU 
corespondentul „Scinteii"

(Continuare in pag, a

RAPORT 
MUNCITORESC

Maramureș. Acționind 
sub semnul inaltei răspunderi 
muncitorești, in spiritul orien
tărilor și indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, 
pentru a întimpina Conferința 
Națională a partidului și marea 
sărbătoare națională a poporu
lui român cu noi realizări in 
toate domeniile, oamenii mun
cii din Centrala minereurilor 
Baia Mare au livfat, de la în
ceputul anului și pină acum, 
peste sarcinile de plan, 639 tone 
plumb, 1 069 tone cupru in con
centrate. 3 233 tone pirită, zinc 
și alte metale necesare econo
miei naționale. Printre unitățile 
fruntașe se numără Flotația 
centrală Baia Sprie. întreprin
derea de prospecțiuni și explo
rări geologice, mina Baia Sprie 

Cavnic. (Gheorgheși mina
Pârja).

Buzău. Desfășurînd larg 
întrecerea socialistă in cinstea 
zilei de 23 August și a Confe
rinței Naționale, a partidului, 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii din cadrul întreprinderii 
de confecții Rîmnicu Sărat ra
portează realizarea unei pro- 
ductii-marfă suplimentare in 
valoare de peste 3 milioane lei. 
De asemenea, prin reducerea 
cheltuielilor totale și a oelor 
materiale, ca urinare a valori
ficării spperioare a materiilor, 
prime și asimilării' de. noi pro
dusei s-au .obținut 
valoare de peste 3 
(Stclian Chiper).

unități mi-'
Hunedoara, 

șei 
in-. 

minerii și preparatorii 
cu multă dăruire

a

Hunedoara.
tre cele mai bune 
niere ale județului 
mina Coranda-Certej. care
află mereu în fruntea 
treceri 
muncesc cu multă dăruire și 
hotărire pentru a întimpina 
marea sărbătoare națională a 
poporului român și Conferința 
Națională a partidului cu re
zultate de prestigiu în produc
ție. Printr-o organizare supe
rioară a muncii in toate schim- 

a 
în 
în 

_____ ___  ___________ la 
inceputdj anului și pină in pre
zent de aici s-au extras și tri
mis beneficiarilor însemnate 
cantități de cupru, plumb și 
zinc, peste prevederi. Drept ur
mare, sarcinile de plan au fost 
depășite la produejia-marfă cu 
17 milioane lei. (Sabin Cerbu).

Vrancea. îndeplinirea in
tegrală și la un înalt 
litativ a producției 
exportului constituie 
colectivele de oameni
din unitățile industriale ale ju
dețului Vranoea angajament 
prioritar al intrecerii socialiste 
desfășurată în întîmpinarea zi
lei de 23 August. De la începu
tul anului și pînă in prezent, 
producția pentru export pe an
samblul economiei județului a 
fost depășită față de sarcinile 
prevăzute cu iii_te 22 milioane 
lei. în rindul unităților fruntașe 
se situează întreprinderea de 
scule și elemente hidraulice, în
treprinderea metalurgică, între
prinderea de prelucrare a ma
selor plastice din Focșani, în
treprinderea de tricotaje Pan- 
ciu și altele. (Dan Drăgulescu).

Apropiatul Congres al educației 
politice și culturii socialiste evi
dențiază cu pregnantă importanța pe 
care nartidul nostru, o acordă facto
rilor subiectivi ai dezvoltării, lăr
girii orizontului cultural al oameni
lor muncii. formăTii conștiinței noi 
înaintate, ca inestimabilă forță de 
progres a societății. Așa cum în ne
numărate rinduri a subliniat secre
tarul general al partidului, edifica
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate presu
pune atit dezvol- ______________
tarea continuă si 
modernizarea în. 
pas cu cerințele 
actualei revoluții 
științifice și teh
nice a forțelor de 
producție și, pe 
această bază, ri
dicarea calității 
vieții, cit și for
marea unui om 
nou. cu un înalt 
grad de instruc
ție și cultură, cu 
o temeinică pre
gătire profesio
nală, cu o con
cepție înaintată 
despre lume și 
viață — concepția 
tică, acționînd cu 
direcția dezvoltării economice, susți- 
nute a țării, cit și a modelării omu
lui nou, a conștiinței și convingeri
lor sale.

Drept urmare, anii socialismului 
au însemnat, pentru România, o 
dată cu creșterea de peste 111 ori a 
.producției industriale și de 4 ori a 
celei agricole, de 32 de ori a venitu
lui național, realizarea a zeci de mii 
de edificii economice și sociale și o 
vastă operă teoretico-ideologică, 
cultural-educativă de formare a o- 
mului nou. cu un larg orizont spi
ritual, devotat idealurilor socialis
mului. hotărît să acționeze ferm 
pentru triumful valorilor noii orân
duiri. Analiza transformărilor revo
luționare din societatea noastră în
treprinsă in documentele- partidului 
reliefează cu putere ideea că forma
rea și dezvoltarea conștiinței socia
liste a omului nou constituie unul

din principalele obiective ale 
ttialei etape, că această răspundere 
este, din numeroase puncte de ve
dere, mai dificilă și mai complexă 
chiar decît realizarea obiectivelor 
din sfera existentei sociale. Deter
minată. în ultimă instanță, de exis
tența socială nouă, conștiința socia
listă nu s-a format și nu se dezvoltă 
in mod spontan, ca un reflex al 
schimbărilor din existența materială 
a societății, ea a fost, este și va fi

9S9'H i
transformat — am putea spune "U-U" 
intr-o puternică forjă in unirea e- 
forturilor oamenilor muncii, ale în
tregului popor in opera de făurire 
a societății socialiste, a exercitat o 
puternică influență in dezvoltarea 
forțelor de producție, in perfecțio
narea relațiilor sociale, a formelor 
de conducere a societății noastre".

Cu toate acestea. în condițiile 
sporirii continue a exigențelor, a ce
rințelor față de

REVOLUȚIONARĂ
forță de progres a societății noastre

în egală măsură rodul muncii teo
retice. ideologice, politico-educative 
a partidului.

Referindu-se la importanța activi
tății teoretice în făurirea conștiinței 
noi, revoluționare, în buna desfășu
rare a procesului revoluționar de 
făurire a noii societăți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Acti
vitatea teoretică, ideologică, politi- 
eo-educativă a avut un rol de mare 
însemnătate în înarmarea partidu
lui, a clasei muncitoare, a țărănimii 
si intelectualității, a maselor largi 
populare cu înțelegerea științifică a 
realităților societății socialiste ro
mânești, a realităților vieții interna
ționale contemporane. Această acti
vitate a contribuit la ridicarea ni
velului general de cunoștințe al oa
menilor muncii, la lărgirea orizon
tului lor cultural, la formarea con
științei omului nou al societății 
noastre. Munca teoretică, ideologică, 
politico-educativă a partidului s-a

calitatea muncii, a- 
lături de realiză
rile de prestigiu 
se constată totuși, 
in, unele cazuri, 
o rămînere in 
urmă a nivelului 
de răspundere și 
a capacității de 
acțiune. Așa cum 
este cunoscut, în 
dinamica și e- 
voluția societă
ții noastre, între 
existentă și con
știință sînt sta
tornicite raporturi 
dc 
dență, 
baza 
avînd 
devansării

pe

interdepen- 
exis.tența, 
materialii 

tendința 
con

științei. Alunecîndu-se pe panta 
fetișizării unei asemenea tendințe, 
s-a încercat, cu ani în urmă, să se 
justifice drept legică necesitatea și 
obiectivitatea rămînerii în urmă a‘ 
conștiinței socialiste. O asemenea 
încercare pornea de lâ ritmul rapid 
al creșterii economice care definește 
producția materială din România in 
anii socialismului.

Este meritul secretarului general 
al partidului nostru de a fi sesizat 
pericolul unei asemenea transfor
mări și de a fi promovat o concep
ție nouă împotriva fetișizării legii 
interconditionărilor dintre existentă 
și conștiință, fundamentînd necesi
tatea și posibilitatea ca,. în condi
țiile create de societatea noastră, 
conștiința să se dezvolte în pas cu 
evoluția producției materiale și

MECANIZAREA Șl AUTOMATIZAREA PRODUCȚIEI
componente esențiale ale procesului de modernizare

înfăptuirea cu bune rezultate a obiectivelor înscrise în programul, 
de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de produc
ție, program declanșat din inițiativa secretarului general al partidului și 
aflat acum în plină desfășurare, are la bază, intr-o măsură hotărî-, 
toare, promovarea celor mai avansate cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane. Așa cum prevăd Directivele Congresului al 
XIII-lea al partidului, in actualul cincinal, circa 55 la suia din creșterea 
productivității muncii se va realiza prin introducerea și generalizarea 
progresului tehnic, îndeosebi prin aplicarea tehnologiilor noi de fabri
cație, mecanizarea și automatizarea producției, dotarea cu mașini și insta
lații de înalt randament și modernizarea celor existente. In această 
perioadă este prevăzută, de pildă, realizarea unor sisteme de mecanizare 
și automatizare complexă la circa 3 000 obiective, fapt ce va determina ca, 
in anul 1990. ponderea producției industriale realizate in asemenea sis
teme să se ridice la peste 90 Ia sută.

Avind în vedere importanța cu totul deosebită pe care o au in 
actuala etapă de dezvoltare intensivă a economiei naționale mecanizarea 
și automatizarea producției, cit și numărul mare de sisteme de auto
matizare ce urmează a fi introduse in sectoarele productive. în ancheta 
de astăzi vom prezenta, cu sprijinul unor specialiști de la Institutul de 
cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru tehnologia construc
țiilor de mașini, unele aspecte de ordin calitativ ce rezultă din expe
riența de pînâ acum în implementarea și exploatarea sistemelor de 
automatizare.

Nu întîmplător am ales ca loc al 
dezbaterii noastre institutul de profil 
al industriei constructoare de mașini. • 
Pentru această mare și importantă 
ramură a economiei naționale sînt

prevăzute sarcini importante pe li
nia modernizării producției, a ex
tinderii mecanizării și automatizării. 
De altfel, programul elaborat pentru 
construcția de mașini se află în pli-

nă desfășurare, fiind realizate și 
implementate sisteme complexe de 
automatizare, inclusiv celulele și 
sistemele flexibile la întreprinderea 
de mașini-unelte — Arad. „Aversa" 
— București. întreprinderea de me
canică fină Sinaia. întreprinderile 
de autoturisme și cea de mașini 
electrice din Pitești, ,.23 August" și 
„Electromagnetica" din București 
etc. Pentru perioada 1987—1990 pro
gramul de automatizare-robotizare 
prevede implementarea altor 40 ce
lule flexibile, 50 sisteme flexibile, 
20 de linii automate flexibile și 50 
de linii tehnologice și sisteme fle
xibile semiautomate.

Introducerea mijloacelor de auto
matizare, in special a celor flexibile, 
va aduce avantaje majore între 
care : creșterea productivității mun
cii de pînă la trei ori, creșterea 
randamentelor utilajelor de peste 
două ori, reducerea puterii instalate 
pinâ la jumătate și, corespunzător, a 
consumului de energie, o utilizare 
mult mai eficientă a materiilor pri
me etc.

în înfăptuirea acestui amplu pro
gram un rol de cea mai mare în-

semnătate revine cercetării științi
fice și ingineriei tehnologice. „în- 
tr-adevăr — ne spune ing. Gheorghe 
l’rodan, directorul general al In
stitutului central pentru construcții 
de mașini — rolul cercetării știin
țifice și aportul acesteia la mecani
zarea, automatizarea și robotizarea 
producției trebuie apreciate avîndu- 
se in vedere tocmai înaltele exigențe 
stabilite pentru etapa actuală de 
Congresul al XIII-lea. indicațiile și 
orientările secretarului general al 
partidului. Prin specificul său. Insti
tutului de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică pentru tehnologia 
construcțiilor de mașini îi revin, pe 
această linie, sarcini deosebite cu 
privire la mecanizarea și automati
zarea activităților de montaj. în 
acest scop au fost create linii auto
mate de montaj al rulmenților, lan
țurilor, releelor pentru centrale te
lefonice, furcilor pentru transmi
siile auto, bujiilor etc. Colaborăm, 
de asemenea, la realizarea tu-

Vlaicu RADU
(Continuare în pag. a V-a)
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate în concordanță cu 
clicii și echității socialiste, în spiritul

Drum larg progresului
Constantin Drăgulin, maistru 

principal la întreprinderea de uti
laj petrolier „1 Mai" Ploiești — 
Prahova. a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o scrisoare, in 
care propune să se dispună apli
carea la nivel national a unei noi 
tehnologii de obținere a lagărelor 
din bronz, prin sistem bimetalic, 
invenție care a dat „rezultate 
foarte bune". Aceasta constă in 
realizarea produselor respective din 
suport otel și strat bronz prin 
placare — brazare centrifugală.

Față de procedeul clasic de tur
nare, prin noua tehnologie se rea
lizează o economie de bronzuri de 
peste 60 la sută.

Autorul scrisorii menționa că nu
mai în 11 luni, la întreprinderea in 
care lucrează, omologînd 25 repere 
de la utilajul minier, petrolier și 
mașini-unelte, s-a obținut o econo
mie de 57 tone bronzuri, in valoare 
de peste 4.5 milioane lei. Invenția 
are și alte avantaje, cum ar fi : 
economie de energie electrică, de 
combustibil: productivitatea muncii 
crește cu 50 la sută și se imbună- 
tătește calitatea produselor. în scri
soare, se. sublinia, totodată, că in,- 
treprinderea „1 Mai" are comenzi 
și de la alte unități din țară, pen
tru realizarea cărora se solicită 
asigurarea bazei materiale. Se pro
pune, de asemenea, generalizarea 
noii metode de turnare pe întreaga 
economie, considerind că s-ar eco
nomisi astfel, anual, peste 2 000 
tone de bronz.

Secretarul general al partidului a 
indicat ca scrisoarea să fie repar
tizată, spre soluționare, prim vice- 
prim-ministrului de resort al gu
vernului și prim-vicepreședintelui 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie. Analiza problemelor 
relatate in scrisoare a fost făcută 
de specialiști de la Consiliul de 
Miniștri. C.N.Ș.T. și centrala de 
profil. A rezultat că tehnologia și 
instalația de obținere a acestor 
bucșe bimetalice. brevetată ca in
venție și realizată prin mijloace 
proprii la întreprinderea „1 Mai" 
Ploiești, permit obținerea de bucșe 
bimetalice in gama de diametre 
cuprinsă între 80—500 mm, cu lun
gimi de 450—600 mm. Pe instalații
le omologate se execută comenzi și 
pentru o serie de beneficiari din 
tară. Ca urmare a cererilor de 
bucșe cu diametre mici. întreprin
derea „1 Mai" Ploiești a mai exe
cutat o instalație de obținere a 
bucșelor pentru gama de .dia
metre 50—80 mm și lungimi de 
350—450 mm.

Din analiza fișelor la o serie de 
comenzi a reieșit că prin noua 
tehnologie se asigură, intr-adevăr, 
o reducere a consumului de bronz 
de pină la 60 la sută și o reducere 
a prețului de cost de pină la 30 la 
sută, fată de tehnologia clasică de 
turnare în cochilă. precum și o îm
bunătățire a produselor respective.

în consecință, s-a hotărit inven
tarierea, pe întreaga economie, a

necesarului de bucșe și cuzineți cu 
diametre intre 50—800 mm, atit 
pentru producția de serie, cit si 
pentru intreținere-reparatii ; pe 
baza primei acțiuni, se vor redis
tribui cotele de bronz pe ministere 
economice, conform noilor consu
muri, pentru reperele ce vor fi 
executate prin noua tehnologie ; 
elaborarea unui program de mă
suri pentru execuția centralizată, 
pe intreaga economie, a bucșelor și 
cuzineților din bronz, cu diametre 
intre 50—800 mm la întreprinderea 
„1 Mai" Ploiești, reducerea consu
mului de bronz în mod corespunză
tor. precum și aplicarea acestor 
tehnologii la celelalte ministere in
teresate ; pe baza inventarierii ne
cesarului de bucșe si cuzineți din 
bronz, cu diametrele respective, în
treprinderea „1 Mai" Ploiești iși 
va dezvolta capacitatea de produc
ție în mod corespunzător : specia
liștii din cadrul întreprinderii plo- 
ieștene vor analiza posibilitatea 
extinderii tehnologiei și la alte re
pere necesare industriei construc
toare de mașini. S-a hotărit, de 
asemenea, ca specialiștii din ca
drul I.C.S.I.T.P.S.C.M. și întreprin
derii „1 Mai" Ploiești să elaboreze 
un material de prezentare a noii 
tehnologii, precum și domeniile de 
utilizare, in vederea generalizării 
și aplicării ei în economie, difu- 
zîndu-1 tuturor celor interesați.

Toate măsurile au termene și res
ponsabilități precise.

Cu gîndul
Za generațiile

de mîine

Sesizarea avea un caracter tendențios...
într-o amplă scrisoare adresată 

tovarășului Nicolae Ceausescu se 
relata că situația economică a unor 
unități din cadrul Uniunii județene 
a cooperativelor de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor Brăi
la ar fi profund negativă datorită, 
în principal, activității necores
punzătoare desfășurate de pre
ședintele si contabilul-șef al uniu
nii în domeniul investițiilor. După 
ce făcea o seamă de afirmații, una 
mai gravă decît alta, autorul. Ni
colae Cărăușu, vicepreședinte al 
U.J.C.P.A.D.M., afirma că neregu
lile au mai fost semnalate, dar nu 
s-au luat măsuri și adresa rugă
mintea ca verificarea să fie făcută 
de un colectiv din afara județului.

La indicația tovarășului.
Nicolae Ceaușescu. scrisoarea a fost 
dată, spre rezolvare, unui secretar 
al C.C. al P.C.R. și viceprim-minis- 
trului de resort al guvernului. După 
cum rezultă din raportul de cerce
tare, la verificarea faptelor semna
late au participat activiști ai Con
siliului Central de Control Munci
toresc al Activității Economice și 
Sociale și Consiliului de Miniștri, 
cadre de specialitate din centralele 
de resort. S-a constatat că unele 
aspecte se confirmă doar in parte, 
cele mai multe din semnalări avind 
un caracter tendențios, de prezen
tare într-o lumină nefavorabilă a 
activității desfășurate de conduce
rea uniunii, in special de președin
tele acestei organizații. Farcaș 
Traian. Este adevărat, la investi
țiile executate în cooperare cu 
C.A.P. PIopu și Brădiștea nu s-au 
realizat pină în prezent rentabili
tatea si eficienta stabilite prin con
tracte. Lucrările de amenajare a 
unor grajduri apartinind cooperati- 

, velor respective in .maternitate 
\______________________________ -

pentru scroafe au început in anii 
1982—1983, în scopul asigurării de 
către cooperație a purceilor nece
sari contractării cu gospodăriile 
populației. După apariția Decretu
lui nr. 210/1985, care prevede pre
luarea activității de contractare a 
porcilor de către Ministerul Agri
culturii, s-au încheiat noi contrac
te adiționale, prin care C.A.P.-uri- 
le în cauză s-au obligat să achite 
cooperativei cote de amortizare 
pentru lucrările efectuate. Din lip
să de fonduri, precum și datorită 
nefinisării complete a unor lucrări 
de către UJECOOP, cele două 
C.A.P.-uri nu și-au mai respectat 
obligațiile contractuale. Ca urma
re. o parte din cheltuielile efec
tuate de UJECOOP nu s-au recu
perat.

în legătură cu schimbarea des
tinației halei „găini ouătoare" pen
tru incubație de la C.A.P. Salcia- 
Tudor, aceasta s-a datorat lipsei 
materialului de reproducție Cores
punzător. Nici la acest obiectiv 
cooperativa agricolă nu a putut 
achita obligațiile prevăzute in con
tractul încheiat cu UJECOOP;

Este adevărat că in anul 1986 
s-a depășit cota de benzină alocată 
autoturismului uniunii cu aproape 
1 200 litri și s-au înlocuit nejustifi
cat unele piese.

După cum se precizează, celelal
te aspecte nu se confirmă.

Făcindu-se o analiză aprofundată 
a activității generale a UJECOOP 
Brăila din punct de vedere econo- 
mic-financiar. se subliniază că 
aceasta a înregistrat an de an re
zultate pozitive : în îndeplinirea 
principalilor indicatori de plan, in 
anul 1986 s-a situat pe locul 9 pe 
țară in sistemul cooperației. Față 
de 1976, volumul producției indus

triale a crescut în 1986 de aproape 
4 ori, prestările de servicii către 
populație de 5 ori. iar livrările la 
fondul pieței de 2,5 ori : beneficiile 
realizate au crescut de 3.5 ori, iar 
rentabilitatea s-a dublat.

Referindu-se la președintele uniu
nii, Farcaș Traian, in raportul de 
cercetare se precizează că este un 
vechi activist de partid, care lu
crează în cooperație de peste 10 
ani, fiind apreciat de organele lo
cale si forul tutelar pentru dărui
rea, pasiunea și răspunderea cu 
care muncește.

în timpul cercetării, împreună cu 
organele locale, s-a acționat pen
tru înlăturarea neajunsurilor, im
pulsionarea și sprijinirea realizării 
indicatorilor de plan. Au fost luate 
măsuri de ocupare a construcțiilor 
cu găini ouătoare. scroafe, iepuri 
matcă ; s-au stabilit măsuri pentru 
îmbunătățirea activității de produc
ție, prestări servicii, investitii-con- 
strucții, comerț. întărirea ordinii și 
disciplinei la fiecare loc de muncă; 
au fost imputate depășirea Cotei de 
benzină și valoarea pieselor de 
schimb înlocuite nejustificat.

în încheierea raportului de cerce
tare se precizează, de asemenea, 
că printr-o hotărire a secretaria
tului comitetului județean de 
partid din luna martie a.c„ N. 
Cărăușu a fost destituit din funcția 
de vicepreședinte al UJECOOP 
Brăila și sancționat pe linie de 
partid cu „vot de blam cu avertis
ment" pentru acte de imoralitate 
și activitate nesatisfăcătoare. în 
acest context se explică în bună 
măsură și sesizarea tendențioasă a 
unor neajunsuri din activitatea 
conducerii uniunii.

Neculai ROȘCA

O

mulă des utilizată de me
dici. mulțumirea celui care 
aduce copii mulți și sănă
toși pe lume sau ii nre in 
îngrijire și cit e urare de 
la părinte la părinte 7 —
întrebăm la spitalul ju
dețean.

— Nu se pot despărți 
cele două nuanțe — mă 
asigură doctorul Dăn
ciulescu. Sint atit de ai 
noștri copiii pe care-1 
avem in grijă 1 Ii iubim 
cum ni-i iubim pe cei 
de-acasă ! Și eu sint pă
rinte, și asistenta este 
mamă, și doctorul Cuciu
reanu este tată a două 
fete... Dar noi, medicii cra- 
ioveni, avem un reprezen
tant care chiar ne face 
cinste în acest sens...

A

— Cum este ziua de azi, 
tovarășe doctor ? — îl în
treb pe medicul specialist 
in obstetrică-ginecologie 
Radu Cuciureanu.

— Cum să fie ? Frumoa
să. Foarte frumoasă. Chiar 
jubiliară, dacă vreți : s-a 
născut al 1 400-lea copil 
din acest an (la data re
dactării articolului, cifra 
era deja depășită ! — n.n.). 
Cu 240 mai mulți copii de- 
cit in perioada corespun
zătoare din anul trecut. 
Mi-am început ziua cu o 
operație : o femeie la a 
patra naștere...

— Cum se numește 7
— Maria Pîșlan. Țărancă 

cooperatoare din comuna 
Virtop. A venit la ora 5,40, 
azi-dimineață ; la 9,40 a 
ieșit din operație. O femeie 
curajoasă și înțeleaptă. O 
puteți vedea, dar vă rog să 
n-o obosiți cu întrebări. 
Vă spun eu tot ce vreți sâ 
mai aflați. Acasă are nu
mai băieți. Cel mai mar» 
are 18 ani și lucrează in
tr-o uzină craioveană ; cel 
mai mic are un an și opt 
luni. Acum are și o fetiță...

Trecem prin saloane, 
străbatem culoarele moder
ne de spital și ajungem la 
filtru (internări). Aici — o
surpriză... pe care o cău

tam : asistenta Ana Urdă. 
Eu, evident, o recunosc. 
Uimirea e că mă recunoaș
te și ea, deși au trecut 
zece ani... Exact virsta 
fiului meu.

La sala de nașteri — o 
tînără mamă la prima naș
tere este supravegheată de 
medicii specialiști Mihaela 
Miștoc și Alexandru Han- 
dabureac, asistați de Au
rora Dumitrescu.

— Ce vă doriți ? — o în
treabă cineva pe femeie, 
puțin inainte de momentul 
pe care l-a trecut cu un 
zimbet...

— Ce-o fi să fie, numai...
— ...Să facă armată ! — 

completează cineva vechea 
vorbă oltenească.

— ...Numai să-mi trăias
că ! T- suride femeia.

(Urmarea ? îi trăiește 
pruncul și e zdravăn și va 
face și armată 1)

Maria Panaghianu a năs
cut al treilea copil (și a 
împlinit 21 de ani). Are 
numai fete ; Cornelia — 4 
ani ; Ionela — 2 ani ; Vic
toria-Mariana...

Soțul ei, sudor la 
I.M.M.R. Craiova, tocmai 
venise in vizită.

— Tot fată — i-a zis 
Maria. Iți promisesem 
băiat !

— Avem timp înainte — 
a consolat-o bărbatul (Și 
acum așa răspunde și ea 
cînd e întrebată : „tot 
fată ?“)

Și muncitoarea Olga Ru
jau, din comuna Virvoru 
de Jos. tot la al treilea co
pil este. Băiat. Acasă o aș
teptau un băiat și-o fată.

— Cum o să-1 cheme ?
— N-am hotărit. Azi mă 

sfătuiesc cu ai mei. Mîine 
trebuie să-i împodobească 
masa de ursitori...

Tresar.
— Da — zîmbește mama. 

La noi, la olteni, așa-î de 
cind lumea !

Așa-i de cînd lumea la 
români 1 Masă încărcată 
pentru cei ce vin să ureze 
ginduri bune pentru viito
rul micuților ce ne duc 
neamul mai departe. Iar 
viitorul are temelii trai
nice, frumoase pentru toți 
copiii oltenilor, pentru toti 
copiii țării.

Pină atunci, deocamdată 
flăcăul e preluat de mîini- 
le indeminatice ale fetelor 
din secția de nou-născuți, 
condusă cu dragoste și cu 
pricepere de medicul pri
mar Ștefan Dănciulescu.

—- Dar in Craiova mai

există și altă maternitate 
— ne avertizase medicul- 
șef al municipiului, tova
rășul Ion Țolea, director 
adjunct al Direcției sani
tare. Și mai sint citeva 
în județ. Ultima, dată în 
folosință de foarte, foarte 
puțin timp, la Calafat...

N-am ajuns încă în mo
derna maternitate abia 
dată în folosință la Cala
fat. Am ajuns, in schimb, 
la maternitatea Spitalului 
nr, 2 (municipal) Craiova 
și am găsit pe baricadele 
luptei pentru viață oameni 
in alb la fel de inimoși și 
de interesanți. Pe medicul 
primar de obstetrică-gine
cologie Mircea Buzna. Pe 
tînăra doctoriță. asistent 
universitar. Carmen Bulu
cea. Pe stagiarul, absol
vent al facultății craiovene 
de medicină, Adrian Pătru- 
lescu. Pe Aspasia Ceche, 
medic anestezist-reanima- 
tor. Și un medic sirian ve
nit la specializare...

— De la începutul anu
lui ni s-au născut peste 
1 400 de copii. La noi se 
nasc cam 3 000 de copii pe 
an — explică doctorul 
Buzna.

— Să vă trăiască !
— Mulțumim, și-ai dum

neavoastră 1
— Cit e, în această for

...Și așa am cunoscut-o 
pe doctorița pediatră Ca- 
sandra Nichita, soție de 
ofițer superior, mamă a 8 
copii intre 29 și 13 ani. 
Fata cea mare, Georgeta. 
e medic Stagiar la Motru. 
Următorul copil (un „co
pii" de 27 de ani 1) e pro
fesor de matematică și... 
tată, la rindul său ; unul 
este student, unul se pre
gătește pentru facultate, 
cel mai mic trece in clasa 
a VIII-a.

— Sinteți o familie nu
meroasă 1

— Sintem o familie îm
plinită, o familie fericită. 
Și cind dau sfat femeilor 
să aducă pe lume prunci, 
să renunțe la filozofia 
unui anume egoism de ti
nerețe „Să ne trăim viața; 
copiii — mai pe urmă", 
exemplul meu cred că 
atîrnă în balanță mai mult 
decît sfaturile cele mai 
cuminți.

— Și chipul dumnea
voastră. atit de tînăr încă 
la cei 58 de ani pe care nu 
vă cred că-i aveți, este tot 
un argument.

— Am întinerit prin co
piii mei și alături de ei. 
Nu există mai mare feri
cire decît fericirea de a fi 
mamă 1

Anica F1ORESCU

Locuințele noi, puse la dispozi
ția oamenilor muncii din muni
cipiul Piatra Neamț îmbină în 
mod firesc ambianța locală și 
arhitectura tradițională cu cea 

modernă

Foto : AGERPRES <- M. Alexe

„Avem nevoie de ambalaje de sticlă!“
Răspunsul unor întreprinderi ale industriei aiimentare ia ancheta noastră „0 impor
tantă acțiune gospodărească - redarea în circuitul economic a materialelor refclosibile"

CALITATE SUPERIOARĂ SI ÎN PRODUCȚIA BUNURILOR DE CONSUM!

In prima parte a anchetei. între
prinsă pe tema de mai sus (publica- 
tă in „Scînteia" nr. 13 943) se arăta 
că lacunele din domeniul controlului 
de calitate in întreprinderi producă
toare de bunuri de consum sint una 
din cauzele care fac să se intil- 
nească uneori in magazine mărfuri 
demodate, degradate, dezasortate, 
mărfuri care alcătuiesc ceea ce in. 
limba.ifll de specialitate poartă nu
mele de „stocuri greu vandabile". 
Producerea si expedierea spre ma
gazine a unor asemenea mărfuri — 
chiar dacă, procentual, au o pondere 
redusă în volumul total al bunurilor 
de consum destinate pieței interne — 
este un aspect ce nu poate fi igno
rat sau tratat ca „secundar" : orice 
produs care rămine in stoc înseam
nă risipă de materii prime, de forță 
de muncă, rjsipă de energie, de fon
duri de retribuție. înseamnă cerințe 
de aprovizionare neonorate, pentru 
că orice produs se realizează nu 
pentru a „orna" vitrinele magazine
lor sau pentru a umple stivele de
pozitelor. ci pentru a satisface tre
buințe ale cetățenilor.

Se cuvine arătat că defecțiunile de 
calitate, insuficienta exigentă mani
festată de compartimentele CTC din 
unele întreprinderi de bunuri de 
consum nu sint singurele fisuri prin 
care mărfuri greu vandabile pătrund 
spre magazine. Ne oprim, de a- 
ceastă dată, la un alt aspect : există 
produse care, deși nu au defecte — 
ba chiar sint solide si trainice — se 
vind totuși greu (sau nu se vînd) 
deoarece... sînt „certate" cu bunul 
gust, cu estetica; cu evoluțiile prefe
rințelor cumpărătorilor. întreprin
derile care realizează asemenea pro
duse uită că exigențele populației 
nu stau pe loc, ci se află într-o con
tinuă evoluție. Că nu este suficient 
ca un obiect să fie doar corect exe
cutat și rezistent, el trebuie să fie 
și atrăgător, cu o linie modernă.

Iată, bunăoară, cazul întreprinderii 
„Mătasea" din Lugoj, care a trimis 
comerțului din Timișoara canadiene 
din relon (model 603)—nimic de zis 
ca material, bune și robuste — con
fecționate însă în culori total nein
spirat combinate : fermoarul — maro, 
mînecile — albastre, piepții — roz, 
poalele — gri, un alt fermoar — al
bastru. Să se mire cineva că aseme
nea obiecte erau ocolite de cumpă
rători. fiind sortite să imbătrinească 
in stocuri (așteptmd de aproape doi 
ani să fie cumpărate) ? Mai de 
mirare este că in întreprindere 
nu s-a găsit nimeni care să facă 
distincția intre „bunul gust" si „băl- 
tat"„. La fel. întreprinderea de pă
lării din Timișoara a trimis comer
țului local basouri ’bărbătești colo
rate în... verde, galben, roz. bleo, 
roșu, albastru si portooaliu : iar cum 
pe străzi n-am văzut multi bărbați

purtind bascuri roz. verzi sau porto
calii. nu e de mirare că respectivele 
articole de „bun gust" zăceau gră
madă in stocuri nevandabile.

De ce se ajunge aici ?

Unii creează, alții... dez- 
asortează. -Ns aflăm la între_ 
prinderea „Mătasea" din Lugoj. 
Solicităm să ni se arate modelul 
de canadiană (nr. 603) descris mai 
sus. pe care-1 intilnisem în ma
gazinele din Timișoara. Ne ui
tăm pe etichetă si nu ne vine să 
credem : deși eticheta produsului — 
ștampilată, avizată — purta clar nu
mărul 603, modelul... nu semăna de
loc ! Ceea ce aveam în fată — mo-

refuză „surogatele" si cer respecta
rea condițiilor contractuale ; alții — 
mai indulaenti sau neavind de ales 
— acceptă ,;noile“ modele și le ex
pun în magazine...

Or, buna funcționare a mecanis
mului aprovizionării nu se poate îm
păca cu asemenea practici. Concep
ția. de multă vreme combătută de 
conducerea partidului, a producției 
de dragul producției, de a se urmări 
doar parametrii cantitativi si mai 
puțin aspectele de calitate, este cu 
atit mai criticabilă in sectorul bu
nurilor de consum. Relația bun-gust- 
calitate-eficientă este impusă în 
acest domeniu de înseși cerințele 
noului mecanism economico-finan- 
ciar ; ea face din estetică si bun-

De ce se dă „cale liberă" spre magazine 
unor mărfuri nevandabile?

delul — era o canadiană de toată 
frumusețea, realizată într-o combi
nație inspirată și eleganta, in cu
lori de negru, alb si gri. de nepus 
alături de „sorcova" din magazine.

— Cum de s-a produs această me
tamorfoză ? — întrebăm.

Răspunsul primit pare de dome
niul teatrului absurd, cu toate că in
terlocutorii erau factori dintre cei 
mai avizați ai intreprinderii : direc
toarea — Ioana Cristureanu. șefa a- 
telierului de creație -*• Mariana Ma
ier, și coordonatorul secției de croit 
— Alex. Virdaru. care ne vorbeau 
despre o practică devenită aproape 
curentă.

Aflăm astfel că. atunci cind se o- 
mologhează si se contractează un 
nou produs (pentru a fi vindut in 
magazine) întreprinderea are In ve
dere o anumită materie primă, pe 
care furnizorii de țesături se anga
jează — tot prin contract — să o 
livreze (bineînțeles intr-o anume 
gamă de culori). Apoi însă, din di
ferite motive, respectivele materiale 
nu sosesc la timp sau sosesc în alte 
culori decit cele contractate. Atunci... 
un tehnician merge prin magazia 
intreprinderii si. din baloturile de 
țesături pe care Ie găsește in raf
turi. face o combinație ad-hoc de 
culori. Propunerea de înlocuire a cu
lorilor (adeseori total deosebite de 
modelul omologat) este avizată ul
terior de inginerul-șef și... începe 
producția de serie. Deci, una la con
tractare — și cu totul alta la vîn- 
zare ! E adevărat, unii beneficiari

gust nu un atribut ornamental, fa
cultativ. ci un imperativ economic.

Dar există și alte cauze pentru care 
aiung în magazine unele mărfuri ne
vandabile. Eram la întreprinderea 
„Banatul" din Timisoara, unde în
cercam să aflăm de ce modelele de 
pantofi (nr. 4257 si 4621) stau în ma
gazine si nu se vînd de aproape pa
tru ani. Deși faptele erau clare și de 
netăgăduit, interlocutorii (Mihai Co- 
coară — șeful compartimentului CTC, 
și Cornelia Sălceanu — șefa atelie
rului de creație) se străduiau să ne 
convingă de contrariu, respectiv 
despre „eleganta" lor.

— Și cine apreciază la dv. gradul 
de elegantă al produselor ?

— Cum cine 1 Creatorii — ni se 
răspunde. Și astfel facem cunoștință 
cu cei patru creatori de la „Bana
tul". Cine sint ei ? Deși întreprin
derea este profilată — în exclusivi
tate — pe Încălțăminte de bărbați, 
trei din cei patru creatori sînt... fe
mei, iar al patrulea este un tînăr 
specialist in... construcții. (Nu in 
construcții de pantofi, ci în... poduri 
și șosele !)

Fără comentarii : prețul improvi
zației se poate calcula lesne — este 
prețul stocului (respectiv al succe
siunii de stocuri) nevandabile.

Cînd nu știe stingă ce 
(poate) face dreapta. Reali_ 
zarea unor produse frumoase, atrac
tive, de bun-gust nu presupune 
neapărat mașini si utilaje speciale.

materiale aparte, accesorii deosebite. 
Nu de noi investiții, nu de noi ma
șini si instalații este nevoie pentru 
a realiza, de exemplu, o pereche de 
pantofi sau o rochie după o croială 
modernă — ci doar de investiția de 
bun-gust, de informația „la zi" asu
pra a ce se cere, de renunțarea la 
tipare demodate. O dovadă că acest 
lucru este pe deplin posibil ne oferă 
chiar compararea unor produse rea
lizate in aceleași întreprinderi de 
bunuri de consum. De pildă, la în
treprinderea de pantofi „Solidarita
tea" din Oradea.

Ni s-a prezentat la întreprindere 
o întreagă colecție de modele noi, 
inspirate, care puteau intra în pro
ducția de serie pentru acest sezon și 
pentru care existau toate condițiile 
tehnice si tehnologice de fabricație, 
ca si materiile prime necesare. Dar 
ele au fost „respinse" de către cen
trala .industrială si de reprezentanții 
comerțului. „întreprinderea dv. este 
profilată pe alt tip de încălțăminte 
— li s-a spus celor de la „Solidari
tatea", iar modelele propuse fac 
parte din altă grupă de produse, ne 
care trebuie să le realizeze alte în
treprinderi". Numai că nici o altă 
întreprindere nu a fost pusă să con
fecționeze respectivele modele, incit 
ele au rămas ca simple „exerciții ar
tistice platonice" ale creatorilor in
treprinderii.

Aceasta, este, de fapt, una din 
cauzele frecventei observații făcute 
de cetățeni cu ocazia diverselor 
tirguri și expoziții, cind admiră în 
standuri produse deosebite, frumoa
se, dar pe care nu întotdeauna le 
găsesc ulterior în magazine.

Fără îndoială, o anume speciali
zare a întreprinderilor pe grupe de 
produse este firească si necesară. 
Numai că această specializare nu 
trebuie să conducă la rigiditate, la 
sablonism. ci. dimpotrivă, să stimu
leze fantezia, să asigure o diversita
te cît mai mare de modele pe piață.

Din ce în ce mai evident se ridică 
problema consecințelor negative pe 
care le determină încadrarea in 
funcții ce presupun în mod obliga
toriu bun-gust. simt estetic, pregă
tire profesional-artistică a unor oa
meni necorespunzători acestor func
ții. de tipul „constructorului de dru
muri" amintit mai sus sau al acelor 
merceologi care-si transformă defec
tul individual al lipsei de gust în- 
tr-o decizie socială, impunînd-o u- 
nor numeroase colective de produ
cători.

Dar despre aceste aspecte, ca și în 
legătură cu alte cauze ale pătrun
derii în magazine a unor mărfuri 
neagreate de cumpărători — într-o 
anchetă viitoare.

Mihai ÎONESCU

In urma publicării anchetei „O 
importantă acțiune gospodărească — 
redarea in circuitul economic a ma
terialelor refolosibile". din nr. 13 979 
al ziarului, în care se criticau o serie 
de deficiente în privința recuperării 
ambalajelor de sticlă de la cetățeni, 
redacția ziarului a primit mai multe 
semnale de la diverse unități ale 
industriei alimentare. „Avem nevoie 
de ambalaje de sticlă", ne-au repe
tat ca un „laitmotiv" toți cei care 
ni s-au adresat, așa cum reiese și 
din intervențiile și precizările con
semnate mai jos.

De la întreprinderea de sucuri și 
răcoritoare București, directorul Ion 
Stamanichi ne-a declarat următoa
rele : „In timp ce multi cetățeni în- 
timpină diferite greutăți in predarea 
sticlelor goale unităților comerciale 
sau centrelor de colectare, întreprin
derea noastră intimpină greutăți in 
realizarea planului din lipsa ambala
jelor de sticlă. Pină de curind, in 
plin sezon, am lucrat cu numai 80 la 
sută din capacitățile de sucuri și 
răcoritoare. Ceea ce, desigur, s-a re
simțit pe piață. Avem nevoie de 
milioane de sticle tip „Cico" ; de cel 
puțin un milion de -sticle de o ju
mătate de litru, precum și de mari 
cantități de sticle de un litru".

Iată ce ne spune, la rîndul său, 
inginerul Nicolae Clucă, directorul 
întreprinderii de prelucrare și in
dustrializare a legumelor și fructe
lor (I.P.I.L.F.) Băiculești, județul 
Argeș : „Nici noi nu ne putem în
deplini indicatorii de plan din cau
za lipsei de ambalaj sticlos. Avem

nevoie de sticle de sirop de trei sfer
turi și de sticle de un litru pentru 
oțet in cantități nelimitate"-

De Ia Fetești, județul Ialomița, 
conducerea întreprinderii de con
serve ne-a trimis un apel asemănă
tor : „Ne sint necesare două milioa
ne de borcane de 820 de mililitri și 
1,5 milioane de 420 mililitri".

Tot în legătură cu lipsa de bor
cane. de data aceasta la I.P.I.L.F. 
Buftea, Corneliu Năstase. șeful bi
roului aprovizionare, livrare, trans
port, ne-a făcut următoarele preci
zări : „Și întreprinderea noastră în- 
tîmpină mari greutăți din cauza am
balajelor din sticlă. în ciuda fap
tului că avem, în această privință, un 
contract ferm cu întreprinderea de 
comerț cu ridicata pentru produse ali
mentare (I.C.R.A.) București, acesta 
nu este respectat. Din această cauză, 
de la începutul anului, în loc să ni se 
livreze 4.4 milioane borcane de dife
rite capacități, ni s-au livrat numai 
2,5 milioane. O restanță de aproape 
2 milioane borcane ! Și trebuie să

precizez că cea mai mare parte a 
acestor borcane nici nu au fost adu
se de către I.C.R.A. (cu mașinile 
sau vagonabil, cum avem contractul), 
ci le-am preluat noi direct de la în
treprinderile comerciale cu amănun
tul (alimentara. întreprinderile de 
alimentație publică etc.), la înțele
gerea cărora am apelat. Iar în acest 
timp, mașinile I.C.R.A. vin la noi 
după marfă goale, fără ambalaje, 
așa cum ar fi normal. Mai exact, 
vin numai cu ambalaje de lemn, cu 
lăzi goale,, pe care le încarcă de 
formă, ca să poată primi aviz de 
circulație și șoferii să nu fie amen
dați".

Este o realitate : pe traseul de la 
cetățeni la centrele de colectare și 
unitățile comerciale și pină la între
prinderile industriei alimentare, dru
mul ambalajelor din sticlă trebuie 
scurtat la maximum. Iar în această 
direcție atribuții importante revin 
întreprinderilor comerciale cu ridi
cata pentru produse alimentare 
(I.C.R.A.). Este inadmisibil ca, în 
timp ce cetățenii sînt purtati cu 
sacoșele de sticle și borcane de la 
un centru Ia altul, de la un magazin 
la altul, fabricile de conserve, de 
sucuri și răcoritoare să nu poată lu
cra la întreaga capacitate din lipsa 
ambalajelor de sticlă. Așteptăm în 
continuare răspunsul, dar mai ales 
măsurile efective ale I.C.R.A.-Bucu- 
rești.

Ion MARIN 
Gh. CIRSTEA 
corespondentul „Scinteii"

Prestigiul nu așteaptă numărul
(Urmare din pag. I)
joritate. cu care s-a pornit 
la drum acum 10 ani. dar 
altul este nivelul cunoștin
țelor tehnice, al pregătirii 
profesionale. Pe Ion Marin, 
de pildă, l-am cunoscut 
atunci ca tînăr muncitor, 
abia ieșit de pe băncile 
scolii profesionale. A învă
țat sudura. Și. mai ales, a 
făcut din meserie pasiunea 
vieții. Azi e maistru si su
dor de elită. Lucrările lui 
sint de mare complexitate, 
finețe Si rezistentă.

Reia directorul :
— Esențial intr-un colec

tiv este existenta unui cli
mat de muncă creator. Să 
Știi să insufli proiectantu
lui. apoi maistrului si mun
citorului convingerea că 
ceea ce fac ei este vital 
pentru unitate, pentru co
lectiv. Si să fii alături, a- 
jutîndu-i în depășirea greu
tăților. să asiguri toate 
condițiile necesare realiză
rii utilajului, să nu te 
sfiești să pui umărul. De

aceea în întreprinderea 
noastră nu există «stresul 
nereușitei». Eventuala gre
șeală se corectează de la 
bun început.

— Cum ?
— Muțind proiectarea în 

atelierul de producție. E 
vorba. în practică, de o 
nerfeotă si permanentă co
laborare între proiectant, 
maistru si muncitor. Dacă 
cel de la planșetă are vi
ziunea de ansamblu a vii
torului utilaj, cel din ate
lier. omul de la strung, a- 
profundează detaliile, poa
te interveni oportun cu o 
părere, cu o sugestie. Pa
ternitatea performantei, la 
noi. nu e individuală, ci 
colectivă. Producind aici 
numai unicate, fiecare cu 
particularitățile sale, nu ne 
putem permite să așteptăm 
după un singur om oină 
realizează un proiect, după 
o singură echipă pină-i dă 
contur fizic și-l face să 
meargă. Nu avem timp...

— Mereu reveniți la lip

sa de timp. Nu e o... ob
sesie ?

— Nu. pentru că nu sîn- 
tem in criză de timp, ci in 
întrecere cu timpul. Con
ducerea partidului ne cere 
să ne adaptăm producția la 
cerințele momentului, să 
fim in pas cu cele mai noi 
cuceriri ale stiintei si teh
nicii mondiale si chiar s-o 
luăm înainte. Să' fim pro
motori ai noului, ai progre
sului tehnic — strategie 
.promovată cu tenacitate 
după Congresul al IX-lea 
al partidului. Țin minte că. 
in noiembrie 1979. s-a lan
sat tema „Realizarea unui 
grup transportabil de con- 
casare. montat pe rame 
metalice". însemna un 
mare pas înainte fată de 
grupurile fixe. In primul 
rind. se reducea consumul 
de ciment. Dacă la cele 
fixe se foloseau pentru 
fundații 1 000 tone beton, 
pentru acesta sînt suficien
te 60—70 tone. în primăva
ra Iui ’80 am montat un 
asemenea grup în carieră

anilor...
la Suseni. Și azi e în func
țiune. Am realizat apoi un 
grup de concasare care 
primește rocă avind di
mensiuni de 90 X 900 mm. 
în Europa, cele mai mari 
primesc blocuri doar de 
pină la 500 mm... Mai de
parte» să lăsăm faptele să 
vorbească...

— La ce v-a mai stimu
lat întrecerea cu timpul ?

— La noi și noi idei care 
azi sînt materializate si se 
pot vedea in poligonul în
treprinderii : grupurile mo
bile în diferite variante, 
ciur girational cu acțiune 
hidraulică, bandă transpor
toare verticală, mașină de 
consolidat terenul în ve
derea construcțiilor, foreză 
rotooercutantă cu coloană 
dublă... Și mai sint si vor 
mai fi si alte premiere.

Ce acoperire au aceste 
afirmații ? între altele, și 
cele cinci simboluri ale tot 
atîtor „Ordine ale Muncii" 
încrustate pe zidurile tine
rei întreprinderi harghi- 
tene.
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NOILE CAPACITĂȚI ENERGETICE
- racordate neintîrziat la circuitul productiv!
Pe șantierul centralei electrice și de termoficare „Progresul" București: 

il HĂ RĂSPUNDERE, ORDINE Șl DISCIPLINĂ PENTRU URGENTAREA LUCRĂRILOR

EXPORTUL - SARCINĂ PRIORITARĂ!

Explicațiile unei 
premature relaxări
De muncit, se muncește pe șan

tier, dar este cit se poate de lim
pede că, in ultima vreme, ritmu
rile de lucru și preocupările lega
te de terminarea grupului nr. 2 au 
scăzut vizibil în intensitate. Con
ducerea Antreprizei București a 
Trustului „Electroeonstructia" s-a 
angajat să asigure, pină la dala 
de 25 iulie, fronturile de montaj 
la camera de comandă. Nu le-a 
asigurat, deși termenul a expirat 
între timp, observație valabilă și 
pentru stația de conexiuni. O pre
cizare : pentru ambele lucrări, 
echipamentele tehnologice sint 
asigurate, se află de mai multă 
vreme în stoc, iar montorii ar pu
tea să-și înceapă imediat activita
tea, numai că nu au unde.

Despre cauzele acestei „re
laxări" a constructorilor n-am pu
tut afla prea multe detalii deoa
rece conducerea antreprizei men
ționate era plecată „in corpore" 
pe alte șantiere. Am căutat, totuși, 
un răspuns în discuțiile purtate cu 
specialiști din întreprinderea be
neficiară și din Ministerul Ener
giei Electrice, aflați pe șantier. 
Aceștia însă au preferat să nu 
intre în amănunte, considerînd 
probabil că nivelul competențelor 
de care dispun trebuie limitat cu 
discreție doar la înregistrarea au
tomată si neutră a nerealizărilor. 
Asemenea relații de colaborare, 
care se doresc bazate în mod evi
dent pe asa-zisele „principii ale 
bunei înțelegeri", nu duc. firesc, 
la rezultate dorite. în sala ma
șinilor, unde lucrările sint destul 
de întîrziate, comparativ cu ter
menul final stabilit chiar de con
structori, și anume 30 iulie, „con
centrarea" forțelor nu a făcut po
sibilă respectarea acestui termen. 
Lucrurile se prezintă asemănător 
și în cazul stației de pompe pen
tru păcură. „Dacă stația va fi ter
minată pină la 30 septembrie, așa 
cum ne-au promis constructorii, 
montorii, la rîndul lor, și-ar putea 
încheia activitatea în cel mult o 
lună", face un calcul ing. Lauren- 
țiu Popper, din partea întreprin
derii electrocentrale București, a- 
dăugînd : „Lucrarea este extrem 
de importantă, pentru că de ea de
pinde funcționarea normală atît a 
grupului nr. 1, cit și a celui de-al 
doilea grup energetic".

Se cuvine să precizăm că nu 
este vorba doar de o simplă ieșire 
din ritm a constructorilor, ci de 
un stil de muncă, al cărui „ton" il 
dă chiar conducerea antreprizei, 
care își pune amprenta asupra re
zultatelor obținute. Aglomerarea, 
pină în ultimul moment, a unui 
mare volum de lucrări parțial ter
minate a devenit o practică obiș
nuită. concurată numai de „simțul 
infailibil" al convingerii că, în fi
nal, printr-o mare concentrare ile 
forțe, printr-un efort de „vîrf“, 
lucrările vor fi totuși terminate. 
Numai că întîrzierile acumulate 
acum de către constructori se răs- 
frîng și asupra activității antre
prizelor de montaj și de izolații, 
obligate să rămînă permanent în 
urma graficelor și să depună, la 
rindul lor, eforturi suplimentare 
costisitoare pentru a recupera res
tanțe ce nu li se datorează.

Ce-i ține în loc pe constructori ? 
Ei bine, propria lor concepție or
ganizatorică, propriul lor mod de 
a-și organiza și desfășura lucrări
le, care nu au prea multe puncte 
comune cu necesitatea adincirii 
laturilor intensiv-calitative ale 
activității desfășurate. Să nu exis
te oare nici o legătură între 
munca oamenilor, calitatea aces
teia și dezordinea care domnește 
pe șantier ? Prefabricate supuse 
degradării, alte materiale „depozi
tate" la voia întimplării întregesc 
o imagine care nu mai necesită 
alte comentarii. Programul de lu
cru este limitat la 10 ore. deși lu
mina zilei de vară ar permite să 

se lucreze mult mai mult. Dar 
măcar de s-ar munci cu spor și pe 
parcursul acestor 10 ore ! Din pă
cate, se pierde timpul sub diferite 
motive, lipsa de supraveghere a 
locurilor de muncă și a oamenilor 
favorizind din plin această situa
ție. „S-ar putea lucra în două 
schimburi, cel puțin la sala mași
nilor, corpul intermediar și stația 
de 110 KV‘.‘, observă ing. Alexan- 
dru Chivu, reprezentantul Minis- 
ferului Energiei Electrice. Nu se 
procedează așa, lăsindu-se să se

ținînd și importante economii de 
materiale.

scurgă „printre -degete" un timp 
extrem de prețios, care va deveni 
cu fiecare zi tot mai greu de re
cuperat.

Lanțul slăbiciunilor nu se opreș
te însă aici. Beneficiarul de inves
tiții are motive precise să se ara
te îngăduitor cu activitatea în scă
dere vizibilă a constructorilor. N-a 
rezolvat definitiv problema docu
mentațiilor de execuție, aflindu-se 
în pline tratative cu specialiștii 
Institutului de studii și proiectări 
energetice din București asupra 
termenelor de predare a proiecte
lor îmbunătățite pentru partea de 
montaj. Dar, mai cu seamă, se 
află mereu între „ciocan și nico
vală" atunci cînd se ridică chestiu
nea urgentării livrărilor de echi
pamente tehnologice, problemă a- 
supra căreia vom mai reveni.

0 experiență valoroasă 
peste care se trece 

cu vederea
Cu toate acestea, pe șantierul 

termocentralei bucureștene s-a a- 
cumulat in perioada anterioară o 
experiență valoroasă. Finalizarea 
primului grup a cerut, la un mo
ment dat, eforturi susținute și 
bine corelate. Constructorii, dar 

mai ales lucrătorii Trustului 
„Energomontaj" și ai Trustului de 
lucrări speciale și izolații tehno
logice din București au demon
strat din plin că se pot ridica la 
nivelul unor exigențe deosebite. 
Au fost „bătute" recorduri in pro
ducție, unitatea de izolații reușind 
printr-o organizare de șantier a- 
proape perfectă, prin preocuparea 
susținută pentru industrializarea 
lucrărilor să realizeze circa 130 000 
mp de izolații intr-un timp de trei 
ori mai scurt decit cel normat, ob-

Acum, montorii sint prezenți și 
lucrează bine organizat pe toate 
fronturile disponibile. Din păcate, 
fronturile sint reduse apreciabil 
de restanțele acumulate de con
structori.

Referindu-ne la acest potențial 
ridicat de tehnicitate, la capacita
tea de mobilizare în momentele- 
cheie, nu putem ocoli întrebarea : 
de ce conducerea și specialiștii 
Ministerului Construcțiilor In
dustriale nu-și propun să genera
lizeze, în cadrul unităților sale, un 

$/ două concluzii
Acestea sint problemele cu care se confruntă în momentul de față 

oamenii muncii de pe șantierul termocentralei bdfureștene „Progresul". 
Probleme numeroase si dificile, dar nu insurmontabile.

Două concluzii rețin atenția în legătură cu ele :
în prirriul rind, necesitatea ca fiecare factor angajat în realizarea 

acestei investiții să-și facă exemplar datoria. Aceasta presupune pla
nificarea și organizarea activității în funcție de necesitățile celorlalți 
colaboratori.

în al doilea rînd. volumul si dificultatea problemelor aflate în 
suspensie impun o riguroasă coordonare a activității proiectanților, 
constructorilor, inontorilor și furnizorilor de utilaje. Sarcină pe care 
nu și-o poate asuma decit conducerea Ministerului Energiei Electrice, 
titularul de investiții și principalul interesat ca noul obiectiv să livreze 
energie economiei naționale cit mai curînd posibil.

Anchetă realizată de Cristian ANTONESCU 
Foto : E. Dichiseanu

stil modern de lucru, nu demon
strează o preocupare constantă, 
autoritară, acolo unde este nevoie, 
pentru perfecționarea activității 
constructorilor, lăsind ca efortul 
meritoriu, depus numai cu cîteva 
luni in urmă, să intre in panoplia 
„florilor rare", rătăcite în noianul 
problemelor care se proliferează 
acum, cu fiecare zi ce trece, la 
construcția noului grup energetic ?

Pe șantier au loc numeroase șe
dințe de analiză, cu o largă parti
cipare. De cele mai multe ori 
însă, conținutul lor este, prin ex
celență, strict tehnic. Și este nor
mal, în mare măsură, să fie așa. 
Dar problemele referitoare la per
fecționarea ațtivității in ramura 
de construcții-montaj, promova
rea tehnologiilor moderne de exe
cuție pe seama cui sint lăsate ?

Utilajele tehnologice
— mereu in discuție

Asigurarea in timp util, conform 
termenelor stabilite, a utilajelor și 
echipamentelor necesare rămîne 
încă o problemă dominată de se
rioase incertitudini.

— Livrarea sistemului sub pre
siune a cazanului, mă refer la su- 
praîncălzitoare și economizoare, 
pină la începutul lunii august, ar 
fi fost obligatorie, ne precizează 
ing. Laurențiu Popper.

— De ce ?
— Pentru câ am fi putut efec

tua, la timp, probele hidraulice la 
cazan, iar după aceea am fi putut 
să retragem macaraua de montaj 
și să trecem la executarea funda
țiilor din spatele cazanului.

— „Drumul critic" al lucrărilor 
Ia grupul nr. 2 trece prin cazan, 
ne confirmă și ing. Nlcolae Matei, 
adjunctul șefului la brigada, de 
montori.

Furnizorul in discuție — între
prinderea „Vulcan" din București. 
Tot această unitate este datoare 
cu circa 400 tone de circuite, in 
timp oe întreprinderea de mașini 
grele București urmează să livre
ze turbina.

Ne-am adresat în legătură cu'a- 
ceastă problemă inginerului Ion 
Călinescu, reprezentantul Centra
lei industriale pentru utilaje ener
getice :

— Conducerea întreprinderii' de 
mașini grele depune toate efortu
rile pentru ca turbina să fie li
vrată pină . la 1 septembrie. Sin
gura noastră temere este ca nu 
cumva, așa cum s-a mai lntîm- 
plat, turbina să fie trimisă de ti
tularul de investiții spre, alt obiec
tiv. Cit privește sarcinile între
prinderii „Vulcan" din București, 
îndeplinirea lor depinde de spiritul 
de solicitudine al Ministerului In
dustriei Metalurgice, restant pină 
in prezent cu 1 023 tone la diferite 
tipuri de țevi.

— Care sint, concret, furnizorii 
în cauză ?

— Combinatul siderurgic Ga
lați, întreprinderile „Republica" și 
de țevi sudate din București. în
treprinderile de țevi din Roman și 
Zimnicea. Precizez că după pri
mirea “țevilor așteptate. întreprin
derea „Vulcan" are nevoie de mi
nimum trei luni pentru prelucra
rea și punerea lor în operă.

Prevederile recentului Decret al 
Consiliului de Stat privind unele 
măsuri pentru creșterea cointeresă
rii materiale a oamenilor muncii, a 
întreprinderilor in realizarea pro
ducției de export și a exportului Se 
bucură de un larg ecou și in rîndul 
oamenilor muncii din unitățile cu 
sarcini în acest domeniu din muni
cipiul Bacău. „Chiar din primele 
zile ale lui august, de cînd au intrat 
în vigoare noile prevederi, munci
torii și specialiștii acționează mai 
hotărît pentru realizarea producției 
de export — ne 
spune tovarășul 
Gheorghe Gîrsac, 
secretar al comi
tetului municipal 
de partid. în 
acest ■ scop, în 
unitățile cu pon
dere la export,' 
cum sint între
prinderea de ma- 
șini-pnelte, com
binatul de prelucrare a lemnu
lui, întreprinderea de pielărie și 
încălțăminte „Partizanul", întreprin
derea de confecții, întreprinderea 
metalurgică, s-au elaborat pro
grame de măsuri politico-educa
tive și tehnico-organizatorice menite 
să asigure creșterea producției fizi
ce la toate sortimentele și îmbună
tățirea .continuă a calității produ
selor. în secțiile și atelierele de pro
ducție au fost organizate formații 
speciale care lucrează numai pentru 
export, s-a îmbunătățit asistența 
tehnică in toate schimburile, se asi
gură din timp aprovizionarea cu ma
terii prime și materiale de bună 
calitate. Ca urmare, planul la pro
ducția de export, care este urmărit 
zilnic, se realizează ritmic, iar obli
gațiile contractuale sint onorate cu 
promptitudine".

Cum se acționează practic pen
tru realizarea integrală a sarcinilor 
la export ? La ÎNTREPRINDEREA 
DE CONFECȚII, unde peste 70 la 
sută din producția realizată este 
destinată exportului, inginerii Mihai 
Țurcanu, . Eugen Constantinescu și

Lucrările agricole
IRIGAȚII-PE SUPRAFEȚE 

CIT MAI MARI
în săptămina 27 iulie — 2 august, 

in județul Galați au fost administra
te zilnic udări pe o suprafață de cir
ca 4 200 hectare, Pentru săptămina 
în curs, programul stabilit de co
mandamentul agricol județean pre
vede irigarea a 6 500 hectare pe zi. 
în majoritatea unităților agricole, 
udările sint aplicate cu răspundere 
și grijă pentru folosirea apei. Așa 
se procedează în cele din consiliile 
agroindustriale Schela. Pechea, Tu- 
lucești ș.a., unde culturile bine dez
voltate demonstrează calitatea udă
rilor.

împreună cu Marinache Coman, 
președintele consiliului agroindus
trial' Tudor Vladimirescu. analizăm 
modul în care se desfășoară irigațiile 
în unitățile agricole de aici. Supra
fața amenajată pe ansamblul consi
liului este de aproape 11 000 hecta
re, principalii beneficiari' fiind coo
perativele agricole Independența. 
Piscu și Tudor Vladimirescu. Din 
analiza modului in care se desfă
șoară udările ne-am convins de a- 
tenția acordată acestora. De aseme
nea. zilnic. 30—40 membri coopera
tori și in jur de 50 de elevi spri
jină transportul apei cu toate mij
loacele la îndemînă : căruțe cu bu
toaie. remorca cu bazin de la coo
perativa agricolă, mașina pompieri
lor etc. Astfel se udă suplimentar 
circa 10 hectare pe săptămina. Udă
rile se desfășoară intens și la coope
rativa agricolă din Piscu. „La lucerna 
sîntem la a patra udare, la legume — 
la a treia și am început-o și pe a 
patra pe 30 ha; la porumb am apli
cat două udări, ne spunea președin
tele cooperativei, Jean Florescu. Pen
tru prima dată in acest an benefi
ciem de irigații pe 2 453 hectare 
amenajate, suprafețe aflate încă în 
garanție".

Date în exploatare de curînd sînt 
însă nu numai suprafețele amintite, 
ci și aproape toate celelalte terenuri 
amenajate pentru irigații in acest 
consiliu agroindustrial. Motiv de a 
ne interesa și de modul în care se 
comportă instalațiile în stare de 
funcționare. Inginerul Mircea Ale
xandru, șeful sistemului Indepen
dența, ne spune : „O construcție hi

Adelina Paraschiv, împreună cu co
lectivele de muncă pe care le con
duc. au încheiat zilele acestea lucră
rile de modernizare la trei linii teh
nologice în cadrul secției a doua. Au 
fost introduse noi mașini și utilaje 
de înaltă tehnicitate, au fost reor
ganizate fluxurile tehnologice. au 
fost create noi scule, dispozitive și 
verificatoare. Urmarea : productivi
tatea muncii în această secție a 
crescut cu aproape 10 la sută. Pen
tru a satisface solicitările unor par
teneri externi au fost construite și

Exigență și promptitudine 
în onorarea fiecărui contruct

puse în funcțiune două noi și mo
derne secții de producție. La rin- 
dul său, colectivul de creație, 
condus de inginera Elefteria Poto- 
roacă, elaborează două noi colecții 
într-o gamă variată de modele, care 
vor fi oferite partenerilor de. peste 
hotare.

„De cinci luni reușim să ne reali
zăm în mod ritmic sarcinile de plan 
și să onorăm prompt toate comen
zile — ne informează tovarășa An
gela Chișpan. inginer-șef al unității. 
Avem însă o restanță din primele 
luni ale anului pe care vrem s-o 
lichidăm în cel mai scurt timp. Pen
tru aceasta am accelerat ritmul de 
lucru, dar nu în detrimentul cali
tății produselor. Dimpotrivă. am 
sporit exigența, fiecare cadru din 
conducerea unității răspunzînd în 
mod concret de cite o comandă, de 
la lansarea ei in fabricație și pînă 
la livrarea confecțiilor".

Și la ÎNTREPRINDEREA MECA
NICA DIN BACĂU se simte un su
flu nou in muncă. în secțiile de 
producție, unde se realizează ele

dro are nevoie de o perioadă de sta
bilizare de doi-trei ani. Numai că 
defecțiunile apărute în acest sistem 
depășesc pe cele normale. Au apărut 
diverse avarii : scurgeri la hidranți 
sau pe Ia mufe, conducte și mufe 
sparte ș.a. „De la începutul lunii 
mai, din cauza avariilor, jumătate 
din timp s-a cam stat" — confirmă 
și președintele cooperativei agricole 
din Piscu. Aceiași interlocutori ne-au 
informat insă că in ultima perioa
dă situația din acest punct dc ve
dere s-a mai imbupătătit. în schimb, 
opririle au acum altă cauză : între
ruperile de energie electrică.

Notăm, de asemenea, și unele ob
servații făcute de conducerea
I.E.E.L.I.F.  — în urma constatărilor 
pe teren — care vizează folosirea 
irigațiilor. S-au întîlnit și ..initiative" 
de genul : improvizarea unor con
ducte pentru udarea prin inundare, 
perforarea conductelor (in același 
scop), deschiderea capacelor de la hi- 
dranti — metode care dezechili
brează presiunea din rețelele de con
ducte, cu implicații și efecte necores
punzătoare pentru toate unitățile 
agricole. Analizele amănunțite, rea
lizate la toate nivelurile pentru fo
losirea corespunzătoare a sistemelor 
de irigații sint în măsură să elimine 
și asemenea situații. (Dau Plăeșu, 
corespondentul „Scînteii").

PENTRU COMPLETAREA 
NECESARULUI OE FURAJE
Timpul secetos statornicit de mai 

multă vreme și in județul Vrancea 
— punctat rareori în zona montană 
și colinară de precipitații cu mult 
sub cantitățile necesare dezvoltării 
normale a vegetației — a afectat se
rios culturile furajere, pășunile și 
fincțele. în aceste'condiții deosebite 
s-au impus și măsurile speciale pen
tru ca parcurile de furaje ale sec
toarelor zootehnice din unitățile a- 
gricole să fie totuși pregătite pen
tru a face fată cerințelor din pe
rioada de stabulație a animalelor. 
Programul special de măsuri ela
borat în acest sens la nivelul jude
țului a lăsat și numeroase porți a- 
firmării inițiativelor locale. spiri
tului gospodăresc al crescătorilor de 
animale.

La cooperativa agricolă Paltin, de 
exemplu, unde cu fiecare zi sporesc 

mente de asamblare pentru export, 
specialiștii se preocupă de introdu
cerea unor noi tehnologii de fabri
cație, care să asigure atit creșterea 
productivității muncii, cit și reali
zarea unor produse de înaltă tehni
citate și complexitate, competitive 
pe piața externă. A fost înlocuită, 
bunăoară, tehnologia de presare la 
cald și de așchiere cu cea de pre
sare la rece pentru noi game de 
organe de asamblare, destinate in
dustriei chimice, industriei energeti
ce și industriei constructoare de 

mașini. De ase
menea, tehnolo
gia de filetare 
axială prin rula
re, care a in- 
locuit-o pe cca 
de așchiere, a 
fost extinsă la 
piese cu lungimi 
foarte mari, fapt 
ce a permis îm
bunătățirea sim

țitoare a calității produselor. In- 
ginerul-șef al întreprinderii. tova
rășul Gheorghe Hură. ne spunea că 
în secțiile care produc pentru export 
întreaga activitate a fost concentrată 
pe linii specializate, la care lucrează 
oameni cu o înaltă calificare. Prin 
introducerea sistemului electronic de 
control al calității presării pieselor 
și prin confecționarea unor dispozi
tive pentru folosirea cit mai eficien
tă a materiilor prime, aici se reu
șește să se realizeze numai produse 
de inaltă calitate, apreciate de par
tenerii externi. Rezultatul nemijlo
cit al măsurilor luate pentru diver
sificarea și îmbunătățirea calității 
produselor se regăsește și în creș
terea solicitărilor la export. Astfel, 
întreprinderea a primit comenzi su
plimentare de produse din partea 
unor (irme din Egipt, Siria. Anglia 
și din alte țări. Și trebuie spus că 
toate comenzile sint onorate exem
plar. planul la export fiind depășit 
după șapte luni cu circa 2 milioane 
lei.

Gheorțjhe BALTA 
corespondentul „Scînteii”

de vară
cantitățile de nutret din parcul de 
furaje — așa cum arăta Stoica 
Saulescu, președintele unității — s-a 
asigurat hrana necesară celor 2 300 
de ovine. După stringerea și adu
cerea in finăriile acoperite a 450 
tone de fin s-a trecut la cositul 
ierbii din plantațiile silvice din 
zonă, lucrare la care participă zil
nic 70 de cosași. Totodată, fiecare 
cooperator a primit ca sarcină să 
adune cel puțin cite o tonă de 
frunzare. In stoc se mai află 70 tone 
paie, urmind ca acesta să fie între
git cu încă 120 tone coceni de po
rumb. Este avută în calcul și otava 
de pe 40 hectare de fineată, supra
față împrejmuită. întreținută si fer
tilizată in mod special imediat după 
ce a fost luată prima coasă.

La C.A.P. Bolodești. sectorul zo
otehnic cuprinde 550 bovine și 1 200 
oi. Am fost încredințați de către 
Valentin Nlcolae. inginerul-sef al • 
cooperativei, că „fată de anul trecut 
se stă mai bine atit cu finul, cit și 
cu furajele grosiere". într-adevăr, 
parcurile de furaje nu sint goale, 
dar finul nu prisosește. Aproape 100 
tone de fin adunat in căpițe se află 
încă departe de parcul de furaje ; 
paiele de pe aproape 200 hectare 
sint încă in cimp. Resurse de furaje 
mai sînt. și despre ele ni s-a . vorbit 
cu certitudine că vor fi valorificate 
la timpul cuvenit. Oare frunzarele 
la care unitatea are un plan de 100 
tone și a realizat 10 tone nu era 
timpul să se recolteze ? O situație 
asemănătoare și la cooperativa agri
colă Virteșcoiu.

Cum vor fi asigurate totuși fu
rajele necesare unor unități agri
cole ? La această întrebare ne răs
punde medicul veterinar Nicolae 
Ciofc, director cu producția zooteh
nică la direcția agricolă județeană : 
„Din alte județe vor fi aduse peste 
30 000 tone de paie, acțiune aflată 
în curs de desfășurare. Ca resurse 
suplimentare s-a prevăzut stringe
rea a 2 000 tone fin și 20 000 tone 
de frunzare din plantațiile silvice, 
colectarea a 3 000 tone lăstari de 
vie".

Sînt. fără îndoială, măsuri bune. 
Important este că acum in toate u- 
nțtățile să se continue cu și mai 
multă insistentă stringerea și depo
zitarea tuturor surselor de furajte 
care pot fi folosite în hrana anima
lelor. (Dan Drăgulescu, corespon
dentul „Scînteii").
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Pentru a se asigura după reparații 

o funcționalitate cit mai indelungată 
motoarelor de tractoare și mașini 
agricole, cu citiva ani in urmă. Di
recția generală a mecanizării din 
Ministerul Agriculturii a stabilit ea 
seturile de motor să fie asamblate 
in centre specializate, dotate cu ma
șini perfecționate. Este o inițiativă 
bună, care a avut drept urmare evi
tarea efectuării acestei operații in 
atelierele S.M.A. ce nu dispun de 
condiții corespunzătoare.

Practica a demonstrat însă că. pe 
lingă seturile motor complete, nece
sare reparațiilor capitale, unitățile 
din agricultură au nevoie și de unele 
piese componente ale acestora, care 
au o uzură mai rapidă și care este 
necesar să fie înlocuite la reparațiile 
curente, evitindu-se astfel schim
barea setului complet. Ținind seama 
de această necesitate izvorită din 
practică. Direcția generală economi
că pentru mecanizarea agriculturii 
(D.G.E.M.A.) și Direcția generală 
pentru aprovizionare tehnico-mate- 
rială (D.G.A.T.M.) din același minis
ter au hotărit ca seturile de seg- 
menți — piese de mare uzură care 
nu se pot recondiționa — să fie dis
tribuite, in principiu. în proporție de 
70 la sută pentru asamblarea seturi
lor motor complete și 30 la sută ca 
seturi individuale pentru intervenții 
in centrele de reparații, proporții 
stabilite de către cele două orga
nisme pornind de la experiența acu
mulată de-a lungul anilor.

Pînă aici — toate bune și frumoa
se. Cind a fost însă vorba să fie res
pectate aceste hotărîri, au apărut tot 
soiul de situații care au făcut ca de
cizia luată să rămină... pe hîrtie.

întîi și întii, trebuie să arătăm că 
uzina producătoare de segmenti (în
treprinderea de autoturisme din Pi
tești) nu își realizează integral sar
cinile asumate prin contractele în
cheiate cu agricultura. Astfel, pe 
ansamblul celor 13 tipuri de seg
menti pe care îi folosesc unitățile 
de mecanizare a agriculturii, planul 
la zi este îndeplinit în proporție de 
81 la sută, cu variații însemnate în
tre diferite sortimente, asupra cărora 
vom reveni mai jos.

La uzina producătoare am discu
tat cu secretarul comitetului de 
partid, tovarășul Andrei Dulcă. cu 
specialiști din producție. Am fost 

surprinși să aflăm că unitatea a con
tractat cantitatea respectivă de se
turi de segmenti știind cu certitu
dine, de la bun început, că nu o va 
putea realiza ca urmare a necon
cordantei planului cu capacitatea de 
producție. Oare cum s-a născut con
cepția câ este mai puțin dăunător să 
contractezi un produs, știind clar 
că nu-1 poți realiza, decit să arăți 
deschis posibilitățile reale de pro
ducție și să cauți neintîrziat soluții ?

Una din cauzele pentru care s-a 
ajuns la această situație este aceea 
că la secția de producere a segmen- 
tilor se Înregistrează un loc ingust 
la instalațiile de cromare. De la in
ginerul Constantin Olteanu. șeful 
secției segmenti, aflăm că la sfirși- 
tul acestui an se vor încheia lucră
rile de extindere a capacității din 
acest sector, permițîndu-se astfel 
desfășurarea normală a fluxului de 
producție. Mai bine mai tirziu...

Arătam mai sus că se înregistrează 
diferente mari in producerea și li
vrarea diferitelor tipuri de segmenti. 
Astfel, la segmentii pentru motorul 
tractorului U 445. contractul preve
dea, pină la data documentării, li
vrarea a 25 000 seturi. Se pare insă 
că de la contract pină la livrarea 
efectivă este o cale lungă și întorto
cheată. Mai întii apare. în mod cu 
totul inexplicabil, un fenomen nu
mit eufemistic „grafic de livrare", 
care se pare că nu este altceva decit 
o „mică înțelegere" între uzina pro
ducătoare și D.G.A.T.M.. pe _ seama 
beneficiarilor directi — unitățile de 
mecanizare — în contradicție cu 
prevederile contractuale. Potrivit a- 
cestui grafic, trebuiau livrate numai 
23 500 seturi, cu 1 500 mai puțin de
cit în contract. Iată cum o măsură 
în principiu pozitivă se transformă 
în opusul ei atunci cînd graficul se 
substituie contractului — singurul 
document cu putere de lege între 
părți. Mai mult chiar, considerînd. 
probabil, că și așa este prea mult, 
uzina producătoare a livrat numai 
16 800 seturi. Oare de ce atîta oste
neală pentru niște grafice „certe" cu 
termene „precise" de livrare pe 
zile și decade ? Decit să consume 
timpul cu hirtii inutile, nu era mai 
normal ca I.A. Pitești să caute din 
timp soluții pentru realizarea inte
grală a - sarcinilor asumate prin 
contract ?

Restante se înregistrează si la alte 
tipuri de segmenti — pentru mo
toarele combinelor C 12 și C 14. ale 
tractoarelor A — 1800. în această si
tuație este, desigur, mai greu de 
respectat proporția stabilită initial 
pe cele două destinații ale seturilor 
de segmenti.

Iată insă că la unul dintre cele 
mai răspindite utilaje agricole — 
tractorul U — 650 — uzina producă
toare iși onorează integral sarcinile

ASIGURAREA PIESELOR DE SCHIMB PENTRU TRACTOARE $1 MAȘINI AGRICOLE• «

Cînd propriile hotărîri râmîn 
pe hîrtie, își face loc risipa

contractuale pe perioada de la in- nă această operațiune ? Să dăm cu- 
ceputul anului. Deci ne așteptam ca vintul cifrelor :

Consumuri Pentru un 
set motor

Pentru un 
set segmenti

Total metal, 29,290 kg 250 gramo
din care :

— oțel aliat 2,440 kg —
— aluminiu aliat 7,880 kg —
— fontă aliată V

și standard 18,970 kg 250 grame
Preț 1 890 lei 76 lei

Aceasta înseamnă deci că la fie
care set motor înlocuit din lipsa seg- 
menților se risipesc peste 29 kg de 
metal, în componența căruia intră 
elemente de aliaj, cum' ar fi nichel, 
crom, mangan, cupru. Pentru a nu 
mai vorbi de cheltuiala de aproape 
25 de ori mai mare.

Dar de ce se aiunge la această si
tuație ? Pentru că nu se respec
tă proporțiile între destinațiile 
seturilor de segmenti. Astfel, pen
tru seturi complete de motor 
s-a asigurat peste 85 la sută 
din oantitatea livrată de uzina de 

aici lucrurile să fie foarte clare, seg
mentii să fie împărțiți între centrele 
de asamblare și unitățile de repa
rații în proporțiile stabilite si să nu 
existe nici un fel de nemulțumire 
sau cereri neonorate. Dar — sur
priză I Cererile de seturi individuale 
de segmenti continuă cu insistență, 
unitățile de mecanizare fiind silite', 
in lipsa acestora, să înlocuiască în 
totalitate seturile motor. Ce înseam- 

autoturisme, pentru seturile indivi
duale răminînd diferența care repre
zintă însă doar 50 la sută din nece
sarul stabilit. Cerem lămuriri tova
rășului Vasrle Pașavel. șeful depozi
tului de piese de schimb al B.A.T.M.A. 
nr. 3 Pitești care asigură distribui
rea acestor piese beneficiarilor din 
toată tara : „Noi avem contracte cu 
centrul S.M.A. Mărăcineni, care rea
lizează seturi complete de motor 
pentru toate tractoarele U-650 din 
dotarea stațiunilor de mecanizare. 
Contracte pe care le-am onorat inte
gral, ba chiar am dat și ceva în plus.

Cît privește seturile individuale de 
segmenti. am efectuat livrările res- 
pectînd întocmai desfășurătorul ce 
cuprinde cantitățile stabilite de 
D.G.A.T.M.. organul nostru ierarhic 
superior". Iată deci că si din punct 
de vedere juridic apar diferențieri 
între cele două categorii de benefi
ciari : centrul de la Mărăcineni are 
raporturi contractuale cu baza de a- 
provizionare. în timp ce unitățile 
S.M.A. nu au asemenea relații, fapt 

care le situează într-o evidentă po
ziție de inferioritate. Lăsind la o 
parte acest aspect, ne adresăm in 
continuare ing. Nicolae Radu, direc
tor în cadrul direcției generale de a- 
provizionare.

— De ce se livrează atît de puține 
seturi de segmenti singulara ?

— în funcție de nevoile reale ale 
agriculturii, am livrat pină acum 
14 000 astfel de seturi. Ținind seama 
însă că între campania de vară si 
cea de toamnă trebuie făcute inter
venții operative la multe tractoare, 
pentru trimestrul trei am programat 
să livrăm încă 11 000 seturi, adică 
aproape tot atît cit în primul semes
tru.

— Adunind totuși cele două cifre, 
ajungem la 25 000 de seturi, adică 
abia jumătate din cantitatea prevă
zută initial de dv. pentru întregul 
an. Cum explicați aceasta ?

— Acestea sînt nevoile reale con
statate în. teren. Și. de fapt, atît a 
stabilit Direcția de mecanizare a a- 
griculturii. Noi n-am făcut decit să 
executăm dispozițiile acesteia.

Aici apar însă două contradicții. 
Mai întii. în ce privește neîndepli- 
nirea propriilor hotăriri anterioare 
de a distribui 30 la sută din numă
rul seturilor în rețeaua S.M.A.. iar 
apoi cu constatările din teren oe care 
le-am făcut noi si care arată clar ; 
segmentii sînt necesari ca aerul si 
ana. in lipsa acestora fiind înlocuite 
seturi complete de motor. Pentru a 
fi mai convingători, reproducem mai 
jos declarațiile unor specialiști din 
citeva trusturi S.M.A. din tară :

Inginer Constantin Dumbrăveanu, 
directorul Trustului S.M.A. Vaslui : 
„în acest an am avut 600 de cazuri 
de înlocuire a întregului set motor 
la tractoarele U-650. pentru că au 
lipsit segmentii. iar la cele de 45 CP 
— 400. Ce a reprezentat aceasta pen
tru primul tio de tractoare ? 1. Pen
tru schimbarea setului motor, peri
oada de scoatere a tractoarelor din 
brazdă este de 5 ori mai mare. Deci 
3 000 de zile imobilizare, față de 600.
2. A necesitat un mare volum de 
manoperă in plus. La seturi motor, 
aceasta reprezintă 233 400 lei. în loc 
de 79 200 lei. dacă se înlocuiau numai 
segmentii. 3. S-au mărit mult chel
tuielile totale cu reparațiile. Inclu- 
zind si valoarea setului motor, am 
cheltuit in plus 1 100 000 lei. 4. Se 
face risipă de metal : 4 970 kg alumi
niu. 11 232 kg fontă consumate inutil. 
Luind in calcul si celelalte tipuri de 
motoare la oare am introdus seturi 
complete de motor din cauză că 
n-am avut segmenti. rezultă că am 
cheltuit in plus in total 1 870 000 lei".

Inginer Constantin Șandru. direc
torul Trustului S.M A. Călărași. „Noi 
am schimbat, la toate tipurile de 
tractoare. 405 seturi motor complete 
si trebuie notat că numai pentru un 
singur tractor A-1800. această opera
țiune costă in plus peste 5 200 de 
lei

Inginer Mihai Păduraru. directorul 
Trustului S.M.A. Dolj : „în primul 
semestru al anului am fost nevoiți 
să înlocuim setul motor complet la.. 
75 de tractoare U-650 pentru că lip
seau seturile de segmenti. Socotesc 
segmentarea o operațiune foarte uti
lă întrucît prelungește viata motoru
lui cu aproape jumătate din timpul 
de funcționare a unui set complet".

Inginer Alexandru Raicu, directo
rul Trustului S.M.A. Ialomița: „De la 

începutul anului. în 150 de cazuri am 
schimbat setul motor pentru că n-am 
avut segmenti. Segmentarea făcută 
la timp la un motor la care cilindrii 
permit aceasta contribuie la menți
nerea puterii motorului, reduce con
sumul de ulei, face să-i crească du
rata de funcționare".

Deci este evident că modul în 
care s-a procedat Ia împărțirea seg- 
mentilor pe destinații. în contradic
ție cu propriile hotărîri ale direcți
ilor amintite din Ministerul Agricul
turii. nu răspunde necesităților. Ori
cum. de la D.G.A.T.M. am aflat 
o nouă adresă a răspunderii ; 
D.G.E.M.A. Aici discutăm cu direc
torul Ștefan Burtea, care ne-a spus ; 
„în ceea ce ne privește, noi sîntem 
numai beneficiarii pieselor respecti
ve. Stabilirea cantităților, a terme
nelor de livrare, precum și înche
ierea contractelor intră în atribuții
le direcției aprovizionării. De altfel, 
numai aceasta are informații de la 
bazele proprii din teritoriu în legă
tură cu necesarul de piese".

lată deci că cercul se închide. Nu 
ne-am propus si nici nu sintem iu 
măsură să stabilim cu exactitate că
rei direcții din Ministerul Agricultu
rii îi revine sarcina de a distribui 
piesele in discuție. Un singur lucru 
este cert. Din această dispută sterilă 
n-are nimeni de cîștigat. Dimpotrivă, 
se irosesc importante cantități de 
materiale, se încarcă nejustificat cos
turile. Ale cui 1 Ale unităților agri
cole din subordinea aceluiași minis
ter 1

Ar mai fi de amintit aici un ele
ment de dată mai recentă : în urma 
unor cercetări aprofundate si siste
matice efectuate de institutul de pro
fil s-a aiuns la concluzia că înlocui
rea concomitentă a segmentilor sl 
pistoanelor este o operațiune de na
tură să dubleze durata de viată a 
motoarelor între două reparații. A- 
cest aspect nu modifică de principiu 
cele arătate mai sus. dar introduce 
un element în plus care trebuie avut 
în vedere la organizarea aprovizio
nării. Așteptăm ca direcția de reSort 
să ia deciziile care se impun. Și nu 
numai atit. Să le respecte întocmai.

Lucian CIUBOTARU 
Eugen RADULESCU
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70 de ani de Ia marile bătălii ale armatei române de la Mărăști, Mărășești si Oituz

„PE-AICI NU SE TRECE!
„STÎNCĂ DE NECLINTIT - VITEJIA 

OSTĂȘEASCĂ*1
Cu șapte decenii in urmă, la porțile Moldovei, oștirea românească a 

purtat cele mai aprige și încrincenate bătălii din istoria de pină atunci a 
poporului, zăgăzumd puhoiul armatelor străine ce năzuiau sâ scoată 
România din război și să-i desființeze identitatea statală. In acele zile 
grele, ca și in alte momente ale istoriei, poporul român a aflat in sine, 
m marea lui dragoste pentru patrie, resursele de a se ridica din nou 
deasupra vitregiilor vremurilor, ostașii României inălțind la porțile Mol
dovei zid de netrecut in calea dușmanului.

Documente de epocă, ziare ale vremii arată ce ecou profund și răsco
litor au avut in inima și conștiința întregului popor izbinzile strălucite de 
la Mărăști, Mărășești și Oituz. Cu îndreptățire, contemporanii au găsit in 
desfășurarea șl rezultatele acestor bătălii înțelesuri mai profunde decit 
valoarea lor militară ; ele au dat temeiuri de încredere, intr-un ceas greu 
al istoriei, in împlinirea dreptelor idealuri naționale ale poporului român, 
m numele cărora acesta intrase in viitoarea primului război mondial, tn 
mărețul viitor al poporului, in capacitatea sa de a rezista oricăror furtuni 
ale istoriei și de a inălța aici, in vatra dacică străbună, o țară mindră, 
liberă și demna, lată citeva asemenea grăitoare aprecieri ale epocii.

oameni (...) Pe deasupra, trei milioa
ne de români trăiesc in Transilva
nia sub puterea habsburgică, fiind 
supuși deznaționalizării. Salvarea a- 
cestei întregi treimi a neamului ro
mânesc de distrugerea națională 
constituie tocmai scopul direct al in
trării României in rindurile alia ii
lor europeni. Clipa acțiunii armate 
era așteptată de mult de întregul 
popor și societatea românească, ani
mată de sentimente patriotice, stă
ruia cu insistentă asupra acestui lu
cru (...). în decizia cabinetului de 
la București noi vedem îmbinarea 
reușită a unui tel legitim și înălță
tor cu simțul practic plin de înțe
lepciune". („Novoie Vremia", 16,29 
august 1916).

• „Astăzi se împlinește un an de 
cind România a intrat in război in 
scopul de a elibera pe cei trei mili
oane și jumătate de români din 
Austro-Ungaria care au fost victime
le poate a celei mai nedrepte opre
siuni pe care au cunoscut-o ultimii 
50 de ani ai istoriei europene. Ne
gocieri de ani de zile cu Puterile 
Centrale au eșuat în a asigura pen
tru românii din Austro-Ungaria orice, 
ușurare a .soartei lor. S-au făcut pro
misiuni pentru a fi încălcate, s-au 
dat garanții numai pentru a fi ne
socotite. pină cind, in cele din 
urmă, cind a eșuat diplomația, n-a 
mai rămas nimic de făcut decit să 
se scoată sabia". („The Times", 27 
august 1917).

Casa de cultura a sindicatelor din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej Foto : Agerpres

■ ■

• „Cu o furie care creștea din 
oră in oră, bătălia (de la M&ră- 
șești — n.n.) luă o dezvoltare uriașă. 
Germanii trimiteau valuri după va
luri. mase mari de asalt. Artileria 
lor dezlăntuia un tir așa de cumplit 
incit in unele locuri nu se afla 
palmă de pămint neîntoarsă și ne
răscolită de obuze. Urmau pauze 
mici, răgazuri in care dușmanul, 
obosit, căuta să se reculeagă și vira 
in foc trupe proaspete. Și bătălia iar 
se reaprindea. nemilostivă și crin- 
cenă.

Ziua și poaptea trupele noastre, 
cu mult inferioare in număr, au 
ținut piept acestor rostogoliri repe
tate de foc, schijă, gaze .și oameni, 
care urlau venind la măcel ; ziua 
și noaptea, zile .și nopți, care pă
reau că nu se mai sl'irșesc și care 
se legau una cu alta intr-un fel de 
atmosferă fumurie, intr-o umbră tra
gică de infern (...). Timp de aproape 
două săptămini cit a ținut bătălia, 
soldații noștri au fost neadormiti și 
neobosiți. Au respins atacuri, au 
contraatacat și s-au bătut cu o ener
gie înfricoșătoare. Această energie 
fără seamăn, poate fără precedent in 
analele războiului de față, este cel 
mai mare titlu de glorie al oștire! 
noastre. In unele locuri. împinși în
dărăt, covîrșiți in alte părți, soldații 
și ofițerii nu și-au pierdut niciodată 
cumpătul. Pas cu pas retrăgîndu-se 
au luptat. S-au oprit, au contraatacat 
iar. Sufletul lor credincios pămin- 
tului străbun și violența amărăciunii 
lor au izbutit intr-o putere așa de 
năpraznică. incit inamicul la urmă, 
cu tot numărul. a trebuit să se 
oprească sleit". (Mihail Sadoveanu)

• „Din vreme în vreme sint în 
cursul războiului zile cind pulsul 
istoriei zvîcnește cu mai multă pu
tere. cind evenimentele sint mai ho- 
tăritoare și cind desfășurarea lor 
lasă să se vadă mai adine in intimi
tatea taberelor de luptători. Acestea 
sint zile de eforturi grele m care se 
dă examenul unei pregătiri înde
lungi și se pune la contribuție un 
maxim de energie {...). Astfel de 
zile mari ne e dat nouă să trăim 
astăzi. De-o săptămină pe frontul

Șiretului și in Carpați se dezlănțuie 
una din cele mai crincene bătălii ale 
războiului actual. Știrile de la Mă- 
rășești, unde sute de mii de oameni 
sint angajați in luptă, și de la Oituz, 
unde dușmanul atacă necontenit — 
ne arată că niciodată armata noas
tră n-a trebuit să ție piept unor lo
vituri mai puternice ca acum. Singe
rarea necurmată de șase zile și șase 
nopți este dovada că din amindouă 
părțile se pune cea mai mare indir- 
jire in această înfricoșată încleștare 
de forte potrivnice. Lupta este in 
curs și sfirșitul ei nu se poate pre
vedea (...). Ceea ce știm însă și tre
buie s-o spunem este vitejia de 
epopee a soldaților. noștri. Din ofen
siva de dăunăzi oprită în munții 
Vrancei și din aceste lupte grozave 
în care zeci de mii de nemți au fost 
făcuți una cu pămintul se desprin
de mai luminos ca ori ci nd sufletul 
neînfricat al ostașului (...). Oricine 
poate vedea limpede astăzi izvorul 
de energie morală și fizică a unui 
neam, care la o jumătate de an duoă 
ce-a indurat o teribilă catastrofă, 
poate totuși să lovească c-o vigoa
re ncintilnită și să smulgă admira
ția lumii prin jertfa lui. (...) De a- 
ceea astăzi, in această perioadă de 
grea cumpănă a istoriei noastre, pri
vim viitorul cu mai multă încredere 
ca oricind". (Octavian Goga)
• „Un uriaș avint. soldații țărani 

luptînd în cămăși sub soarele nemi
los de iulie, dădu, sub comanda ge
neralului Averescu, biruința de la 
Mărăști. în Putna. In același rind. 
cind armata a Il-a izbea fulgerător, 
armata I (germană), după o puterni
că pregătire de artilerie, stat să trea
că Șiretul (...) Atunci Machensen 
veni cu unsprezece divizii să caute 
la Mărășești și drumul lașului și 
drumul Odes ei. După o împotrivire 
în care zecile de mii ale ostașilor 
noștri muriră zi de zi bucuroși că-și 
pot da viața pentru ca această ulti
mă fărimă din România liberă să nu 
fie pingărită și ea, el se dădu în
vins. Armata lui fusese redusă la 
jumătate. Șiretul era o graniță de 
netrecut a energiei românești". 
(Nicolae Iorga)

„EXEMPLUL MĂREȚ AL TĂRIEI 
PE CARE LIBERTATEA O INSUFLĂ 

UNUI POPOR LIBER11
Strălucita comportare vitejească a ostașilor români in vara lui 1917, în 

bătăliile de la porțile Moldovei, a atras elogioase aprecieri ale oamenilor 
politici, observatorilor militari, publicațiilor vremii. Reliefind spiritul de 
sacrificiu, capacitatea de rezistență a soldaților români in confruntarea cu 
un inamic bine inzestrat, cu o mare experiență militară, dispunind de 
uriașe efective umane, asemenea aprecieri au relevat înaltele semnificații 
morale ale izbinzilor de la Mărăști, Mărășești și Oituz. puterea de nebiruit 
pe care i-o dau unui popor idealurile libertății, conștiința justeței cauzei 
sale, osmoza sa sufletească.

„PENTRU REUȘITA UNUI TEL LEGITIM
Șl ÎNĂLȚĂTOR11

Opinia publică internațională a urmărit cu deosebit interes evenimen
tele din România, numeroase ziare și personalități politice ale vremii re- 
liefind Justețea acțiunii sale militare, acțiune dictată de datoria sacră a 
eliberării acelei părți a neamului românesc aflate sub dominație străină, 
dominație care-i primejduia in cel mai înalt grad ființa. S-a subliniat, ast
fel, că România, intrind in război, nu era minată de pofta de cucerire a 
unor teritorii străine, de țeluri anexioniste, că participarea sa la război
era legitimată de idealul desăvirși

• „România oere doar o restitutio 
in integrum. Ea nu are ambiția unor 
cuceriri nedrepte. Ea se ridică pur 
și simplu pentru a-și elibera frații 
care dintotdeauna. de pe vremea lui 
Traian, au fost uniți cu ea prin le
găturile dele mai strinse. De două 
ori mai Înainte, sub Ștefan cel Mare 
și Mihai Viteazul, au fost uniți toți 
românii sub un singur sceptru. Vici
situdinile timpului (...) nu le-au per
mis incă in epoca aceea să-și con
solideze unitatea lor ca națiune. (...) 
Dacă Rusia, Franța. Anglia și Italia 
doresc să fie drepte, dacă ele doresc

unității național-statale a românilor. 
să facă onoare războiului pe care ii 
poartă in numele principiului liber
tății națiunilor și al justiției esen
țiale este necesar (...) ca vechea 
Dacie de pe timpul lui Traian să fie 
restaurată intre granițele ei origi
nare". („The New York Times", 27 
iunie 1915).

• „încă un eveniment nou fericit : 
România s-a alăturat puterilor An
tantei. Urmărindu-și sarcinile sale 
naționale, ea ia parte acum Ia mă
reața cauză comună. In prezent 
România numără intre granițele sale' 
peste șapte milioane și jumătate de

• „La aniversarea intrării in 
război a României, doresc să exprim, 
in numele guvernului britanic, ad
mirația noastră cordială pentru cu
rajul eroic și capacitatea de rezis
tență de care a dat dovadă poporul 
român în timpul unui an de încer
cări aproape fără seamăn. Declarind 
război Puterilor Centrale, România 
s-a ridicat pentru cauza libertății, 
împotriva autocrației, a luat partea 
dreptății împotriva forței. Această 
cauză nu poate eșua niciodată, ori- 
cit s-ar părea că întîrzie triumful ei. 
Reconstituirea armatei și rezistenta 
indîrjită. de neprețuit, pe care o 
opune in prezent inamicului, in con
diții excepțional de dificile, consti
tuie un exemplu magnific al tăriei 
pe care libertatea o insuflă unui po
por liber". (David Llo.vd-Gcorge, 
prim-ministru al Marii Britanii, 
13/26 august 1917).

• „Poporul Statelor Unite a urmă
rit cu sentimente de caldă simpatie 
și admirație curajoasa luptă (...) a 
poporului român pentru apărarea in
tegrității teritoriale și a libertății 
României (...). Guvernul Statelor 

■ Unite este hotărit să continue a aju
ta România in această luptă : in 
același timp, doresc să asigur (...) că 
Statele Unite vor sprijini din toate 
puterile România după război și in 
toate negocierile finale de pace". 
(Woodrow Wilson, președintele 
S.U.A.. noiembrie 1917).
• „Franța salută națiunea româ

nă, sora sa curajoasă, care a arătat, 
in mijlocul greutăților de acum, cele 
mai eroice virtuți, chezășia victoriei. 
Ea consideră ca un prețios privile
giu a vedea astăzi lucrind și luptind 
in rindurile armatei naționale pleia
da ofițerilor francezi. Ea salută în 
luptele actuale o reîntoarcere meri
tată a soartei armelor. (...) guvernul 
francez se asociază mai mult _ ca 
niciodată la speranțele României de 
miine și are hotărita încredere în 
apropiata lor înfăptuirea (A. F. 
Ribot. prim-ministru al Franței, 
iulie 1917).
• „Timp de trei săptămini, neți- 

hînd cont de pierderi, comandamen
tul german a ținut să spargă frontul 
nostru și a avea un succes hotărî- 
tor. Dar speranțele sale s-au spulbe

rat. Trupele frontului român nu nu
mai că au oprit pe inamic, dar, tre- 
cînd la contraofensivă, l-au gonit 
din pozițiile ocupate, luindu-i prizo
nieri (...) Admir vitejia trupelor 
aliaților noștri români și felicit pen
tru strălucitoarea respingere a ofen
sivei inamicului atit cadrul ofițeresc, 
cit și soldații unităților care au luat 
parte la lupte". (Ordin de zi al ge
neralului rus D. G. Scerbacev, co
mandant al forțelor ruse de pe fron
tul de la porțile Moldovei. 13/26 au
gust 1917).
• „Via mea admirație comandan

tului suprem român pentru proba 
măreață dată de către trupele ro
mane in luptele din regiunile Mă
răști, Oituz și Mărășești, Spuneți că 
armata italiană urmărește cu fră
țească simpatie strălucitele acțiuni 
ale soldaților români, care se arată 
demni coboritori ai victorioșilor cu
ceritori ai Plevnei". (Generalul Luigi 
Cadorna, șeful Marelui Cartier Ge
neral italian, august 191-7).

• „Bătălia de la Mărășești a do
vedit că trupele române, dacă sint 
bine înzestrate cu cele necesare 
războiului modern, sint excelente. 
Apărarea de la Mărășești le-a consa
crat in istoria lor și le-a pus in ran
gul apărătorilor de la Yser și Ver
dun". („The Times", 1 septembrie 
1917).
• „Faptele de curaj și eroism să- 

vîi'șite de trupele române, in diferite 
lupte din ultimele zile, depășesc 
orice imaginație. Ele au suportat, 
fără ezitare, cele mai teribile bom
bardamente de artilerie efectuate 
pină in ziua aceea, și atacurile in. 
masă efectuate cu o violență extre
mă. de soldații bavarezi și almanzi 
au fost zdrobite de rezistența și bra
vura ostașilor români, care, deși in
feriori numerioește, au luptat in
tr-un mod fără egal". („Journal de 
Geneve", 26 august 1917).
• „Armata română, așa de bine 

reorganizată, însuflețită de cel mai 
mare spirit patriotic (...) a dat ati- 
tea pilde bărbătești și înălțătoare. 
Pe terenul acțiunilor militare, ca și 
pe terenul moral, oștirea română se 
află astăzi cot la cot cu armatele 
aliate din Occident". (Ziarul italian 
„Corriere della Sera").

...Mărturii de epocă, dovezi ale eroismului ostașilor noștri, care cu 
șapte decenii in urmă au scris cu singele lor de viteji o înălțătoare pa
gină de istorie, au gravat pentru eternitate în marele hronic al po
porului român cuvintele cu valoare de simbol : „Pe-aici nu se trece !“. 
Faptele lor. ce-au făcut să vibreze profund inimii* și conștiințele vre
mii, sint pentru noi, cei de azi, nu numai izvor de firești simțăminte de 
mindrie si aleasă cinstire, ci și un cald imbold spre a așeza întreaga 
noastră putere de muncă și creație in slujba tării, la a cărei înălțare in 
libertate și demnitate au năzuit bravii eroi de la Mărăști, Mărășești și 
Oituz. ,

Grandioasă manifestare a 
muncii și creației libere, 
expresie elocventă a demo
cratismului culturii noas
tre noi. socialiste, Festi
valul național „Cintarea 
României" a devenit o per
manentă a spiritualității 
românești contemporane. 
„Și actuala ediție a oferit 
cadrul generos de mani
festare și afirmare a talen
telor din rindul maselor de 
oameni ai myncii. atit in 
domeniul creativității ști- 
ințifico-tehnice. cit și în 
acela al creativității artis
tice. menite să contribuie 
substanțial la formarea 
profilului moral al omului 
nou. cu o conștiință inain- 
tată. revoluționară. In at
mosfera de emulație crea
toare prezentă pe toate 
șantierele muncii si crea
ției din patria noastră — 
ne spune tovarășul Valeriu 
Stoiu, secretar al Comite
tului județean Brăila al 
P.C.R. — își înscriu stră
daniile și brăilenii. fie ei 
muncitori, țărani coopera
tori. constructori, intelec
tuali. tineri și virstnici, 
deopotrivă mesageri ai tu
multuoasei vieți economice 
sociale și spirituale din 
acest colt de tară. Ei pă
șesc pe marea scenă crea
toare a tării cu dorința 
fierbinte de a fi demni re
prezentanți ai Brăilei cul
turale, de a da noi si du
rabile străluciri patrimo
niului tehnico-științific si 
artistic local, adăugind noi 
trofee frumoaselor tradiții 
impămintenite în spațiul 
brăilean de rodnicul ev 
socialist".

La diversele forme de 
manifestări ale ediției a 
șasea au participat zeci de 
mii de brăileni. festivalul 
oferind spațiu amplei miș
cări educative, cu obiec
tive concrete, cu un carac
ter. politic, angajat, strins 
legate de sarcinile eeond- 
miăo-sociale. de împlinirea 
obligațiilor profesionale și 
obștești. în evoluție calita- 
tiv-cantitativă de la o edi
ție la alta, cifric. Brăila în
seamnă in acest an : 907
formații artistice. 566 in
terpret! individuali și 219 
creatori în etapa de masă 
(cu un totîil de peste 12 500 
de artiști amatori). din 
care 133 de formații și in
terpret! individuali și 72 
de creatori au fost promo
vați în etapa republicană, 
în perioada etapei de masă 
au fost organizate peste 
3 000 de manifestări di
verse (dezbateri, simpo
zioane. colocvii, șezători 
literare sau folclorice, se
siuni tehnico-știintifice, ex
poziții etc.) sub titluri ca: 
„Epoca Niqplae Ceausescu 
— epocă de glorii". „Voca
ția de pace a României so
cialiste și a președintelui 
său", „Săptămină educa
ției moral-cetătenești", 
„Săptămină complexă a în

treprinderii", „Tineretul și 
creația tehnico-științifică", 
„Medicina și arta". „Amfi
teatru politico-ideologic și 
cultural-educativ". „Pentru 
sănătatea pămîntului". 
„Cintare omului și holde
lor bogate", „Memoria pe
liculei". „La confluenta ar
telor". concursurile inter- 
judetene ale rapsozilor 
„Petrea Crețu-Șolcan" și 
ale muzicii ușoare „Lotca 
de aur". „Serbările Du
nării". „La frontierele cu
noașterii", gala națională 
de teatru „Femeia — erou 
în dramaturgia contem
porană". „Eminesciana", 
„Scriitorii tării in dialog 
cu oamenii muncii brăi-

în spiritul unuia dintre cei 
mai valoroși reprezentanți 
ai poeziei patriotice si re
voluționare. poetul brăilean 
Mihu Dragomir. se desfă
șoară concursul interjude- 
țean ce-i poartă numele. 
Dimensiunea socială și po
litică a versurilor sale, ge
nerozitatea cu care a în
drumat destinul literar al 
unor autentice talente au 
determinat inițierea. cu 
șase ani in urmă, deci încă 
din prima ediție a Festi
valului național, a acestei 
manifestări care azi se 
bucură de o apreciere no
tabilă : -Mihu Dragomir — 
Odă pămîntului meu». De 
la un an la altul, firesc.

Tradițiile culturale
- valorificate 

la dimensiunile 
prezentului

leni", „Zilele Panait Is
trati". concursul interjude- 
țean de poezie patriotică, 
revoluționară „Mihu Dra
gomir — Odă pămîntului 
meu". „Salonul de vară al 
umorului desenat". „Intil- 
nirea epigramiștilor".

Tovarășa Gabriela Jelea- 
Vancea, președinta comite
tului județean de cultură 
și educației socialistă, ne 
prezintă citeva manifestări 
care, deși numai cu cîtiva 
ani de organizare și desfă
șurare. s-au implantat in 
fertilul act al educației 
permanente, in solul tradi
ției cu largă audiență în 
rindul oamenilor : „Brăila, 
care a dat culturii valori 
recunoscute, își cultivă tra
dițiile la dimensiunile pre
zentului socialist, noile ma
nifestări organizate fiind, 
de fapt, o continuare și o 
amplificare a actului de 
educație, o sporire a pu
terii lui de cuprindere spre 
a pune in valoare capaci
tatea creatoare din acest 
spațiu dunărean. Bunăoară, 
creația literară brăileană 
este, prin tradiție, puternic 
înrădăcinată în valorile 
perene ale spiritului ro
mânesc, cultivind cu con
secventă poezia închinată 
patriei, tradițiilor de luptă 
ale poporului, viitorului 
socialist al națiunii. Și nu 
intimplător este faptul că.

competiția și-a cîștigat nu
meroși participant! din 
toate zonele țării". Și, tot 
firesc, adăugăm noi. cele 
mai bune creații, precum 
și producțiile literare ale 
membrilor cenaclurilor bră- 
ilene „Mihu Dragomir" și 
„Panait Istrati" al Uniunii 
scriitorilor sint prezente in 
coloanele suplimentului li
terar „Dunărea" al revistei 
„Luceafărul", în coloanele 
altor periodice literare.

„Scriitorii tării în dialog 
cu oamenii muncii brăi
leni" — cuprinsă ca acțiu
ne de cițiva ani in cadrul 
manifestării „Zilele Panait 
Istrati" — prilejuiește un 
contact nemijlocit cu per
sonalități ale literaturii 
românești contemporane, 
cu creația originală. Și 
pentru că „rostind numele 
iui Eminescu în orice îm
prejurare, ne rostim pe noi 
înșine cu sehrnificație in 
Univers" — după cum se 
exprima scriitorul Fânuș 
Neagu, fiu al Brăilei, in
tr-un eseu apărut în foaia 
volantă amintită — perma
nența spiritului național a 
marelui poet și-a configu
rat in orașul de la Dunăre, 
pentru elevi și nu numai 
pentru ei, o acțiune aparte, 
azi la a cincea ediție. 
„Eminesciana", la Brăila, 
înseamnă catedra de limba 
și literatura română a Li

ceului industrial nr. 2, cu 
inimosul ei inițiator, profe
sorul Gheorghe Calotă, cu 
invitați, pe parcursul des
fășurării anuale, vreme de 
două zile, din centre uni
versitare ale țării, emines- 
cologi, poeți.

De o largă audiență în 
rindul rapsozilor vocali sau 
instrumentiști din întreaga 
țară, cit și în rindul specta
torilor se bucură concursul 
interjudețean „Petrea Cre- 
țu-Șolcan". „Manifestarea 
— subliniază președinta co
mitetului județean de edu
cație și cultură socialistă—• 
a determinat redeșteptarea 
interesului tineretului pen- 
trul cercetarea fondului de 
aur al folclorului autentic, 
scoaterea in lumină a noi 
valori și redarea acestora 
unui public larg". Manifes
tării amintite i se adaugă, 
în sezonul zăpezilor, de 
aproape trei ani, „Șezătoa
rea folclorică", organizată 
de căminele culturale în 
toate localitățile județului, 
acțiune care se finalizează 
cu spectacolul interju
dețean de obiceiuri și 
datini laice „Iarna româ
nească la Brăila".

Pe aceeași scenă a Festi
valului național „Cîntarea 
României", la Brăila crea
tivitatea tehnico-științifică 
a căpătat un loc distinct. 
Numeroasele simpozioane 
sau colocvii, cicluri tema
tice cuprinse în „Săptămî- 
na complexă a întreprinde
rii" sau expoziții organiza
te pledează in acest sens. 
„Expoziția de creativitate 
tehnico-științifică organiza
tă la nivelul județului.— 
ne spune președinta consi
liului județean al sindica
lelor, Maria Tănase — este 
ilustrativă pentru resursele 
existente. 2 745 de obiecti
ve. din care 380 invenții și 
inovații, au fost rezolvate 
de peste 63 250 oameni âi 
muncii. Eficiența ? Obține
rea unui spor de peste 1,6 
miliarde lei la producția- 
marfă industrială, creșterea 
productivității muncii, re
ducerea cheltuielilor mate
riale, ca și sporirea vo
lumului de beneficii".

Ceea ce am consemnat 
constituie, desigur, o parte 
dintre numeroasele mani
festări politico-ideologice și 
cultural-artistice, ale crea- 
ției tehnico-științifice orga
nizate aici. Cert este că 
acestea. în întregul peisâj 
cultural-educativ al Brăilei, 
sint așteptate de la an la 
an cu tot mai mare in
teres, factorii educaționali 
de la diferite niveluri con- 
tinuind să acționeze, sub 
îndrumarea organelor .și 
organizațiilor de partid, cu 
perseverență pentru creș
terea calitativă a conținu
tului, pentru diversificarea 
manifestărilor.

Candiano 
PRSCEPUTU 
corespondentul „Scînteii"Grupaj realizat de Silviu ACH1M
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Conștiința nouă revoluționară

(Urmare din pag. I)

chiar in devans fată de aceasta.
Experiența practică, viața arată că 

edificarea socialismului nu se poate 
asemui cu un marș triumfal, ci se 
constituie intr-o munca conștientă și 
o luptă permanentă cu probleme și 
greutăți de tot felul. Pentru a- 
oeasta, se cere menținerea și afir
marea spiritului revoluționar. care 
presupune o poziție fermă împotriva 
stagnării, lupta cu inerția, cu auto- 
mulțumirea, cu blazarea și conser
vatorismul. Procesul revoluțio
nar — evidenția tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — nu va inceta 
niciodată, deoarece, permanent, tre
buie să acționăm pentru perfecțio
narea activității noastre, pentru ri
dicarea nivelului dezvoltării econo- 
mico-sociale. pentru un om nou. cu 
o inaltă conștiință revoluționară, cu 
temeinice cunoștințe științifice si 
culturale.

Partidul nostru, secretarul general 
acordă -o atenție deosebită intensifi
cării activității ideologice, ca o ce
rință obiectivă, reclamată de legită
țile sociale, de evoluția proceselor 
și fenomenelor interne și interna
ționale. Pornind de la realitatea că 
socialismul este prima orinduire a 
cărei edificare se realizează in mod 
conștient. documentele partidului 
subliniază cerința ca formarea con
științei socialiste, a omului nou —' 
proces complex, multilateral — să 
țină pasul eu ritmul dezvoltării eco
nomic», cu implicațiile actualei re
voluții științifice șl tehnice, care im
pun ridicarea permanentă a gradu
lui de instrucție, de calificare, creș
terea nivelului de răspundere și dis
ciplină. a capacității de a interpre
ta realist fenomenele și procesele 
vieții sociale, de a adopta o poziție 
activă, combativă față de orice fel 
de denaturare.

Răspunzind cerințelor dezvoltării 
și afirmării conștiinței noi, socia
liste. partidul nostru. îndeosebi 
după Congresul al IX-lea, a inițiat 
și promovat un sistem unitar de 
măsuri și acțiuni capabile să asigure 
ridicarea sistematică a nivelului de 
pregătire teoretică și practică, pro
fesională și politico-ideologică. Pe 
această linie se înscriu transformă
rile înregistrate de școala de toate 
gradele, la baza căreia stă concepția 
originală a îmbinării invățămintului 
cu cercetarea și producția, organiza

rea pregătirii, politico-ideologice a 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii, amplificarea creației lite- 
rar-artistice și legarea mai puter
nică a acesteia de izvoarele muncii 
și vieții, dezvoltarea mijloacelor 
mass-media, elaborarea și adoptarea 
principiilor șl normelor muncii și 
vieții comuniștilor, ale codului eti
cii și echității socialiste. crearea 
unor structuri organizatorice capa
bile să asigure participarea tuturor 
categoriilor socio-profesionale și de 
virstâ Ia o sistematică activitate po
litico-ideologică și culturalreduca- 
tivă.

Un aport substanțial la formarea 
și dezvoltarea conștiinței noi, so
cialiste, la conceperea și fundamen
tarea intregii activități politico- 

■ideologice din țara noastră il are 
vasta operă a secretarului general 
al partidului, care asigură orienta
rea muncii și activității întregului 
popor spre piscurile civilizației so
cialiste și comuniste. Tezele, ideile 
și orientările secretarului general își 
găsesc reflectarea in Programul 
partidului nostru,' in rapoartele pre
zentate congreselor și conferințelor 
naționale ale partidului, in expune
rile la plenarele C.C. al P.C.R.. la 
congresele consacrate diferitelor do
menii de activitate, intre care de o 
deosebită insemnătate pentru tema 
acestor considerații sint expunerile 
la congresele educației politice și 
culturii socialiste, in euvintările 
rostite la intilnirile cu diferite ca
tegorii de oameni ăi muncii. în 
alte documente, instituindu-se drept 
călăuză in întreaga activitate poli- 
tico-ideologică.

Practic, nu există domeniu în 
care partidul nostru, secretarul său 
general să nu-și fi adus contribuția 
de substanță la imbogățirea crea
toare atît a teoriei, cit și a practicii 
construcției socialiste.

In acest cadru se remarcă con
ceptele de profundă ținută științi
fică privind stadiile și etapele de 
dezvoltare ale țării noastre in con
strucția noii orinduiri, din ansam- 
bul cărora rețin atenția definirea 
actualei etape de edificare, in 
România, a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, ale cărei dimen
siuni sint inscrise cu claritate în 
Programul partidului, in opera se
cretarului general, ca și cel consa
crat stadiului de țară socialistă me

diu dezvoltată, stadiu în care ur
mează să pășim o dată cu îndepli
nirea Directivelor adoptate de Con
gresul al XIII-lea al P.C.R.

Se cuvine, de asemenea, reliefată 
viziunea largă a partidului nostru, a 
secretarului său general in baza că
reia noua societate are in vedere 
atit dezvoltarea forțelor de pro
ducție, modernizarea acestora, rea
lizarea unui sistem democratic atot
cuprinzător, capabil să asigure fie
cărui om al muncii condiții pentru 
a participa, deopotrivă, la elabora
rea deciziilor și înfăptuirea lor. cit 
și la ridicarea sistematică a calității 
vieții. Iar aceasta inseanină. in pri
mul rind. afirmarea unei noi con
științe revoluționare.

Activitățile politico-educative, dez
baterile și inițiativele ce preced, 
pregătind Congresul, educației poli
tice și culturii socialiste, sint un bi
nevenit prilej pentru aprofundarea 
tezelor profund umaniste, revolu
ționare ale secretarului general al 
partidului cu privire la rolul con
științei socialiste in progresul so
cietății. afirmarea ei ca veritabilă 
forță de producție,, raportarea ni
velului de participare a colectivită
ților umane la îndeplinirea sarci
nilor. la exigențele noi, superioare 
ale conștiinței revoluționare in ac
țiune.

Studierea operei secretarului ge
neral, analiza tezelor, ideilor și o- 
rientărilor care se degajă din lu
crările sale, stabilirea măsurilor 
concrete la nivelul fiecărei organi
zații de partid, al fiecărui colectiv 
sint de natură să înarmeze partidul 
nostru, pe fiecare comunist cu orien
tarea clară, capabilă să determine 
sporirea eficienței muncii educative. 

I a contribuției sale la accelerarea 
dezvoltării economice și sociale, la 
formarea și afirmarea conștiinței 
noi, socialiste. în aoeastă presti
gioasă operă, fiecare organizație de 
partid identifică un generos program 
de muncă, noi direcții de acțiune, 
care să le călăuzească activitatea de 
mare răspundere privind modelarea 
conștiinței noi. socialiste, dezvolta
rea atașamentului față de idealurile 
revoluționare, a capacității de a 
transpune neabătut in viață progra
mele adoptate de Congresul al 
XIII-lea privind dezvoltarea multi
laterală a tării.

în bătrînul Beiuș, In 
chiar inima așezării, 
ctitoria iluministului 
Samuil Vulcan, cu zid 
și aură de cetate, a- 
flată acum la 160 de 
ani de la întemeiere. 
Gindului nu-i poate 
scăpa sincronia debu
tului gimnaziului be- 
iușcan. cu același an 
1828 in care, la Bucu
rești, Ion Eliade Ra
dulescu publica gra
matica sa. iar la Iași 
se deschidea școala cu 
două cicluri a lui Asa- 
chi. De cum trecem 
pragul muzeului vene
rabilei școli din orașul 
de pe Crișul Negru 
privirea ne stăruie a- 
supra „Literelor fun- 
daționale". Un emoțio
nant crez: ....numai
singură procopsirea Ce 
se capătă de la învă
țături e cu adevărat 
una mijlocire și cale 
prin care își poate 
omul ajunge fericirea 
și prin care poate 
spori neamul merge
rea înainte in lumina
re și deșteptare din în
tuneric". Si o pre
cizare programatică : 
„...întemeiat cu deose
bire pentru națiunea 
valahică... nu se va 
opri de la el — de la 
gimnaziu adică — nici 
un tinăr, fie de orice 
religiune sau națiune".

Așadar. documen
tele vorbesc ele în
sele despre înscrierea 
liceului beiușean incă 
de la înființare în- 
tr-o largă undă de 
înflorire a conștiin
ței naționale. Pro
fesorul Gavril Hădă- 
reanu, custodele aces
tui muzeu, ne reține 
atenția asupra statutu
lui Societății de lectu
ră a tineretului stu

dios din gimnaziul be
iușean, asociație ale 
cărei baze au fost 
puse in 1862, atestind 
credința in puterile 
cărții și ființa cuvin- 
tulUi românesc. Altă
vitrină, noi- mărturii 
ce evidențiază eferves
cența unei activități 
culturale umaniste, 
patriotice, din care 
n-au lipsit spectacole
le de teatru (patronul 
liceului e socotit au
torul celei dinții piese

bău. Ștefan Musta și 
mulți alții. Alături, un 
Impresionant număr 
de publicații ale foști
lor profesori, exemplu 
de pasiune prelungită 
dincolo de orele de 
clasă. Sugestiv este 
faptul că ponderea lu
crărilor e consacrată 
cultivării limbii ro
mâne, studiului fol
clorului, geografiei și 
istoriei.

Pe parcursul a mai 
bine de un veac și ju-

numai la cursuri de zi 
aproape 50 000 elevi — 
este pe deplin argu
mentată nu numai de 
lucrările ce încunu
nează activitatea unor 
foști elevi — Mircea 
Malița. Marius Sala, 
Ioan Pop D. Popa, 
Sabin Nica, Alexan
dru Andrițoiu, loan 
Anton, Titus Popovici. 
Ioan Danicico, loan 
Quai, Ioan De Sabata, 
Gheorghe Pituț ș.a. — 
ci, deopotrivă, de in

elului „Plai româ
nesc" din școală. Aici 
se reîntilnesc peste ani 
foștii absolvenți. La 
fiecare „zi a școlii" o 
parte din comunicări
le elevilor și cadrelor 
didactice privesc isto
ria liceului, temă care 
reprezintă și subiec
tul unor concursuri 
școlare. Tradiția ne
stinsă este o moșteni
re de mare preț, care 
obligă să fii la Înălți
mea generozității și

Lecția permanentă de patriotism 
a înaintașilor

de teatru în limba ro
mână). prelecțiunile 
poporale, concertele 
corale și de fanfară, 
mai apoi o neobosită 
muncă de culturaliza
re a maselor in cadrul 
despărțămintului local 
al „Astrei". Neostoit 
s-a dovedit a fi — 
spun registrele — stu
diul zecilor de mii de 
volume, din bibliote
că, cu numeroase rari
tăți in domeniul bele
tristicii, istoriei și ști
ințelor fundamentale. 
Anuarele, editate in- 
cepind din 1835, dau 
timpului puterea de a 
se coagula in durată. 
Din tablouri ne pri
vesc chipurile unor 
dascăli austeri și im- 
pozanți, asemenea 
unor tribuni — Ale
xandru Roman, Con
stantin Pavel, Fran- 
cisc Hubic, loan 
Bușiția, Alexandru 
Pteancu, loan Sela- 
cian. Vasile Ștefănică, 
loan Buteanu, Vasile 
Dumbravă, Ignațiu Sa-

mătate — spun expo
natele — n-a fost mo
ment de seamă al is
toriei neamului care 
să nu aibă rezonanță 
in viața liceului. Ca 
in toată Transilvania, 
la 1848, dascălii insti
tuției beiușene nu 
s-au mărginit a pre
da doar învățăturile 
trebuincioase ci „s-au 
abătut din datorii cu 
luare de parte la 
cauza revoluției". Sub
scripțiile localnicilor 
pentru Războiul de 
independență au in
clus și obolul presti
giosului corp didactic. 
Prin profesorul Victor 
Borlan, Liceul „Sa
muil Vulcan" avea să 
fie reprezentat și la 
Marea Adunare Națio
nală de la Alba Iu- 
lia. Aici, Ia Beiuș, 
și-au forjat conștiința 
reputați publiciști co
muniști ca Ilie Cris- 
tea.

Solidaritatea gene
rațiilor — liceul pre
gătind de la începuturi

tilnirea lor periodică 
cu cei aflați acum in 
băncile prestigiosului 
liceu. Muzeul se consti
tuie de la sine intr-un 
fericit spațiu educa
țional. Cu cele mai 
semnificative dintre 
mărturiile ce le adă
postește, în fotocopii 
de astă dată, muzeul 
se prelungește pe cori
doarele instituției ca 
într-o veritabilă gale
rie in intimpinarea 
permanentă a elevilor 
și a tuturor celor ce 
se perindă prin acest 
liceu distins 'cu „Me
ritul cultural" clasa I. 
Fiecare promoție își 
începe și incheie acti
vitatea aici. „Trecu
tul înainta cu emoție 
pină la noi, îl sim
țeam scinteindu-ne vi
itorul", nota in însem
nările din cartea de 
onoare un fost absol
vent. Aici se desfă
șoară ore de dirigen- 
ție. Din universul ex
ponatelor își aleg su
biecte membrii cena-

faptei înaintașilor.
Școala nu poate 

avea decit chipul oa
menilor ci. Ne pă
trundem d® acest a- 
devăr zăbovind și in 
muzeul inaugurat cu 
doi ani in urmă la Li
ceul pedagogic ..Iosif 
Vulcan" din Oradea cu 
prilejul aniversării a 
două veacuri de învă- 
țămint pedagogic ro
mânesc in Bihor. Nu 
poate scăpa atenției un 
act ■ de numire datat 
30 mai 1785: „Să fie 
numit Simeon Ma
ghiar în calitate de 
profesor al preparan- 
zilor români...". Un 
nume dintr-un lung 
șif de iluștri dascăli, 
universitari în cunoș
tințe — loan Corneli, 
Cornel Sabo, Toma 
Ștefănescu, Nicolae 
Borbola, Teodor A- 
aron. Ioan Pop. Dimi- 
trie Sfura, loan Van- 
cea, George Bota, 
Gheorghe Miculaș — 
care, îmbinind știin

țele umaniste cu cele 
practice, formau acel 
tip de intelectual pa
triot deprins cu mun
ca. dar și cu legile 
principiilor morale 
care hotărăsc sănăta
tea organică a unui 
popor in istorie. Pro
fesorul Corneliu Cră
ciun ne-a pus la dis
poziție un impresio
nant volum de date 
privind evoluția struc
turilor liceului, in de
venirea sa, activitatea 
multilaterală științifi
că și de cercetare a 
cadrelor didactice, 
prezența lor activă în 
desfășurarea unor mo
mente marcante ale 
istoriei neamului. Nu 
vom detalia insă. Con
duită civică și patrio
tică. model pedadogic
— iată tradițiile ce 
răzbat din creuzetul 
fiecărui exponat. Tra
diții minunate ce stau 
in fața celor de azi, 
profesori și elevi, pen
tru a stimula aceeași 
dăruire și același pa
tos modelator. Și tot 
muzeul aduce argu
mente că acest nobil 
deziderat își găsește 
împlinirea firească, la 
indemină fiind expuse 
manuale, lucrări știin
țifice, studii semnate 
de profesorii de azi ai 
liceului, deopotrivă de 
elevi și foști absol
venți. Luminile școlii
— cu atit mai mult 
ale unei școli unde 
sint formați viitori 
slujitori ai școlii — 
sint luminile muncii, 
ale dragostei de om, 
ale iubirii de neam și 
țară, întemeind mai 
puternic in conștiința 
duratei generație după 
generație prin faptele 
de zi cu zi.

Ioan LAZA 
corespondentul 
„Scînteii"



SCINTEIA — joi 6 august 1987 PAGINA 5

TELEGRAMA ADRESATĂ

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Roman, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la Forumul national al pionierilor
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

în numele pionierilor ți șoimilor patriei, al tuturor copiilor României 
socialiste și al cadrelor care le îndrumă activitatea, noi, participant^ la cel 
de-al XIV-lea Forum national al pionierilor, vă adresăm din adincul inimi
lor cele mai alese sentimente de nețărmurită dragoste si profundă recunoș
tință pe care le nutrim fată de dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai apropiat prieten și îndrumător al 
tinerei generații, multumindu-vă fierbinte pentru minunatele condiții de 
viață, muncă și învățătură ce ne sînt asigurate, pentru atenția și grija 
părintească cu care înconjurați permanent copilăria noastră fericită.

Exprimăm, totodată, cu aleasă dragoste, stimă și deosebit respect, cele 
mai calde mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și de știință, militant de frunte al partidului și statului 
nostru, care, prin prestigioasa activitate pe care o desfășoară, aduce o 
contribuție de seamă la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare 
economico-socială a patriei, la dezvoltarea continuă a științei, invățămintu- 
lui și culturii românești, pentru formarea și afirmarea multilaterală a 
personalității umane.

Lucrările Forumului național al pionierilor, desfășurate in atmosfera de 
puternic entuziasm și angajare patriotică in care întregul nostru popor 
intimpină, prin noi fapte de muncă, apropiata Conferință Națională a 
partidului, au dat expresie sentimentelor de înaltă mindrie patriotică ce 
animă cea mai tinără generație a patriei față de strălucitele succese obținute 
prin muncă eroică de poporul român, strins unit in jurul partidului, in anii 
construcției socialiste și, cu deosebire, in perioada de glorioase împliniri 
inaugurată de cei de-al IX-lca Congres, de cînd in fruntea partidului și a 
țării vă aflați dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, marele Erou al neamului, personalitate proeminentă a 
epocii contemporane.

Puternic însuflețiți de strălucitul dumneavoastră exemplu de muncă și 
viață, de comunist revoluționar și patriot înflăcărat, noi, purtătorii cravatelor 
roșii cu tricolor, sintem ferm hotăriți să nu precupețim nici un efort pentru 
a învăța și munci temeinic, pentru a ne însuși cele mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii, ale cunoașterii în toate domeniile de activitate, pentru că 
numai in acest fel vom putea continua, așa cum nc-ați îndemnat 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, minuna
tele realizări ale poporului nostru, tradițiile revoluționare, trecutul de luptă 
al înaintașilor, pentru a construi viitorul de aur al patriei noastre socialiste 
— comunismul.

Mindri că trăim in această epocă de mari împliniri, Epoca 
Nicolae Ceaușescu, crescind o dată cu mărețele ctitorii ale acestor ani glorioși, 
învățînd de la comuniști cutezanța revoluționară, ne angajăm solemn, mult 
stimate tovarășe secretar general, să răspundem întotdeauna prezent la 
chemările și îndemnurile dumneavoastră, să ne iubim cu ardoare patria, 
partidul și poporul, să ne aducem contribuția la înflorirea țării, să ne înde
plinim fără preget îndatorirea patriotică de a învăța și munci pentru a ne 
forma ca tineri revoluționari demni de măreția acestor ani eroici, de viitorul 
comunist al scumpei noastre patrii. »

Noi, vlăstare ale României socialiste, știm că numai in condiții de liniște 
și pace copiii pot crește și învăța, se pot bucura de o copilărie fericită, 
pregătindu-se pentru a se împlini ca oameni adevărați și, de aceea, vă 
mulțumim din suflet, iubit și drag conducător, pentru vasta și strălucita 
activitate pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe președinte, o 
desfășurați cu ipaltă răspundere și profund umanism, pentru asigurarea 
triumfului rațiunii și al păcii, pentru înțelegere, prietenie și colaborare între 
toate popoarele, pentru o lume mai bună si mai dreaptă pe planeta noastră.

Mulțumindu-vă incă o dată cu toată căldura sufletelor noastre tinere 
pentru dragostea, grija și atenția cu care înconjurați și ocrotiți permanent 
cele mai tinere generații ale țârii, vă rugăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu deosebită stimă și profund respect, să primiți urările 
noastre fierbinți de multă sănătate și putere de muncă, spre binele și 
fericirea întregului popor, pentru continua măreție și prosperitate a Româ
niei socialiste, pentru ridicarea scumpei noastre patrii pe cele mai înalte 
culmi ale progresului și civilizației.

PARTICIPANT!! LA FORUMUL NAȚIONAL AL PIONIERILOR

La Constanța s-a Încheiat, 
miercuri, cel de-al XIV-lea Forum 
național al pionierilor, care, în acest 
an, s-a desfășurat sub deviza „Pen
tru-, patrie și partid, pentru comu
nism, înainte !“.

Constituindu-se Intr-o amplă tri
bună a democrației și autocon duce
rii pionierești, lucrările forumului 
au evidențiat noi posibilități de îm
bunătățire și perfecționare a activi
tăților desfășurate de Organizația 
pionierilor, pentru transpunerea, în 
viață a sarcinilor de mare respon
sabilitate ce-i revin in educarea 
comunistă, patriotică, revoluționară, 
prin muncă și pentru muncă a șoi
milor patriei, pionierilor și școla
rilor.

Participanții Ia forum, reprezen- 
tînd consilii și comandamente pio
nierești din întreaga țară, au expri
mat dragostea lor fierbine și pro
funda recunoștință partidului, secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, pentru minunatele con-

Mecanizarea și automatizarea producției
(Urmare din pag. I) 
turor mijloacelor de automatizare — 
flexibile sau mai puțin flexibile — 
prevăzute a se realiza pentru în
treaga economie, nouă revenindu-ne 
sarcina rezolvării problemelor de 
transfer interfazic și interoperațio- 
nal. Totodată, introducerea oricărui 
mijloc de automatizare în unitățile 
industriei constructoare de mașini 
se face numai după ce specialiștii 
institutului nostru au analizat și 
studiat întreg lanțul tehnologic de 
prelucrare sau de montaj al unui 
produs, indiferent dacă sistemul de 
automatizare prevăzut a fi _ utilizat 
va fi conceput de către noi sau de 
altă unitate de cercetare. în fine, 
nu mai puțin importante sînt sarci
nile privind conceperea unor mașini 
și utilaje noi, o dată cu adoptarea 
unor procedee neconvenționale de 
prelucrare a metalelor, cum sînt 
electroeroziunea, laserii, roboții in
dustriali de vopsit sau sudură etc., 
elemente ce pot funcționa indepen
dent sau încorporate intr-un mijloc 
de automatizare".

Trăgînd unele concluzii din expe
riența acumulată pînă în prezent de 
către acest institut trebuie spus că 
problemefe pe care le ridică intro
ducerea unui sistem de automatizare 
în unitățile industriale nu sint nici 
simple și nici ușoare.

„Experiența de pină acum — ține 
să precizeze ing. Tudor Crăciunoiu, 
șeful colectivului de mecanizări și 
automatizări din institut — evi
dențiază importanța determinării 
costului real al automatizării. în
trebarea : în ce condiții o întreprin
dere poate să implementeze eficient 
un sistem de automatizare sau o 
tehnologie nouă ? trebuie să dea 
multora de gindit. Răspunsul sugerat 
de experiența practică evidențiază 
citeva principii cu caracter mai ge
neral, intre care : introducerea auto
matizării la locul potrivit, educarea 
muncitorilor, căutarea celei mai efi
ciente tehnologii in funcție de cos
turi și dotarea tehnică a unității, 
chiar reconsiderarea completă a 
unor procese tehnologice, reproiecta- 
rea produselor, valorificarea expe
rienței de producție a personalului 
ș.a. Toate aceste acțiuni și interco
nexiuni pe diferite planuri trebuie 
bine gindite și analizate pentru ca 
automatizarea să se introducă acolo 
unde se justifică economic și nu 
doar din dorința de a schimba 
„fața lucrurilor". Mai mult, dacă 
după o judicioasă analiză un sistem 
de automatizare a fost realizat 
și introdus intr-o unitate eco
nomică, acestuia trebuie să i &e 
asigure cele mai bune condiții de 
funcționare prin respectarea strictă 
a disciplinei tehnologice. Altfel, uti
lajul nu va putea să lucreze nici
odată la întreaga capacitate, deci 

diții de muncă și învățătură de care 
beneficiază tinăra generație a pa
triei.

în cadrul forumului au avut loc 
întâlniri ale pionierilor cu membri 
ai Secretariatului C.C. al U.T.C., 
precum și cu membri ai Secretaria
tului Comitetului județean Constan
ța al P.C.R.

Participanții la această importantă 
manifestare din viața organizației 
purtătorilor cravatei roșii cu trico
lor au ales pionierii membri ai Con
siliului Național al Organizației Pio
nierilor și ai Comisiei de cenzori, 
pionieri-locțiitori ai președintelui 
C.N.O.P. și au desemnat pionierii 
ce fac parte din Comisia Organiza
ției Șoimii Patriei.

în încheierea lucrărilor, in
tr-o atmosferă de vibrant entu
ziasm, a fost adoptat textul 
unei telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidul,- Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

(Agerpres)

nu-și va justifica oportunitatea și 
nici nu se va putea pune vreodată 
problema rentabilității investiției".

Din păcate, situații de acest fel 
întilnim și în unele unități ale in
dustriei constructoare de mașini. Un 
exemplu, din nefericire nefiind și 
singurul, ni-1 oferă ing. Nicolae Di- 
nulescu, șef de colectiv al comparti
mentului de montaj din institut. 
Pentru întreprinderea de armături 
industriale din fontă și oțel din Za
lău a fost realizată, cu multi ani în 
urmă, o linie automatizată cu grad 
ridicat de tehnicitate pentru mon
tarea robineților. Deoarece nu _ este 
respectată disciplina tehnologică, re
perele ce intră în componența pro
dusului nefiind executate la cotele 
prescrise, instalația nu poate func
ționa,

în legătură cu această idee, iată 
ce ne spune și ing. Viorel Dobre, 
din cadrul atelierului automat de 
control : „Din experiența noastră 
am constatat că noul nu poate fi in
trodus „local", ci numai pe ansam
blul unui flux tehnologic. Spre 
exemplu, introducerea unor auto
mate de control dimensional cu per
formante tehnice înalte la o linie de 
fabricație conduce la un procent ri
dicat de rebut dacă produsele din 
linia respectivă nu au asigurate con
dițiile tehnologice de prelucrare la, 
preciziile prevăzute în documentații. 
Asemenea situații neplăcute am avut 
în cazul instalării automatelor de 
control pentru unele componente ale 
motoarelor cu ardere internă, pentru 
diverse organe de mașini din cadrul 
fabricării unor autovehicule, la uti
lajele de montaj automat a unor 
subansamble din industria orizontală 
auto, electrotehnică, utilaj agricol 
etc. La întreprinderea „23 August" 
din București, de exemplu, încă din 
anul 1985 am livrat o instalație au
tomată de control multidimensional 
a bielelor motoarelor. Instalația nu 
este utilizată insă decit parțial, con
trolul făcindu-se și astăzi, in cea 
mai mare parte, tot cu mijloacele 
clasice. De ce ? Pentru că nu s-a 
asigurat ansamblul de condiții abso
lut necesar pentru folosirea unei ase
menea instalații. O situație similară 
există și la întreprinderea de supape 
și bolțuri din Topoloveni, iar acum 
cu același gen de probleme ne con
fruntăm la „Sinterom" Cluj-Napoca 
cu instalația de montat și control 
automatizat al bujiilor. Reiese clar 
că dacă asemenea mijloace de auto
matizare sint introduse „local", fără 
să se asigure realizarea preciziei for
mei și dimensiunilor tuturor piese
lor ce compun produsul care se mon
tează automat, atunci nu numai că 
este imposibil de realizat o produc
ție in regim automatizat, ci însăși 
ideea mecanizării și automatizării 
este grav compromisă".

Inaugurarea Casei de cultură, 
a stiintei si tehnicii• » • 

pentru tineret din Slatina
La Slatina s-a dat în folosință, 

miercuri, 5 august, o nouă casă de 
cultură, a științei și tehnicii pentru 
tineret — elocventă mărturie a grijii 
partidului, a secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
întregii societăți, pentru tinăra gene
rație, a preocupării permanente pen
tru a asigura tuturor tinerilor pa
triei condiții optime de petrecere a 
timpului liber, de dezvoltare a apti
tudinilor și talentelor, de educare și 
instruire multilaterală.

A fost prezent tovarășul Nicu 
Ceaușescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.

Au participat activiști de partid 
și de stat, ai U.T.C.. cadre cu munci 
de răspundere in domeniul educației 
tineretului, tineri și tinere.

Realizat de colectivul Antreprizei 
de construcții industriale Slatina in 
centrul municipiului, noul edificiu 
oferă, prin, multitudinea dotărilor 
sale, largi posibilități de organizare 
a unor manifestări complexe de cul
tură și agrement cu caracter instruc- 
tiv-educativ și patriotic pentru tine
ret. Astfel, pe lingă 0 sală de spec
tacole de 500 de locuri. Casa de cul
tură. a științei si tehnicii pentru ti
neret din Slatina dispune de un 
amfiteatru în aer liber. 11 săli spe
cial amenajate pentru desfășurarea 
cercurilor și cursurilor tehnico-apli- 
cative. un cabinet de informare și 
documentare politico-ideologică. un 
salon expozițional. o discotecă, spații 
de cazare și de alimentație publică.

Participanții la manifestarea inau
gurală au exprimat. în numele ge
nerației epocii de glorii inaugurată 
de Congresul al IX-lea al P.C.R.. 
mulțumiri din inimă, sentimente de 
adincă dragoste și profund respect 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, față de tovarășa 
Elena Ceaușescu, pentru acest nou 
și minunat edificiu dăruit tinerei 
generații și s-au angajat să facă din 
el un spațiu de educare comunistă, 
revoluționară, de manifestare ple
nară a celor mai înalte virtuți ale 
tineretului României socialiste. de 
formare pentru muncă și viată. în 
spiritul patriotismului revoluționar 
și umanismului socialist, al princi
piilor și normelor morale ale socie
tății noastre. (Agerpres)

BOTOȘANI : Tabără 
școlară de arheologie

Pe șantierul de cercetări al sta
țiunii paleolitioe de Ia Mitoc — 
Malul Galben s-a deschis Tabăra 
școlară de arheologie, acțiune 
aflată la cea de-a doua ediție. 
Sub îndrumarea unor specialiști de 
Ia Institutul de istorie și arheolo
gie „A.D. Xenopol“ din Iași, cei 84 
mici arheologi din mai multe lo
calități ale județului Botoșani vor 
efectua lucrări efective și de cer
cetare pe șantierul uneia din cele 
mai vechi stațiuni paleologice din 
lume. (Eugen Hrușcă).

tv
20.00 Telejurnal

• In întimpinarea marii sărbători
20,15 Viața economică
20,30 Memoria documentelor

Născut! pentru eternitate
70 de ani de la marile bătălii ale 
armatei române de la Mărăști, 
Mărășești, Oituz

20.50 Laureați ai Festivalului național 
„Cântarea României" (color)

21,10 Mari actori, mari regizori (par
țial color)
Stefan Clubotărașu

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

Firește, nu putem renunța la auto
matizare pentru că nu se respectă 
disciplina tehnologică la prelucrarea 
pieselor sau pentru că se acceptă la 
recepții furnituri de calitate infe
rioară. Sistemul automatizat de mon
taj nu este în stare să facă reme
dieri sau reparații. în schimb, un 
astfel de sistem nu poate lucra decit 
corect, iar dintr-o linie automată de 
fabricație bine pusă la punct nu vor 
ieși decit piese de calitate bună, 
omogenă. Condiția este ca în amonte 
de linia de montaj automatizat să se 
asigure precizia tehnologică cores
punzătoare, aceasta realizîndu-se. la 
rindul său. tot prin automatizarea 
operațiilor de prelucrare mecanică, 
utilizind pentru aceasta mașini, in
stalații și tehnologii moderne.

O apreciere critică a sintagmei ca- 
litate-automatizare este făcută de 
directorul acestei mari unități de 
cercetare științifică : „Mi se pare 
important să subliniez că. în ceea ce 
ne privește, va trebui și în conti
nuare să luăm cele mai eficiente mă
suri care să conducă la perfecțio
narea modului de abordare a con
cepției tehnologice, atît în institutele 
noastre, cit si în întreprinderi. Și 
aceasta va trebui s-o realizăm cit 
mai rapid, trecind la o schimbare 
globală a situației existente, urmă
rind un singur obiectiv complex : 
eficiență prin competitivitate și ca
litate. Altfel spus, este de datoria 
noastră ca in cel mai scurt timp să 
depășim faza soluțiilor izolate, ca, 
de exemplu, aplicarea unul anumit 
procedeu nou, fie el și automatizat, 
numai intr-un anumit sector al în
treprinderii. și să trecem la concep
ția integrată a unei modernizări 
complexe a producției. Doar în acest 
fel vom reuși să legăm într-un ciclu 
unic reproiectarea produselor și asi
milarea altora noi, reorganizarea 
tehnologică a fabricației, ridicarea 
calității și automatizarea".

Prognoza tehnologică în domeniul 
construcției de mașini confirmă cu 
claritate evaluările conform cărora 
structura producției ramurii in ur
mătorul deceniu, similară structuri
lor unor industrii avansate, va impli
ca modernizarea dotării producției 
în principal prin înlocuirea mașini
lor și instalațiilor izolate cu echi
pamente specializate, incluse în sis
teme de automatizare flexibile. Or. 
conceperea acestor sisteme, pregă
tirea și experimentarea lor nu se pot 
realiza decit situind pe o treaptă su
perioară întreaga activitate tehnolo
gică din industria constructoare de 
mașini, atît sub aspectul cerințelor 
de investigație științifică de speciali
tate, cit și sub cel al desfășurării 
cercetărilor interdisciplinare. al co
nectării problemelor de tehnologie 
mecanică restrinsă cu cercetările re
cente din fizică, electronică, micro
electronică și informatică.

Distincții decernate pentru locul I ocupat 
in întrecerea socialistă •

Adunarea de la întreprinderea de tricotaje 
și perdele „Șiretul" din Pașcani

întreprinderii de tricotaje și per
dele „Șiretul" din Pașcani — unitate 
distinsă cu înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste" — i-au fost decer
nate, miercuri, în cadrul adunării 
generale a reprezentanților oameni
lor muncii, „Steagul Roșu" și Diplo
ma de onoare ale Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. pentru ocuparea 
locului I pe țară în întrecerea socia
listă pe anul 1986.

într-o atmosferă entuziastă, de 
puternică angajare muncitorească, 
participanții la adunare au adresat 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, o telegramă în 
care se spune : „Dind glas -gindurilor 
și sentimentelor de dragoste și înaltă 
prețuire față de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă adresăm un 
vibrant și profund omagiu, însoțit de 
recunoștința fierbinte pentru grija 
ce o purtați ridicării necontenite pe 
noi culmi de progres și civilizație a 
țării.

MEHEDINȚI : Economii de metal
în cadrul amplei acțiuni de mo

dernizare a producției. în unită
țile industriale din județul Mehe
dinți, o atenție deosebită se acor
dă realizării unor produse com
petitive și cu consumuri tot mai 
reduse de materii prime și mate
riale. La întreprinderea de vagoa
ne. întreprinderea de construcții 
navale și prelucrări la cald și în
treprinderea mecanică de armături

BIRLAD : Lucrări de gospodărire și înfrumusețare
La amplele lucrări edilitar-gos- 

podărești de înnoire și moderniza
re a municipiului Bîrlad. o. con
tribuție importantă își aduc cetă
țenii de toate vînstele. Pe șantie
rele de investiții, la alte obiective 
sociale, de înfrumusețare a străzi
lor și cartierelor. în zonele de 
agrement lucrează zilnic numeroși 
locuitori ai municipiului.

— Datorită participării entuzias
te a cetățenilor Ia buna gospodă
rire și înfrumusețare — ne soune 
loan Oancea, prim-vicepresedinte 
al consiliului popular municipal — 
în arest an valoarea totală a lu
crărilor executate prin muncă pa
triotică seatridică la 125 milioane 
lei, cu aproape 20 milioane peste

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
BASCHET : Cadeții noștri au
Turneul international de baschet 

pentru cădeți de la Olsztyn (Polonia) 
s-a încheiat cu succesul reprezentati
vei României, oare a totalizat In cla
samentul final 6 puncte, fiind ur
mată de prima selecționată a Polo
niei — 5 puncte. Suedia — 4 puncte 
Si Polonia B — 3 puncte.

în cadrul turneului, echipa româ
nă a obținut trei victorii. Intrecînd 
cu 99—70 (31—25) Polonia B. cu 
94—72 (42—47) Polonia A și cu 76—68 
(39—39) formația Suediei • în cadrul

FOTBAL: Turneul internațional dotat cu „Cupa Steaua"
Turneul internațional de fotbal 

pentru „Cupa Steaua", desfășurat în 
Capitală, a fost cîștigat de echipa 
Vorwaerts Frankfurt pe Oder (R.D. 
Germană), care a întrecut în finală 
cu 8—7 (după executarea loviturilor 
de Ia 11 m) formația Steaua Bucu
rești. La încheierea timpului regu
lamentar de joc scorul a fost 
egal : 0—0.

în partida pentru locurile 3—4, 
echipa belgiană i F.C. Bruges a învins

★
ȘAH. • în runda a 13-a a tur

neului interzonal de sah de la Szi- 
rak (Ungaria), maestrul român Mi
hail Marin, jucînd cu piesele negre, 
a obținut remiza în partida cu mare
le maestru ungur Adorjan. în cla
sament conduce islandezul Hjartar- 
son cu 10 puncte, urmat de englezul 
Nunn (9,5 p), sovieticii Salov și Be- 
liavskj (cite 9 p) etc. Mihail Ma
rin ocupă locul 10 cu 6 puncte. 
• Turneul interzonal feminin de șah 
de la Smedervska Palanka (Iugosla
via) a fost cîștigat de marea maes- 
tră sovietică Marta Litinskaia cu 11 
puncte din 15 posibile. în urma a- 
cestei victorii, Litinskaia se califică 
în turneul candidatelor la titlul mon
dial. Pentru desemnarea celorlalte 
două sahiste calificate vor susține 
un meci de baraj Gaprindașvili. Kli-

Unități turistice în județul Arad
în județul Arad, 

multe unități turistice 
amplasate in locuri 
pitorești dispun de 
condiții de cazare și 
masă în orice sezon. 
Astfel, hotelul CRI- 
ȘUL din localitatea 
Chtșineu Criș are un 
restaurant spațios, cu 
terasă, un cafe-bar și 
o braserie, precum și 
camere confortabile 
pentru 2 persoane. 
Hotelul SEBIȘ. din lo
calitatea cu același 
nume, este situat la 
81 km de Arad. Unita
tea are 48 de locuri de 
cazare de categoria I 
A. un restaurant’ cu 
terasă, cafe-bar. bar 
de zi, braserie. în a- 
propiere se află locuri

pitorești și de interes 
istoric, precum și sta
țiunea Moneasa.

La o distanță de 86 
km de Arad, hanul 
SĂVÎRȘIN asigură vi
zitatorilor 60 locuri de 
cazare în camere con
fortabile. Unitatea are 
un restaurant cu te
rasă și o braserie, iar 
la Ineu (42 km de 
Arad), hotelul MOA
RA CU NOROC dis
pune de 46 locuri de 
cazare, restaurant cu 
terasă, bar de zi și o 
cofetărie cu laborator 
propriu. La rindul său. 
hanul SĂLAȘUL DE 
LA RĂSCRUCE, si
tuat în zona de agre
ment a orașului Arad, 
oferă condiții pentru

MARAMUREȘ. Din ciclul de 
manifestări politico-ideologtce și 
cultural-educative organizate de 
secția de propagandă a comitetului 
județean de partid în întimpinarea 
Conferinței Naționale a partidului 
și a Congresului educației politice 
și culturii socialiste se înscrie șl 
„Luna educației politico-ideologice, 
patriotice și revoluționare". Pe 
platformele industriale. în exploa
tările miniere și exploatările fo
restiere, în lăcașurile de cultură din 
municipii, orașe și comune, Ia 
punctele de documentare au loc 
expuneri, simpozioane, mese ro
tunde, schimburi de experiență, in- 
tilniri cu brigada științifică. Artiști

Exprimăm, de asemenea, senti
mentele de deosebită stimă și prețui
re față de tovarășa Elena Ceaușescu, 
remarcabil om politic și savant de 
largă recunoaștere internațională, 
care, alături de dumneavoastră, se 
consacră cu dăruire înfăptuirii poli
ticii interne și externe a partidului și 
statului nostru, înfloririi științei, in- 
vățămintului și culturii naționale.

Muncind cu răspundere revolu
ționară pentru materializarea pre
țioaselor indicații date de dumnea
voastră cu prilejul vizitelor de lucru 
în întreprinderea noastră, am reușit 
să diversificăm producția, să ridicăm 
calitatea produselor, asigurînd creș
terea eficienței întregii activități.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa cu hotărîre, în spirit revolu
ționar, pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor ce ne revin, întîmpinînd cu 
noi și remarcabile succese marea 
noastră sărbătoare, de la 23 August 
și Conferința Națională a partidului.

șl pompe din Drobeta-Turnu Se
verin și Șantierul naval din Or
șova — cele mai mari consuma
toare de metal din județ — se ob
țin. lună de lună. însemnate eco
nomii. Numai în perioada care a 
trecut din acest an, în unitățile 
amintite s-au economisit, ca ur
mare a soluțiilor tehnice aplicate, 
peste 2 700 tone metal. (Virgiliu 
Tătaru).

prevederi. Acest însemnat volum 
de muncă se .regăsește în darea în 
folosință a unor noi blocuri în 
noul ansamblu de locuințe Lirei- 
Olga Bancic, amenajarea a 5,3 
hectare noi spații verzi, reparații 
si modernizări de străzi însumînd 
18 000 metri pătrați, amenajarea 
de noi parcuri și zone de recreare. 
Continuăm intens lucrările la zona 
de agrement și sport Prodana, 
unde au fost amenajate aleile, 
drumurile de aCces și debarcade
rul, în noile cartiere. Ia baza de 
tenis din Parcul de cultură și 
odihnă. Cu toții acționăm sub de
viza „Orașul nostru — tot mai 
frumos, tot mai bine gospodărit". 
(Petru Necula).

cîștigat turneul de Ia Olsztyn
campionatului mondial de baschet 
pentru juniori, ce se desfășoară în 
orașul italian Bormio. selecționata 
Canadei a învins cu scorul de 89—74 
(34—30) formația Braziliei, iar repre
zentativa Italiei a dispus cu 80—70 
(43—34) de formația U.R.S.S. • Tur
neul internațional masculin de bas
chet de la Jakarta s-a încheiat cu 
victoria selecționatei R.P. Chineze, 
care a întrecut în finală cu scorul de 
95—85 (56—41) formația Filipinelor.

cu scorul de 4—2 (2—0) formația 
olandeză F.C. Den Bosch.

La cuplaj, disputat pe stadionul 
„Steaua", au asistat peste 20 000 de 
spectatori. '

Organizatorii turneului au acordat 
următoarele cupe : pentru cel mai 
tehnic jucător — Gheorghe Hagi 
(Steaua) ; pentru cel mai bun portar 
— Wienhold (Vorwaerts Frankfurt 
pe Oder) ; „Cupa fair-play" — echi
pei F.C. Den Bosch.

*
mova si Levitina, clasate pe locu
rile 2—4 la egalitate, cu cite 16,5 
puncte.

CICLISM. Cu prilejul concursului 
ciclist desfășurat pe velodromul o- 
limpic din Moscova. Evgheni Tu- 
rovski a stabilit un nou record mon
dial de juniori în proba de 200 m 
lansat: 10’’496/l 000 Vechiul record 
(10”615/l 000) aparținea Iui Evgheni 
Dorofeev.

TENIS. în urma rezultatelor în
registrate in turneul de la Washing
ton. in clasamentul general al „Ma
relui Premiu" continuă să conducă 
tenismanul suedez Mats Wilander, cu 
2 786 puncte, urmat de cehoslovacul 
Ivan Lendl (2 581 puncte) si suede
zul Stefan Edberg (2 543 puncte).

un popas agreabil, 
dispunind de 64 locuri 
de cazare in camere 
cu confort de catego
ria I A. căsuțe, un 
restaurant, braserie, 
cafe-bar. precum și 
terenuri de sport.

Tot în județul Arad 
se poate face un po
pas la hanul VINGA, 
situat in mijlocul 
unui cring. pe daumul 
național Arad — Ti
mișoara. la hotelul 
LIPOVA. lingă sta
țiunea balneoclimate
rică cu același nume, 
precum și Ia hotelul 
NĂDLAC. la 45 km de 
Arad.

în fotografie : ho
telul „Moara cu No
roc". județul Arad.

CARNET CULTURAL

amatori, laureați ai Festivalului na
țional „Cîntarea României", susțin 
spectacole de muzică și poezie. 
(Gheorghe Pârja).

HARGHITA. în aceste zile, in 
așezămintele culturale ale județului 
Harghita se desfășoară acțiuni 
cultural-politice și educative în 
întimpinarea Congresului educației 
politice și culturii socialiste. Astfel, 
la biblioteca municipală din Odor-

ZIUA NAȚIONALĂ A BOLIVIEI

Domnului VICTOR PAZ ESTENSSORO
Președintele Republicii Bolivia

LA PAZ
Aniversarea proclamării independenței Boliviei îmi oferă prilejul de a 

vă adresa, in numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări, 
urări de sănătate și fericire personală, de pace și bunăstare pentru poporul 
bolivian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul bolivian săr
bătorește în fiecare 
an. la 6 august, un 
memorabil eveniment 
al istoriei sale națio
nale : înlăturarea do
minației coloniale, 
în această zi. în anul 
1825. ca urmare a vic
toriilor obținute de 
armatele eliberatoare, 
conduse de Simon Bo
livar. împotriva tru
pelor coloniale spa
niole. teritoriul denu
mit ne atunci Peru 
de Sus si-a proclamat 
independenta sub nu
mele de Bolivia. Era 
adus. în același timp, 
un omagiu legendaru
lui conducător al miș
cărilor de eliberare 
națională din America 
Latină.

Economia acestei 
țări, situată In partea 
centrală a Americii 
de Sud. cu o populație 
de aproape sase mili

oane locuitori, se ba
zează pe agricultură și 
industria extractivă. 
Bolivia dispune de im
portante rezerve de 
minereu de cositor si 
extrage, de asemenea, 
cupru, bismut. plumb, 
wolfram. antimoniu, 
zinc, argint, aur. Sub
solul tării cuprinde si 
zăcăminte de petrol. 
Industria extractivă a- 
coperă peste 90 la sută 
din exporturile țării.

Confruntată ca an
samblul țărilor la- 
tino-americane cu 
repercusiunile crizei 
economice mondiale, 
cu povara datoriei ex
terne. Bolivia depune 
în prezent eforturi 
susținute pentru depă
șirea acestei situații 
prin conjugarea forțe
lor naționale. O sea
mă de măsuri între
prinse în ultimii ani 
Pe plan intern, ca și

Avertismentul Hiroshimei
Ora 8 și 16 minute — diminea

ța. Atît arată și acum, după 42 de 
ani, unul din ceasurile dezgropate 
din mormanele de dărimături și 
cenușă, rămas, ca prin minune, 
aproape intact după cumplitele dis
trugeri provocate de explozia pri
mei bombe atomice de la Hiroshi
ma, din 6 august 1945, marcind ast
fel ora exactă a cataclismului.

La ora 8,15, Hiroshima mai era 
incă un mare oraș, cu o puternică 
industrie, cu numeroase școli și 
instituții social-culturale. Peste un 
minut, totul se transformase in 
cenușă. Lansată de avionul „Enola 
Gay“, aparținind forțelor militare 
aeriene ale S.V.A., bomba atomică, 
emanind o temperatură de 300 000 
de grade, a șters de pe fața pămin- 
tului, într-o fracțiune de se
cundă, tot ce se găsea pe o rază 
de 2 km, precum și peste 90 la 
sută dintre construcțiile de pe o 
rază de 5 km. Aceste imense dis
trugeri, pe care imaginile nici unul 
film de groază nu le va putea ega
la vreodată, au fost provocate, in 
asociere, de explozia propriu-zisă, 
de undele de șoc, de radiații și de 
uriașul incendiu declanșat. Bilanțul 
imediat a fost de-a dreptul cutre
murător : in primele secunde au 
murit 70 000 de oameni, iar in 
zilele următoare incă peste 30 000. 
Apoi, an de an, mereu tot mai 
multi din cei atinși de boala ira
dierii și-au alăturat numele pe 
imensa listă a celor morți la Hiro
shima.

Peste trei zile, la 9 august, o a 
doua bombă atomică exploda la 
Nagasaki, repetind scenele de 
groază și de distrugere de la Hiro
shima. Mai cutremurătoare decit 
toate aceste ruine și mormane de 
cadavre sint insă urmele lăsate de 
oamenii care s-au „vaporizat" in
stantaneu din cauza căldurii dega
jate de explozie. O astfel de „um
bră" a fost imprimată pentru vecie 
pe scările de piatră ale Băncii Su- 
mitome, aflată la 250 de metri de 
epicentrul exploziei. Acest fost lo
cuitor al Hiroshimei incerca să fugă 
din fața urgiei. Așa a fost surprins 
de explozia atomică și silueta sa a 
rămas pentru totdeauna întipărită 
ca un tragic memento in piatră.

La Hiroshima și la Nagasaki au 
explodat, atunci, doar cite o sin

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 5 august, ora 21 — 8 august, 
ora 21. In țară : Vremea va fi ră
coroasă, în primele zile, apoi se va 
încălzi din nou. Cerul va fi variabil, 
mal mult noros in regiunile din nordul 
tării, unde vor cădea averse de ploaie, 
îndeosebi după-amiezele. Vintul va

heiu Secuiesc s-a deschis expozi
ția de carte social-politică sub 
genericul „Epoca Nicolae Ceaușescu 
— epoca marilor realizări eco- 
nomico-sociale în patria noastră". 
La loc de frunte sînt expuse operele 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, La 
biblioteca orășenească din Toplița 
a avut loc o seară de poezie pa
triotică „Pentru pace pe planeta 
Pămînt". (Nicolae Șandru). 

participarea tării la 
acțiunile de cooperare 
ale Pactului Andin și 
ale Sistemului Eco
nomic Latino-Ameri- 
can sînt pe cale să 
determine o anumită 
aocelerare a dezvoltă
rii eoonomiei bo
li viene.

Pe plan extern. Bo
livia promovează re
lații de colaborare cu 
toate țările. indi
ferent de sistemul lor 
social-politic.

în spiritul politicii 
sale de promovare a 
unor legături priete
nești cu țările în curs 
de dezvoltare si. în a- 
cest oadru. cu sta
tele latino-americane. 
România a stabilit și 
dezvoltă raporturi pe 
multiple planuri cu 
Bolivia. in folosul 
ambelor popoare, al 
cauzei păcii si înțele
gerii internaționale.

gură bombă atomică. Azi, în lume, 
sint insă zeci și zeci de mii de 
bombe nucleare. De atunci, nu nu
mai că producția de arme ale mor- 
ții s-a multiplicat nemăsurat, dar 
capacitatea lor de distrugere a 
crescut enorm. Așa se face că o 
singură bombă nucleară de 15 me
antime, de felul celei experimen
tate la Bikini, in 1954, este, ca 
forță de distrugere, de peste cinci 
ori mai puternică decit toate bom
bele aruncate asupra Germaniei in 
timpul celui de-al doilea război 
mondial. O bombă -r- cit un război 
intreg ! La un loc, forța de distru
gere a armelor acumulate in arse
nalele nucleare mondiale depășește 
de peste un milion de ori bomba 
care a anihilat Hiroshima.

Iată de ce popoarele de pretu
tindeni, marcind implinirea a 42 
de ani de la această uriașă tragedie 
din istoria opienirii. își intensifică 
eforturile pentru ca minunata noas
tră „planetă albastră" să nu mai 
cunoască asemenea tragedii ca cele 
de la Hiroshima și Nagasaki. Zil
nic, pe toate meridianele globului 
se desfășoară tot mai ample mani
festații populare, unind , cercurile 
cele mai largi ale opiniei publice, 
pentru evitarea cataclismului nu
clear, pentru finalizarea cit mai 
grabnică a actualelor negocieri so- 
vieto-americane in vederea elimi
nării globale a armelor racheto- 
nucleare cu rază medie și mal 
scurtă de acțiune — ceea ce ar 
deschide calea înlăturării definitive 
a primejdiei distrugerii atomice.

Semnificative sint și lucrările 
Conferinței internaționale de la 
Tokio, ținută in zilele premergă
toare aniversării Hiroshimei, care 
s-au încheiat prin adoptarea unei 
declarații în care participanții se 
pronunță pentru încetarea imediată 
a experiențelor atomice, interzice
rea armelor nucleare și lichidarea 
lor totală. In declarație se subli
niază că „eliberarea omenirii de 
spectrul unui război termonuclear 
nu este posibilă decit printr-un 
efort comun al tuturor popoarelor, 
al tuturor oamenilor de bună cre
dință", lansindu-se un apel întregii 
omeniri să acționeze în acest sens, 
pentru ca „Hiroshima să nu se mai 
repete niciodată".

Nicolae PLOPEANU

sufla slab pînă Ia moderat, cu Inten
sificări in estul târli și zona de munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 8 și 18 grade, mai coborite în 
primele nopți, iar cele maxime între 
20 și 30 de grade, pe alocuri mai ridi
cate in sud. în București : Vremea va 
fi răcoroasă în primele trei zile, apoi 
se va Încălzi din nou. Cerul va fi va
riabil, cu înnorărl după-amiezele. 
cind sint posibile averse de ploaie. 
Vînt slab pină Ia moderat. Tempera
turile minime vor oscila intre 15 șl 18 
grade, iar cele maxime Intre 27 și 30 
de grade.

MEHEDINȚI. Sub egida secției 
de propagandă a comitetului jude
țean de partid, la Drobeta-Turnu 
Severin s-a desfășurat consfătuirea 
cu tema „Forme, căi și mijloace 
folosite în activitatea politico-ideo
logică și cultural-educativă pentru 
formarea omului noii, cu o înaltă 
conștiință socialistă". Formațiile 
artistice laureate ale actualei edi
ții a Festivalului național „Cîntarea 
României" au susținut, pe platfor
ma centralei electrice de termofi- 
care, spectacolul „E astăzi țara în 
sărbătoare". (Virgiliu Tătaru).



LA CONFERINȚA DE LA GENEVA

Propuneri ale României vizînd elaborarea 
programului global de dezarmare

GENEVA 5 (Agerpres) — La Ge
neva continuă lucrările sesiunii Con
ferinței pentru dezarmare. Șeful 
delegației române a prezentat pozi
ția țării noastre, inițiativele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind 
rezolvarea problemei prioritare a 
epocii contemporane — încetarea 
cursei înarmărilor, eliminarea com
pletă a armelor nucleare, reducerea 
radicală a armamentelor convențio
nale, promovarea unor relații de 
egalitate și colaborare activă între 
toate națiunile lumii, garantarea unei 
păci durabile pe planeta noastră.

Vorbitorul a înfățișat pe larg ideile 
de bază din Declarația-Apel a 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
primului-ministru al Republicii Ele
ne, Andreas Papandreu. în care se 
cere președintelui Statelor Unite ale 
Americii, Ronald Reagan, și secre
tarului general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Mihail Gorbaciov, să con
tinue intensificarea eforturilor pen
tru a ajunge cit mai curînd la un 
prim acord privind eliminarea 
tuturor rachetelor cu rază medie de 
acțiune, care să deschidă calea pen
tru încheierea în continuare și a 
altor acorduri necesare pentru reali
zarea dezarmării nucleare complete.

România, a subliniat vorbitorul, se 
pronunță consecvent pentru înfăp- .

tuirea unui program complex de 
dezarmare, în centrul căruia să se 
afle eliminarea armelor nucleare și 
care să includă, în același timp, mă
suri de reducere a armamentelor 
convenționale, a efectivelor si buge
telor militare. în acest cadru, țara 
noastră sprijină adoptarea de măsuri 
urgente vizînd lichidarea pe etape, 
pînă la sfîrșitul acestui secol, a 
tuturor armamentelor nucleare, pen
tru soluționarea în mod independent 
a diferitelor probleme și aspecte ale 
dezarmării nucleare și generale, fără 
a le condiționa unele de altele.

A fost reafirmată necesitatea unei 
noi abordări a problemelor păcii, 
securității internaționale și dezarmă
rii, pornindu-se de la inadmisibili- 
tatea războiului în condițiile exis
tenței armelor nucleare, de la nece
sitatea înlăturării oricărui război din 
viața omenirii.

Reprezentantul României s-a pro
nunțat și a 
acțiuni concrete 
de către conferință, 
tuturor delegațiilor 
programului global 
document care, potrivit mandatului 
încredințat conferinței, 
fie prezentat spre 
adoptare celei de-a 
speciale a Adunării
O.N.U. consacrate dezarmării, pro
gramată să aibă loc în anul 1988.

formulat propuneri de 
vizînd elaborarea 

cu contribuția 
participante, a 
de dezarmare,

urmează să 
examinare și 
treia sesiuni 

Generale a

Necesitatea prevenirii și combaterii terorismului internațional
Scrisoarea statelor participante la Tratatul de la Varșovia 

difuzată ca document oficial al O.N.U.

Un pas important spre 
promovarea dezvoltării

ORIENTUL MIJLOCIU

Pentru încetarea cursei înarmărilor J
î
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Balcanii să devină o zonă fără arme nucleare
ATENA 5 (Agerpres) — După 

cum transmite postul de radio 
Atena, în Grecia continuă acțiunile 
din cadrul decadei păcii, care se 
desfășoară sub deviza „Apel de pe 
Acropole". Participanții. sosiți din 
diferite regiuni ale Greciei, au a- 
doptat o declarație prin care se cer 
lichidarea bazelor militare străine 
din țară și transformarea Balcani
lor într-o zonă fără arme nucleare.

Pe de altă parte, primarii locali-

taților din Creta (Grecia) au cerut 
eliminarea bazelor militare străine 
de pe insulă. într-un apel lansat 
de aceștia se arată că bazele care 
adăpostesc arme nucleare submi
nează independenta națională a 
Greciei.

Totodată, în apel se cere guver
nului elen să nu reînnoiască acor
dul cu S.U.A. privind bazele mili
tare americane din Grecia, care 
expiră în 1988.

Parlamentari italieni în lupta pentru dezarmare

r
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4 ROMA 5 (Agerpres) — In Italia
* a fost constituit „Comitetul im-

!
\

ț
țț
i la Geneva și să nu creeze impedi- 
. mente pentru lichidarea globală a
* rachetelor nucleare cu rază medie 
ț de acțiune — se spune în declara-

potriva comercianților morții“ care 
se pronunță pentru dezarmarea 
generală și controlată, relatează a- 
genția T.A.S.S. Unul dintre țeluri
le organizației, din care fac parte

peste 70 de membri ai Parlamen
tului, constă din eliberarea terito
riului fării de arme nucleare. Co
mitetul a elaborat un program con
cret de acțiune pentru introduce
rea unui strict control de stat 
pra comerțului cu arme.

Declarație în favoarea eliminării rachetelor 
cu rază medie de acțiune

BONN 5 (Agerpres) — Guvernul 
R.F. Germania trebuie să-și aducă 
propria contribuție la progresul 
negocierilor sovieto-americane de

asu-

Socialția Prezidiului Partidului 
Democrat din R.F.G., publicată la 
Bonn. Rachetele „Pershing 1-A“. 
aparținînd forțelor armate vest- 
germane, și focoasele nucleare a- 
mericane de pe aceste rachete con
stituie o piedică serioasă în calea 
dezarmării — menționează de
clarația.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— La O.N.U. a fost difuzată, ca do
cument oficial, scrisoarea semnată 
de reprezentanții permanenți ai sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia adresată secretarului gene
ral al Organizației Națiunilor Unite 
in legătură cu problema prevenirii 
și combaterii terorismului interna
țional. Țările semnatare condamnă 
necondiționat terorismul internațio
nal, sub toate formele sale, se pro
nunță 
statelor 
măsuri 
pentru 
generează, pentru însănătoșirea ge
nerală a situației internaționale. Tot
odată, sînt condamnate actele de 
presiune militară, politică și de altă 
natură exercitate împotriva unor

pentru colaborarea tuturor 
in scopul elaborării unor 

de prevenire a terorismului, 
eliminarea cauzelor care il

state suverane sub pretextul luptei 
împotriva terorismului internațional.

Țările socialiste semnatare — se 
relevă in scrisoare — se pronun
ță împotriva confundării luptei de 
eliberare națională și a măsurilor 
de sprijinire a acesteia cu acțiunile 
teroriste, reafirmă dreptul inaliena
bil Ia autodeterminare și la 1 ' 
pendență al tuturor popoarelor 
sprijină legitimitatea luptei lor.

în scrisoare se subliniază, totoda
tă, necesitatea, elaborării unui docu
ment care să pună bazele colaboră
rii internaționale pentru combaterea 
terorismului si care s-ar putea desfă
șura sub auspiciile Comitetului spe
cial al O.N.U. privind terorismul in
ternațional sau, direct, in sesiunile 
Adunării Generale.

inde- 
și

economiei și comerțului 
mondial

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres)
— într-o declarație dată publicității 
la New York, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
apreciat lucrările celei de-a VII-a 
sesiuni a U.N.C.T.A.D., care s-au des
fășurat la Geneva, ca un pas impor
tant spre atingerea scopului organi
zației — promovarea dezvoltării eco
nomiei și comerțului internațional
— transmite agenția T.A.S.S. El con
sideră, totodată, ca deosebit de im
portante concluziile sesiunii privind 
necesitatea accelerării creșterii eco
nomice a țărilor în curs de dezvol
tare, combaterii protecționismului, 
precum și cele referitoare Ia urgen
ța rezolvării problemei datoriei ex
terne.

• Evolufia situației din Liban • Dezvăluiri privind represiu
nile autorităților israeliene in zonele arabe ocupate

HARARE 5 (Agerpres). — La Ha
rare se desfășoară lucrările confe
rinței miniștrilor însărcinați cu pro
blemele promovării femeii în țările 
Commonwealthului. în alocuțiunea 
rostită cu acest prilej, primuLminis- 
tru din Zimbabwe, Robert Mugabe, 
a subliniat necesitatea activizării 
rolului femeilor în lupta împotriva 
apartheidului și a colonialismului 
din sudul continentului african.

La rîndul său, Shridath Ramphal, 
secretarul general al Commonwealth
ului. a condamnat politica de 
apartheid căreia îi cad victimă nu
meroase femei africane din R.S.A.

berarea lui Nelson Mandela și a ce
lorlalți deținuți politici din închi
sorile sud-africane, informează a- 
gcnția T.A.S.S.

Cu prilejul împlinirii a 25 de ani 
de cînd a fost întemnițat Nelson 
Mandela, liderul Congresului Națio
nal African (A.N.C.), principala or
ganizație sud-africană de luptă pen
tru eliminarea apartheidului, inter
zisă de regimul rasist de la Pretoria 
— președintele Biroului Comitetului 
special al O.N.U. împotriva apart
heidului. Joseph Garba (Nigeria), a 
dat publicității o declarație în care 
este condamnată ferm politica re
presivă a autorităților din R.S.A.

Reuniunea miniștrilor 
de externe 

din America Centrala
CIUDAD DE GUATEMALA 5 (A- 

gerpnes). — La Ciudad de Guatema
la s-au deschis lucrările unei reu
niuni a miniștrilor de externe din 
America Centrală consacrate pregă
tirii documentelor ce vor fi supu
se dezbaterii Conferinței regionale la 
nivel înalt, de joi. din capitala gua
temaleză. Se urmărește o depășire 
a punctelor de vedere divergente 
privind planul de pace propus de 
„Grupul de la Contadora". în baza 
inițiativelor formulate in ultimul 
timp in regiune.

BEIRUT 5 (Agerpres). — Artile
ria israeliână instalată în așa-zisa 
„zonă de. securitate", instituită uni
lateral si ilegal de trupele de ocu
pație în sudul Libanului, au bom
bardat intens localitățile rurale Jbaa 
și Haris. Ca urmare a acestor 
atacuri, au fost grav avariate case 
ale locuitorilor din zonă.

Comandamentul Forței interimare 
a O.N.U. în Liban a adresat un pro
test autorităților militare israeliene 
de ocupație pentru faptul că au de
clanșat un foc de artilerie împotri
va unei poziții a trupelor norvegie
ne din cadrul contingentului Națiu
nilor Unite.

Pe de altă parte, din Liban se re
latează că aviația israeliană a sur
volat din nou teritoriul Libanului. 
Astfel au fost reperate avioane de 
luptă deasupra Saidei si altor zone 
din sudul Libanului. De asemenea, 
trupe israeliene si formații din Ar
mata Libanului de sud. finanțată și 
instruită de Israel, au procedat la 
acțiuni de represalii ca răspuns la 
acțiunile declanșate de forțele de re
zistentă libaneze.

NEW DELHI 5 (Agerpres). — 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, și-a încheiat 
vizita oficială întreprinsă în India, 
în cursul căreia a avut întrevederi 
cu primul-ministru, Rajiv Gandhi, și 
a fost primit de președintele țării. 
Ramaswamy Venkataraman. Ultimele

evoluții ale situației din Orientul 
Mijlociu și conflictul irakiano-ira- 
nian au constituit principalele pro
bleme abordate, informează agențiile 
de presă.

CAIRO 5 (Agerpres). — Un raport 
elaborat de un grup de juriști pa
lestinieni afiliat! la Comisia inter
națională a juriștilor de la Geneva 
acuză Israelul de recurgerea la tor
turarea copiilor palestinieni aflati in 
detenție în închisori israeliene dip 
teritoriile arabe ocupate. Bazindu-se 
pe mărturisiri ale adolescenților pa
lestinieni între 13 și 17 ani, raportul 
relevă in detaliu metodele de tortură 
și intimidare la care sînt supuși sis
tematic copiii în detenție, tratamen
tul brutal care li se aplică.

Ca urmare a protestelor popu
lației, autoritățile israeliene au fost 
nevoite să ridice parțial restricțiile 
de circulație impuse acum cîteva 
zile în Gaza, centrul administrativ 
al teritoriului cu același nume aflat 
sub ocupația Israelului. Cu toate 
acestea, poliția israeliană continuă 
să patruleze pe străzi, să efectueze 
razii și percheziții în locuințele 
populației și să aresteze numeroase 
persoane. în anumite zone ale ora
șului restricțiile au continuat să ră- 
mînă în vigoare, iar intrările în loca
litate sînt blocate. Se semnalează, de 
asemenea, sosirea in oraș a unor 
grupuri din mișcările de extremă 
dreapta din Israel.

(Agerpres)

în urma puternicelor mișcări antidictatoriale

Schimbări de fațadă adoptate de regimul sud-coreean
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 

— Comitetul special al O.N.U. îm
potriva apartheidului a cerut co
munității internaționale să-și inten
sifice eforturile în lupta pentru eli- '

0 nouă acțiune agresivă 
a R.S.A. împotriva 

Mozambicului

PRETORIA 5 (Agerpres). — în
tr-o conferință de presă desfășurată 
la Pretoria, directorul Institutului 
sud-african pentru o alternativă de
mocratică. Frederik Van Zyl Slab- 
bert, a afirmat că „dialogul de la 
Dakar" a constituit un pas explora- 
toriu în căutarea căii care duce la 
ruperea cercului vicios al violenței 
în Republica Sud-Africană, relatea
ză agenția Taniug.

MAPUTO 5 (Agerpres). — Bande 
de mercenari oare au pătruns pe te
ritoriul Mozambicului. venind din 
R.S.A.. au savîrșit o nouă agresiu
ne Împotriva populației civile mo- 
zambicane. Potrivit postului de radio 
Mozambic. în cursul unui atac lan
sat asupra localității Ch.iguidela. din 
provincia mozambicană Gaza. 32 de 
locuitori au fost asasinați. 10 răniți, 
iar 54 de case au fost incendiate. 
După invazia bandelor de mercenari 
în provincia Gaza, relatează presa 
mozambicană unitățile, armate mo- 
zambicane desfășoară vaste opera
țiuni militare în vederea Jichidării și 
anihilării efectivelor de mercenari. 
Elementele teroriste, lansate' de re
gimul de la Pretoria pe teritoriul 
Mozambicului. relevă presa, sînt sus
ținute si aprovizionate cu armament 
Si muniție de aviația sud-africană.

LONDRA 5 (Agerpres). — Reve
rendul sud-african Desmond Tutu, 
laureat al Premiului Nobel pentru 
pace, a adresat comunității interna
ționale apelul de a-și intensifica e- 
forturile pentru eliminarea sistemu
lui de apartheid.

în cadrul unei conferințe de presă 
ținute la Londra, el a subliniat că 
politica regimului minoritar de la 
Pretoria este represivă, discrimina
torie și profund inechitabilă, afec- 
tînd grav populația de culoare ma
joritară in țară.

Disensiuni 
în problemele 
Pieței comune 

agricole
BRUXELLES 5 (Agerpres). — 

Principalele organizații ale agricul
torilor din țările membre ale Pieței 
comune au respins planul de „asa
nare a politicii agricole comunitare" 
adoptat de Comisia C.E.E. După cum 
informează agenția EFE, intr-un 
comunicat comun se arată că siste
mul de control al cheltuielilor des
tinate acestui sector, adoptat la sfîr- 
șitul lunii trecute la Bruxelles, re
prezintă „o nouă tendință de pena
lizare unilaterală a agricultorilor" 
din țările Pieței comune. în comu
nicat se arată, de asemenea, că mă
surile preconizate „nu oferă nici o 
perspectivă reală de viitor agricultu
rii vest-europene".

SEUL 5 (Agerpres) — în urma 
amplelor demonstrații antidictatoria
le din lunile trecute, regimul de la 
Seul a intrat într-o profundă derută 
și încearcă să-și schimbe imaginea 
în fața opiniei publice, dictatorul 
Chun Du Hwan s-a văzut nevoit să 
demisioneze din funcția de președințe 
al partidului de guvernămînt, locul 
lui fiind ocupat miercuri de Roh 
Te Woo, un vechi colaborator al ac
tualului șef al regimului sud-co
reean. Roh Te Woo devine, astfel, 

.candidat al partidului aflat Ia pu
tere în alegerile prezidențiale care 
ar trebui să se desfășoare la mijlocul 
lunii ianuarie anul viitor.

Partidele de opoziție sud-coreene 
își mențin însă ferm cererea de a se 
organiza alegeri prezidențiale direc

te, în locul sistemului electoral co
legial de pînă acum, care dădea 
sistematic cîștig de cauză forțelor 
dictatoriale.

★
Autoritățile de la Seul au încetat 

eliberarea deținutilor politici după 
ce, sub presiunea maselor populare, 
au pus în libertate circa 500 de per
soane acuzate de „activități antigu
vernamentale". în același timp, după 
Cum se apreciază, alte 500—600 de 
persoane continuă să rămină in în
chisori sub acuzația de a fi parti
cipat la manifestațiile împotriva dic
taturii. , Pe de altă parte. Partidul 
Democratic al Reunificării din Co
reea de Sud a cerut ca toți deținutii 
politici să fie puși' în libertate.

Preocupări social-economice în țările 
in curs de dezvoltare

Luări de poziție în
din zona

legătură cu situația
Golfului

Persistența încordării din zona Golfului, 
o gravă primejdie pentru cauza păcii

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Misiunea permanentă a Iranului 
la O.N.U. a protestat împotriva pre
zentei militare a S.U.A. in zona 
Golfului și a violării spațiului ae
rian iranian de către avioane ame
ricane — informează agenția T.A.S.S. 
într-o scrisoare adresată in acest 
sens secretarului general al O.N.U. 
se menționează că răspunderea pen
tru consecințele unor asemenea în
călcări ale integrității teritoriale a 
Iranului revine Statelor Unite.

ROMA 5 (Agerpres). — Noul gu
vern italian, condus de democrat- 
crestinul Giovanni Goria. se va în
truni. vineri, pentru a examina es
caladarea tensiunii in regiunea 
Golfului. în contextul intensificării 
prezentei militare americane in a- 
oeastă zonă, s-a anuntat oficial la 
Roma, informează agenția KUNA.

Interesele comune ale popoarelor impun să se facă totul 
pentru triumful rațiunii, al spiritului de înțelegere și bună vecinătate

Știrile despre continuarea conflic
tului militar dintre Iran și Irak, 
despre agravarea încordării în zona 
Golfului sînt primite cu sentimente 
de profundă îngrijorare de către 
opinia publică internațională, care, 
în mod îndreptățit, consideră că 
aceasta creează o situație deosebit 
de periculoasă în regiune, cu implica
ții și riscuri din cele mai serioase 
pentru soarta păcii in lume. Această 
îngrijorare este cu atît mai legitimă 
cu cit adoptarea recentei rezoluții 
de către Consiliul de Securitate al 
O.N.U. generase speranța că se va 
pune capăt vărsării de sînge și se va 
trece la negocieri pentru rezolvarea 
conflictului, pentru restabilirea păcii 
și liniștii.

După cum se știe, în spiritul po
liticii sale principiale, consecvente, 
țara noastră a salutat cu satisfacție 
și și-a exprimat aprobarea, alături 
de alte țări, față de rezoluția adop
tată de forul Națiunilor Unite, 
exprimîndu-și încrederea că se va 
acționa în mod constructiv, încit să 
se pună capăt definitiv operațiunilor 
armate și încordării din zonă, să se 
treacă la tratative pentru restabilirea 
păcii și edificarea unor raporturi de 
bună vecinătate între statele impli
cate.Din păcate însă, în ultimele zile 
se înregistrează evoluții contrare pre
vederilor rezoluției, ca și intereselor 
păcii în regiunea respectivă și în 
lume. Departe de a înceta, luptele 
dintre Iran și Irak continuă cu în- 
dîrjire, pe uscat, pe apă și în aer, 
provocînd ambelor părți pierderi 
grele de vieți omenești și mari dis
trugeri materiale. Astfel, după peste 
șase ani de ostilități necurmate, sol
date cu mii si mii de victime, con
flictul a căpătat proporțiile unuia 
dintre cele mai sîngeroase războaie 
cunoscute în epoca postbelică, deve
nind o sursă de încordare din cele 
mai primejdioase pentru ansamblul 
climatului politic mondial.

Concom.itent cu intensificarea ac
țiunilor militare, pericolele au cres
cut ca urmare a faptului că în aceas
tă zonă au fost dislocate forțe ma
ritime militare ale altor state, unele 
situate la mari distanțe geografice. 
In ultimul timp, contrar însăși re
zoluției Consiliului de Securitate — 
care cerea încetarea imediată a osti
lităților, precum și retragerea forțe
lor militare iraniene și irakiene în 
interiorul granițelor recunoscute pe 
plan internațional și preconiza re
zolvarea prin tratative a conflictului 
— aproape nu a fost zi în care să 
nu se anunțe că noi și noi escadre 
navale se îndreaptă spre apele 
Golfului, unde s-a ajuns să se înre
gistreze o concentrare deosebit de 
puternică de nave de război de 
toate tipurile. Astfel, în această 
parte a lumii — atît de nevralgică, 
în care s-au întețit flăcările ostili
tăților armate — își face loc o esca
ladă continuă a încordării, ceea ce

sporește riscul declanșării unor eve
nimente imprevizibile.

Această evoluție arată o dată în 
plus cît de important este să se in
tensifice eforturile, să se facă tot ce 
este posibil pentru aplicarea preve
derilor rezoluției Consiliului de 
Securitate, renunțîndu-se la con
fruntarea militară în favoarea trata
tivelor, in vederea rezolvării prin 
mijloace politice a problemelor acu
mulate. Așa cum a subliniat în mod 
neobosit țara noastră, orîcît de difi
cile și anevoioase ar fi, negocierile 
sînt întotdeauna infinit preferabile 
războiului, distrugerilor și suferin
țelor pe care acesta le provoacă 
popoarelor.

„Calea pe care trebuie mers în 
rezolvarea oricăror probleme și litigii 
dintre state, oricit de complicate ar 
fi ele — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — este nu 
aceea a înfruntărilor și ciocnirilor 
militare, ci numai și numai calea 
tratativelor, a discuțiilor politice, 
calea pașnică", viața demonstrînd că, 
atunci cînd se merge pe calea trata
tivelor, a contactelor directe, în 
spirit de egalitate și înțelegere, se 
pot găsi soluții reciproc satisfăcătoa
re chiar și la problemele cele mai 
complexe.

Aplicarea rezoluției Consiliului de 
Securitate impune, în același timp, 
ca și alte state să se abțină de Ia 
orice măsuri și acțiuni de natură să 
ducă la agravarea conflictului, la 
creșterea riscului de extindere a 
acestuia. în lumina acestei cerințe 
majore, este necesar să se acționeze 
pentru încetarea oricăror forme de 
intervenție armată, de recurgere la 
politica de forță, inclusiv pentru re
tragerea flotelor străine din apele 
Golfului. Faptele, experiența arată 
că departe de a asigura stabilitatea 
și a conferi securitate, prezenta aces
tor flote este un factor de risc și de 
accentuare a insecurității generale. 
De altfel. în legătură cu încercările 
de a se extinde proporțiile partici
pării militare străine în zonă, reți
ne atenția faptul că un șir de state 
vest-europene. chiar membre ale 
N.A.T.O., ca Italia, Olanda. R.F.G. 
etc., au respins apelurile de a-și tri
mite nave militare în zonă ; apre
ciind ca logic răspunsul negativ al 
țărilor respective, ministrul italian 
al afacerilor externe. Giulio An
dreotti, sublinia că „în Golf trebuie 
să se urmărească cu prioritate înce
tarea luptelor dintre Iran și Irak, și 
nu doar securitatea traficului mari
tim. indiferent de Importanța lui. 
fiind necesar să se evite riscul am
plificării conflictului".

Reducerea tensiunii și diminuarea 
confruntării, crearea condițiilor in 
vederea unei reglementări pașnice a 
conflictului iraniano-irakian. potri
vit intereselor fundamentale ale ce
lor două popoare, intereselor gene
rale ale păcii și securității consti
tuie o- cerință, cu atît mai stringentă

cu cît faptele arată că prelungirea 
acestui conflict armat provoacă noi 
și noi complicații, creind riscul im
plicării de noi state, extinderii vio
lentei.

în acest sens, poporul român a 
luat cunoștință cu sentimente de 
profundă îngrijorare de incidentele 
grave petrecute la Mecca, soldate cu 
sute și sute de morți și răniți. Pe
lerini iranieni, membri ai forțelor 
de ordine ale Arabiei Saudite. oa
meni nevinovați au căzut victime 
acestor incidente. în același timp. în 
condițiile tensiunii și ale puternicei 
emoții generate de aceste evenimen
te. au fost atacate și incendiate am
basade. s-au făcut auzite chemări la 
represalii, au fost formulate amenin
țări si contraamenintări. Există ast
fel riscul unei extinderi a conflictu
lui. al unei noi intensificări a stării de 
încordare, al unei escaladări a acțiu
nilor de forță, de natură să depă
șească aria confruntării iraniano- 
irakiene. Aceste fapte și evoluții atît 
de dureroase și de regretabile arată 
la ce consecințe se poate ajunge 
atunci cînd spiritul de adversitate și 
înverșunare își face loc în detrimen
tul sentimentelor firești de înțele
gere și bună vecinătate. Este, de 
aceea, cu atît mai necesar să se evite 
o escaladare a actelor de violență, 
să se evite ca evenimentelor de la 
Mecca să le urmeze noi evenimente 
tragice. Exprimîndu-și adîncul re
gret în legătură cu „pierderea tragi
că de vieți omenești", de la Mecca, 
secretarul general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, a recomandat tu
turor părților implicate să „manifes
te maximum de reținere în condi
țiile periculoasei încordări din re
giune".

Ca prieten sincer al popoarelor din 
zonă, al tuturor popoarelor arabe, 
poporul român își exprimă speranța 
că se va da dovadă de moderație, de 
reținere, că se vor manifesta și im
pune rațiunea, calmul și înțelepciu
nea politică. Fără îndoială că ceea 
ce unește popoarele din această par
te a lumii este mai puternic decît 
ceea ce le desparte — în primul rind 
interesul comun de pace, dezvoltare 
liberă și progres, aspirația spre în
florirea națiunii.

Apărute ca un corolar pe fondul 
general al conflictului iraniano-ira
kian. aceste evenimente impun cu și 
mai multă tărie necesitatea de a se 
acționa cu responsabilitate, de a se 
depune toate eforturile pentru resta
bilirea și consolidarea păcii și li
niștii în zonă. în primul rind pe baza 
aplicării Rezoluției Consiliului de 
Securitate. Aceasta și numai aceasta 
este calea care corespunde pe deplin 
aspirațiilor fundamentale ale po
poarelor din zona Golfului, ale tu
turor popoarelor lumii, cauzei în
țelegerii și colaborării internațio
nale, cerințelor supreme ale salvgar
dării și consolidării păcii.

Nicolae PLOPEANU

TUNIS 5 (Agerpres). — Tunisia a 
cerut convocarea unei reuniuni ex
traordinare a Consiliului Ligii Ara
be la nivel de miniștri de externe 
consacrată analizării ultimelor evolu
ții ale situației din zona Golfului. In
tr-un memorandum adresat Ligii A- 
rabe si distribuit în rîndul statelor 
membre. Tunisia a preconizat orga
nizarea reuniunii în Kuweit. încă în 
cursul acestei luni — relevă agenția 
QNA.

I--------------------------------
CONVORBIRI. La Sofia, Todor 

IJivkov, secretar general al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, și Ezekias 

IPapaioannou. secretar general a! 
Partidului Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru (AKEL). au fă
cut un schimb de informații pri- 

Ivind situația din cele două țări, 
evoluțiile din viata internațională 
și unele probleme ale mișcării co- 

Imuniste și muncitorești internațio
nale. A fost subliniată necesitatea 
reglementării juste și durabile a 
problemei cipriote, a păstrării in
tegrității teritoriale, independenței, 
suveranității și nealinierii Ciprului, 
în conformitate cu interesele între- 

Igului popor cipriot, ale păcii în re
giune și în lume.

COMITETUL SPECIAL PENTRU 
I DECOLONIZARE AL O.N.U. a a- 
I dootat un raport în care sprijină 

dreptul inalienabil la autodetermi- 
Inare si independentă al ponorului 

din arhipelagul Micronezia. Sta
tele Unite — relevă documentul — 

Isînt obligate să asigure locuitori
lor acestui teritoriu condițiile ne
cesare pentru libera exprimare a 
voinței și pentru înfăptuirea fără 

Iniei un amestec din afară a drep
turilor sale inalienabile. Documen
tul exprimă convingerea că prezen- 

Ita. în Micronezia. a bazelor si in
stalațiilor militare reprezintă un 
pericol serios pe calea spre înfăp
tuirea Declarației cu privire Ia a- 

Icordarca independentei țărilor si 
popoarelor coloniale.

| CONSILIUL O.N.U. PENTRU
NAMIBIA a dat publicității la se- 
diul din New York al Națiunilor 

I Unite un document in care se con
damnă cu fermitate concedierea 
ilegală a 3 000 de mineri negri de 
Ia corporația „Tsumeb". ce acțio- 

Inează in acest teritoriu și care este 
controlată de capital străin. Pre
ședintele consiliului. Peter Zuze, 

I (Zambia) a precizat că muncitorii
au fost dati afară în mod abuziv, 
deoarece „au îndrăznit" să declare 
o grevă în sprijinul revendicărilor 

I privind ameliorarea normelor de
securitate la locul de muncă.

. O DECLARAȚIE a Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Francez men-

I ționează că este vital ca Franța 
6ă-și aducă contribuția la pro
cesul istoric îndreptat spre înceta
rea cursei înarmărilor și crearea

BONN 5 (Agerpres). — Ministrul 
vest-german ăl apărării. Mannfred 
Woerner; a precizat. într-o declara
ție dată publicității la Bonn, că Gu
vernul R.F.G. nu va trimite nave de 
luptă in zona Golfului — transmite 
agenția China Nouă. în declarație se 
menționează că guvernul de la Bonn 
este interesat în menținerea libertă
ții de navigație în regiune si spri
jină orice eforturi privind reinstau- 
rarea păcii în zona Golfului, inclu
siv recenta rezoluție adoptată de 
Consiliul de Securitate.

LUSAKA 5 (Agerpres). — Evo- 
cind, în cadrul unei conferințe de 
presă, dificultățile economice cu 
care se confruntă Zambia, pre
ședintele țării, Kenneth Kaunda, a 
făcut cunoscut că a fost elaborat un 
nou program de redresare a. econo
miei naționale, care urmează să fie 
examinat de Consiliul de Miniștri și 
de Comitetul Central al Partidului 
Unit al Independenței — relatează 
agenția T.A.S.S. El a evidențiat, in 
acest cadru, necesitatea unei pro
funde reorganizări a economiei 
Zambiei.

BUENOS AIRES 5 (Agerpres) — 
Președintele Argentinei, Râul Al- 
fonsin, a declarat, in cursul unei vi
zite întreprinse in localitatea Chos 
Malal, din provincia Neuquen, că 
guvernul elaborează un nou pro
gram de dezvoltare in regiunea de 
sud a țării — relatează agenția 
Prensa Latina.

KARACHI 5 (Agerpres) — Pro
ducția dă bumbac a Pakistanului va 
fi în cursul acestui an — potrivit 
estimărilor oficiale — de 7,78 mili
oane baloturi, inregistrîndu-se o 
creștere de 8,3 la sută, comparativ 
cu nivelul realizat anul trecut. In 
1986, Pakistanul a produs 7,2 milioa

ne baloturi de bumbac, principalul 
articol de export al țării.

CAIRO 5 (Agerpres) — In primele 
șase luni ale acestui an, veniturile 
încasate de Egipt pentru tranzitarea 
prin Canalul de Suez s-au ridicat la 
'570 milioane dolari, ceea ce înseam
nă o creștere cu 24 milioane dolari 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut, s-a anunțat la Cairo.

•
KABUL 5 (Agerpres) — Peste 

7 000 de elevi și studenți afgani vor 
forma brigăzi ale tineretului, care 
vor lucra, în timpul vacantei de 
vară, pe diverse șantiere de 
construcție, în uzine și alte între
prinderi, transmite agenția Bakhtar. 
Acțiunea are loc din inițiativa Or
ganizației Democratice a Tineretului 
din Afganistan.

NEW DELHI 5 (Agerpres) — Gu
vernul indian a hotărit să înființeze 
o corporație pentru energia nuclea
ră, în vederea punerii în practică a 
proiectului său de a se realiza, pînă 
la sfîrșitul secolului, in centralele 
atomoelectrice o producție de 10 000 
W. Noua corporație va controla 
proiectarea și instalarea centralelor 
nucleare, informează agenția P.T.I.

AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

unei lumi fără arme și fără răz
boaie. Documentul s-a pronunțat, 
de asemenea, pentru respectarea 
riguroasă a ultimei revoluții a Con
siliului de Securitate al O.N.U. pri
vind conflictul iraniano-irakian. Pe 
plan intern, declarația subliniază 
deteriorarea considerabilă a situa
ției oamenilor muncii francezi, men- 
ționînd că puterea de cumpărare 
este în declin. în timp ce șomajul 
se accentuează.

ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIE. Ne
cesitatea creării cît mai curînd 
posibil a unui organism latino- 
american de știință și tehnologie 
care să contribuie la progresul ță
rilor în curs de dezvoltare din re
giune. a fost una dintre concluziile 
primei reuniuni a reprezentanților 
institutelor de fizică aplicată din 
12 state ale Americii Latine și din 
zona Caraibilor, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat la Ciudad de Me
xico. în documentul final s-a sub
liniat importanta legării fizicii de 
problemele concrete ale acestor 
țări, imperativul colaborării regio
nale în domeniul științei și tehno
logiei.

FESTIVITĂȚI. în orașul Bobo- 
Dioulasso. cel de-al doilea impor
tant centru urban din Burkina 
Faso, au avut loc festivități cu 
prilejul zilei naționale. Luînd 
cuvîntul. președintele Thomas San
kara a subliniat eforturile depuse 
de întregul popor pentru dezvolta
rea economiei tării, relevînd că 
succesele cele mai importante s-au 
obtinut în agricultură. Totodată, 
președintele Burkinei Faso a ară
tat că se desfășoară cu succes ac
țiunea de 1 îndeplinire a primului 
plan cincinal de dezvoltare eco
nomică si socială a tării pe peri
oada 1986—1990.

ÎNTR-O DECLARAȚIE, C.C. al 
P.C. Peruan a calificat actul de 
naționalizare a băncilor emis de 
președintele Perului, Alan Garcia, 
drept un pas deosebit de important

pe calea satisfacerii intereselor na
ționale. Sint necesare, se arată în 
declarația P.C. Peruan, naționali
zarea și a marilor întreprinderi 
dependente de băncile aflate în 
prezent în proprietatea statului, 
naționalizarea industriilor de bază, 
a comerțului exterior.

DEMISIE. Directorul general al 
Centrului spațial național britanic, 
Roy Gibson, a demisionat din 
-funcția sa ca urmare a refuzului 
guvernului de a spori alocațiile 
consacrate proiectelor spațiale ale 
Marii Britanii.

PREMIERA ȘTIINȚIFICA. La 
Institutul unificat de cercetări nu
cleare de la Dubna a fost sintetizat 
cel de-al 110-lea element al tabelu
lui lui Mendeleev, transmite agen
ția T.A.S.S.. Noul element a fost 
obtinut in urma bombardării toriu- 
lui și a izotopilor uraniului cu pu
ternice fascicule de nuclee accele
rate de calciu și argon. Au fost 
înregistrați circa 40 de atomi din 
noul element. Nucleele acestuia 
trăiesc în medie circa o sutime de 
secundă. Descoperirea noului ele
ment chimic deschide perspective, 
pentru noi și ample cercetări în 
acest domeniu. pentru sinteti
zarea unor elemente și mai grele.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN SAL
VADOR. Postul de radio Salvado
rian „Venceremos", captat la Ciu
dad de Mexico, a anunțat , că for
țele democratice insurecționale din 
țară au provocat inamicului, în ul
timele trei zile, în înfruntările cu 
forțele armate salvadoriene, nume
roase pierderi în oameni și tehnică 
de luptă. S-a precizat că au fost 
înregistrate ciocniri lîngă localita
tea Mozote, în regiunea de nord- 
est a Salvadorului.

HOTARÎRE. Comisia Națională a 
Partidului Social-Democrat din 
Portugalia, care a cîștigat majori
tatea absolută în urma alegerilor 
legislative de la 19 iulie, l-a au

torizat pe primul-ministru în e- 
xercitiu. Anibal Cavaco Silva, să 
formeze un nou guvern. La 10 au
gust vor fi publicate rezultatele o- 
ficiale definitive ale alegerilor, după 
care, în decurs de 10 zile, primul- 
ministru urmează să prezinte lis
ta noului guvern spre aprobare in 
Adunarea Republicii — parlamen
tul unicameral al tării.

ORAȘE ÎNFRĂȚITE. Orașele 
Plauen, din sud-vestul R.D. Ger
mane, și Hof, din R.F. Germania, 
au devenit orașe înfrățite în baza 
unui acord semnat de primarii 
celor două localități.

REUNIUNE. în localitatea hon- 
duriană El Zamorano s-au deschis 
lucrările unei reuniuni regionale pe 
teme agroalimentare, patronată de 
Organizația Națiunilor Unite pen
tru Alimentație si Agricultură 
(F.A.O.). Luînd cuvîntul în ședin
ța inaugurală, directorul general 
adjunct al F.A.O., Mario Jalil, a e- 
videntiat gravitatea crizei economi
ce prin care .trec. în prezent, ță
rile latino-amfericane si caraibiene. 
calificată drept „cea mai profundă 
din ultimii 80 de ani".

MANIFESTAȚIE. Centrala Mun
citorească Boliviană (C.O.B.) a or
ganizat o nouă manifestație de spri
jin in favoarea revendicărilor pri
vind îmbunătățirea condițiilor de 
muncă si de viată ale cadrelor di
dactice. aflate în grevă de 23 de 
zile.

DEFICITUL BUGETAR AL ITA
LIEI pe primul semestru al aces
tui an s-a ridicat la cifra record 
de 46 639 miliarde lire, depășind 
nivelul înregistrat la finele ace
leiași perioade din 1986. Datele pri
vind situația bugetară a tării au 
fost publicate la Roma la numai o 
zi după ce noul premier. Giovanni 
Goria, a anuntat că programul eco
nomic al cabinetului pe care il con
duce are ca prioritate reducerea 
deficitului finanțelor publice.

TEST. Circuitele electrice ale 
navetei spațiale „Discovery" au 
fost puse în funcțiune pentru pri
ma dată zilele trecute, la Cape Ca
naveral. testul constituind un prim 
pas spre reluarea zborurilor extra- 
atmosferice ale Statelor Unite, 
după catastrofa navetei „Challen
ger".
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