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TIMIȘ : O nouă capacitate da producție

VALEA JIULUI

Minerii in întrecere^

La întreprinderea „Electrotimiș" din Timișoara, unitate-etalon a industriei noastre electrotehnice, creată
in anii de glorie ai „Epocii Nicolae Ceaușescu", a
început să producă o nouă și importantă capacitate
de producție. Este vorba de fabrica de mașini speci
fice pentru industria electrotehnică și de utilaje pen
tru prelucrarea metalelor prin procedee neconvențio
nale.
— Noua capacitate — ne spune Andrei Mâțiu, lnginer-șef al întreprinderii — constituie o materializare
a indicațiilor date de secretarul general al partidului,
cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în unitatea
noastră, pentru dezvoltarea fabricației de mașini și
utilaje din domenii ale tehnicii de virf. Ca urmare,
aici vom realiza noi tipuri de mașini de prelucrat prin
electroeroziune cu electrod masiv și comandă nume
rică, o variată gamă de roboți industriali și de
manipulatoare, utilaje pentru liniile de fabricat
condensatori, echipamente și alte utilaje cu parame
tri funcționali și de fiabilitate superiori. (Cezar
Ioana).

In adincurile minelor din
Bazinul carbonifer
al
Văii Jiului și in carierele
de extragere a cărbunelui
de la suprafață munca mi
nerilor nu se oprește nici
o clipă. Zi și noapte, in
program continuu, minerii
iși intensifică munca pen
tru a pune la dispoziția economiei naționale cărbu
ne cit mai mult și de bună
calitate.
— Răspunzind îndemnu
rilor și orientărilor date de
secretarul general al par
tidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, minerii
Văii Jiului sint ferm hotăriți să întimpine marea
sărbătoare națională de la
23 August și Conferința
Națională a partidului cu
noi și remarcabile reali
zări. in acest scop — ne
spune tovarășul loan Resiga, prim-secretar al Co
mitetului municipal
de
partid Petroșani — colecti
vele de mineri organizează
decade de producție-record
și aplică în toate minele
inițiativa „Brigada înaltei
productivități".
Rezultate
bune și foarte bune la pa
noul de onoare al întrece
rii socialiste înscriu mine-,
rii de la Lonea, PetrilaSud, Paroșeni, Valea de
Brazi, Livezeni și cariera
Cîmpu lui Neag. Sint asi
gurate toate condițiile

in acește zile producția de
cărbune, in special cea des
tinată realizării cocsului,
să crească substanțial, ca
minerii Văii Jiului
” '
să-și
înfăptuiască angajamente
le asumate in întrecerea
socialistă.
La mina Lonea, care se
află de mai mulți ani prin
tre fruntașele Văii Jiului,
întrecerea pentru a da pa
triei cit mai mult cărbune
se desfășoară sub deviza
„Toate brigăzile — cu pla
nul realizat și depășit". Har
nicii mineri de aici promo
vează cu consecventă ex
tinderea și aplicarea unei
valoroase tehnologii de ex
tragere a cărbunelui — ta
vanul artificial de rezis
tență. In prezent, aproape65 la sută din producția
minei se extrage cu ajuto
rul acestei noi tehnologii
de lucru. Productivitatea
muncii este superioară cu
peste 10 la sută față de
1986, fapt confirmat și de
cele 11000 tone cărbune
extrase suplimentar in acest an. De asemenea, mi
nerii din Paroșeni, Livezant,
Lupeni. Uricani și
Valea de Brazi au introdus
în acest an in abataje noi
complexe. mecanizate de
mare randament realizate
iu țară. Pentru a le folosi
la capacitatea proiectată,

TIRGU MUREȘ : Planul la export

exemplar îndeplinit
Unitate reprezentativă a industriei noastre electro
nice și electrotehnice, întreprinderea „Electromureș"
din Tirgu Mureș se prezintă în aceste zile cu rezul
tate deosebite în întrecerea socialistă. La una din
realizările de seamă ale colectivelor de pe cele trei
platforme ale unității s-a referit inginerul loan Olteanu, directorul întreprinderii, care ne-a spus :
— Situînd în centrul întregii noastre activități În
deplinirea exemplară a planului de export, lucrătorii
de la „Electromureș" raportează că, prin moderni
zarea proceselor de producție, crearea unor ateliere
și linii tehnologice specializate și realizarea pe această
bază a unor produse de înaltă calitate, planul la ex
port, pe 7 luni din acest an, a fost îndeplinit în pro
porție de 113,7 la sută. Aceasta înseamnă că, in pe
rioada menționată, colectivul nostru a produs și livrat,
pe adresa partenerilor externi, în plus față de sarci
nile de plan, cantități însemnate de conductori elec
trici izolați, cablaje auto, cordoane electrice, produse
electrocalorice și altele. Fiind puternic stimulați de
prevederile recentului Decret al Consiliului de Stat, în
prezent colectivul de la „Electromureș" este angajat
cu toate forțele în vederea îndeplinirii exemplare a
planului la export. (Gheorghe Giurgiu).

la minele din Paroșeni, Li
vezeni ș» Lupeni a avut loc
o nouă premieră tehnolo
gică in minerit — extra
gerea cărbunelui din aba
taje cu front lung de lucru
de pină la 190 metri, ceea
ce constituie o sursă sigură
de creștere a producției de
cărbune. La mina Livezeni, de exemplu, unde
unele complexe mecanizate
n-au
dat randamentul
scontat, prin folosirea noii
metode de lucru, intr-un
abataj cu front lung de 186
metri brigada condusă de
Cristea Valache a extras
peste prevederile de plan
in acest an 21 600 tone căr
bune.
Dar cite brigăzi de mineri de la toate minele
din acest mare bazin car
bonifer at tării nu se in
trec pe ele
i insele ? In fruntea lor se află brigada lui
Stefan .Alba, de la mina
Petrila. Cei 90 de ortaci ai
brigăzii,, care lucrează în
3 abataje frontale, au ex
tras în acest an peste pre
vederile .de plan 50 000 tone
cărbune. O dovadă a spi
ritului revoluționar, patri
otic cu care acționează mi
nerii din această mare'for
mație de lucru pentru a da
patriei mai mult cărbune.

Sabin CERBU

SCURTAREA TERMENELOR

DE EXECUȚIE A REPARAȚIILOR

-cale eficientă de creștere a indicilor
de utilizare a capacităților de producție
i

In această perioadă, în întreaga economie se fac
eforturi deosebite, se iau noi și noi măsuri tehnice și
organizatorice in vederea realizării in cit mai bune
condiții a producției fizice, și în primul rind a expor
tului, a tuturor sarcinilor de plan. Așa cum s-a subli
niat la recenta ședință o Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., deși in luna iulie s-au înregistrat
unele rezultate bune, superioare celor obținute in
aceeași perioadă a anului trecut, realizările, pe an
samblu, nu se situează la nivelul prevederilor de plan,
al potențialului tehnic și uman de care dispune eco
nomia noastră națională. Ca atare, se impune ca
centralele industriale, ministerele, comitetele județene
de partid să ia de îndată toate măsurile necesare pen
tru a se asigura îndeplinirea integrală a planului pe
luna august și recuperarea in cel mai scurt timp a
restanțelor înregistrate.
In acest context, secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a cerut printre altele să
In ansamblul acțiunilor întreprin
se in scopul utilizării intensive a ca
pacităților de producție, în industria
județului Brașov s-a dezvoltat și
acumulat în ultimii ani o valoroasă
experiență, cu efecte directe asupra
reducerii timpului de imobilizare in
reparații a mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor. Este vorba de pregătirea
anticipată a reparațiilor capitale și
mijlocii, iar in unele unități chiar și
a celor curente și a reviziilor. La
început, această eficientă acțiune a
prins viață in marile unități con
structoare de mașini — întreprinde
rile de tractoare, de autocamioane,
de rulmenți — după cane s-a gene
ralizat in toate unitățile industriale.
— Metodologia consacrată, folosită
in mod obișnuit pentru organizarea
reparațiilor capitale era greoaie și
avea, o eficiență redusă, ne spune
ing. Aron Oana. mecanicul-șef al
întreprinderii „Rulmentul", Pregăti
rea unei reparații începea, de obi
cei, după aducerea mașinilor sau utilajelor la mecanicul-șef. ceea ce
făcea ca timpul de imobilizare să
fie lung, iar uneori chiar foarte
lung. Pe de altă parte, deoarece fa
bricația nu se putea dispensa o pe
rioadă prea îndelungată de unele
utilaje sau mașini „cheie", de mul
te ori șefii secțiilor amînau introdu
cerea lor în reparație capitală. Bi- neînțeles, cu implicațiile de rigoare.
Această stare de lucruri a devenit

ale modernizării producției

Noua arhitectură a Sibiului, grăitoare ilustrare a ritmurilor de modernizare a acestei vechi așezări urbane

Foto : S. Cristian
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Zi obișnuită de muncă la
Combinam! metalurgic din
Tulcea. Pentru cei de la
cuptorul numărul cinci din
secția a doua de feroaliaje
însă, n-a fost o zi ca toate
celelalte. Încă din prima
oră a schimbului de dimi
neață, o defecțiune, impo
sibil de prevenit, la insta
lația hidraulică. Apoi, din
pricina ei. o alta... Cupto
rul a trebuit să fie oprit.
Dumitru Ene, topitorul-șef
al echipei, maistrul Simion
Vasiloni. inginerul Cantemir Gafar. șeful secției, au
hotărit să adopte o altă
organizare in operațiile de
înlăturare a avariei,
avariei. Urnrescrtpmind întocmai
țiile. dar inlăturînd orice
secundă a timpilor morti.
Cerea un efort deosebit,
îmbrăca ți in costume de
azbest, cei trei, apoi topitorul Dumitru Nădejde, oțelarul Valeriu Gavrilă. ma
șinistul Vasile Mitache și
alții au lucrat ore si ore
în șir executînd cu precizie
și promptitudine operațiile
dirijate de inginerul Gafar.
La sfirșitul schimbului,
cuptorul a fost repus în
funcțiune. Cind s-a calcu
lat s-a văzut că fuseseră
reduse multe ore de ne
funcționare a cuptorului.
Și. deci, s-a izbutit ca din
producția combinatului să
nu lipsească respectiva
feroaliaje
cantitate
de
atit de necesare economiei naționale. Oamenii de
care am vorbit ar fi
putut lucra si in ritmul
„clasic". Nimeni n-ar fi
avut ce le reproșa. De ce.
totuși, au lucrat altfel ?
La întrebarea aceasta, mai
strul Vasiloni. comunist, a
dat următorul răspuns :
— Dacă printr-un efort
se poate cîștiga ceva pen-

tru producție. înseamnă că
efortul aceia trebuie făcut,
întîmplări ca aceea de
mai sus nu se petrec în
fiecare zi. Dar în fiecare
zi oamenii aceștia gindesc
și simt așa cum ne-o dezvăluie cele spuse de maistrul Vasiloni.
Spiritul de care vorbeam
iaiă-1 prezent și in acțiuni
de durată si de mai mare
anvergură. Tot la Tulcea.
alături de combinatul me-

firul acestei acțiuni ? Ni
meni nu mai poate ști.
Pentru că nimeni n-a stat
să le contabilizeze. Le-au
considerat cu toții ca fiind
absolut normale. în firea
lucrurilor. adică făcînd
parte din obișnuitul mod
de comportare fată de atri
buțiile in producție.
La Măcin. Decu Dumi
trașcu.
organizator
de
partid, președinte ai Con
siliului unic agroindustrial

j

Decu Dumitrașcu poves
tește cu însuflețire despre
bucuria și îndirjirea cu
care au lucrat acolo meca
nizatori și țărani, specia
liști și chiar oameni ai
muncii din Măcin pentru
ca întinderea aceea să fie
curățată la timp de butu
rugi și stufărișuri, să poa
tă fi la timp arată si semă
nată. S-a făcut arătură
zdravănă, s-a discuit, grăpat. semănat. Și-au ieșit.

Frumusețea morală a abnegației
talurgic. pe aceeași plat
formă iși derulează activi
tatea intreprinderea de
alumină. După mai mult
de zece ani de funcționare,
o parte a instalațiilor în
cepuseră. in urmă cu citeva
luni, să dea semne de obo
seală. Revizia tehnică a în
tregului arsenal tehnologic
s-a desfășurat din mers,
fără perturbații in produc
ție, ba. dimpotrivă. cu
efortul de a se recupera în
acest interval unele restanțe din planul de producție. Directorul Intreprinderii, inginerul Corneliu Munteanu. ne spune că
i-ar fi imposibil să indice
nume de oameni care s-au
distins in această acțiune.
„Dacă, totuși, vreți asta,
atunci luati. de la serviciul
tuturor
personal,
lista
angajaților noștri, Pentru
că într-o acțiune ca asta
nimeni n-a putut si n-a
vrut să rămînă spectator".
Cite fapte diurne de
abnegație s-au adunat pe

astăzi de domeniul trecutului. Prin
pregătirea anticipată a reparațiilor,
timpii de imobilizare a unor mașini
și agregate complexe s-au redus cu
30—50 la sută, iar la unele utilaje
chiar cu mai mult în plus, la noi,
ca de altfel și în alte unități brașo
vene, timpul rezervat reparațiilor
este folosit și pentru aplicarea altei
acțiuni valoroase : modernizarea ma
șinilor, utilajelor și liniilor tehnolo
gice.
Care este in mod practic aici, la
„Rulmentul", metodologia de lucru ?
Cu 90 de zile înainte de încheierea
ciclului de lucru stabilit, cind ma
șina sau utilajul respectiv urmează
să intre în reparație capitală (iar
uneori chiar mijlocie), un colectiv
format dintr-un inginer proiectant,
un tehnolog, trei lăcătuși, un elec
trician — care se completează de la
caz la caz cu un electronist — întocfnește, cu prilejul unei revizii,
o fișă de constatare, un fel de ra
diografie a stării tehnice a utilaju
lui. Bineînțeles, în aoeastă acțiune
sint atrași maistrul de linie sau
atelier și muncitorii care deservesc
mașina, utilajul sau linia respecti
vă. In această fișă se stabilește care
piese se vor înlocui și care trebuie
doar recondiționate. Pe această
bază, piesele și subansamblele res
pective sint lansate în lucru in în
treprindere, în timp oe pentru altele
sint emise comenzi la diverși furni-

zori. Tot cu acest prilej se stabilesc
și tehnologiile de lucru.
întreprinderea de stofe „Carpatex" se numără și ea printre unită
țile economice ale municipiului Bra
șov cu oei mai buni indici de utili
zare a mașinilor și utilajelor. Anul
trecut, acest indice a fost , superior
nu numai sarcinii stabilite, de 90 la
sută, ci și nivelului realizat in anii
preeedenți. Rezultate la fel de bune
s-au obținut și în perioada care a
trecut din acest an. Așa cum arăta
ing. Gheorghe Gheorghe. mecaniculșef al întreprinderii, unul dintre fac
torii oei mai importanți care au
contribuit și contribuie la folosirea
intensivă a capacității mașinilor și
utilajelor îl constituie reducerea
timpului de staționare a acestora ca
urmare a aplicării unui întreg com
plex de măsuri, dintre care cea mai
importantă este pregătirea anticipa
tă a unor ansamble, subansamble și
piese de rezervă. Acest fapt permite ca o mașină sau un utilaj in. trate în reparație capitală ori curentă sau în revizie să rămînă imobilizate doar atît cit este necesar
pentru demontarea lor și înlocuirea
pieselor uzate.

Nicolae MOCANI'

corespondentul „Scinteii"

(Continuare în pag. a IlI-a)

MUNCA Șl CREAȚIA
la cotele noii revoluții
tehnico științifice

SECTORUL 2 BUCUREȘTI : Rezultate
Oamenii muncii din unitățile economice ale sectoru
lui 2 al Capitalei au trecut la aplicarea pe scară largă
a programelor de organizare și modernizare a activi
tății productive prin noi soluții tehnice. De la începu
tul anului au fost finalizate și aplicate în producție
421 invenții și inovații, care au condus la mecanizarea
și automatizarea unor procese tehnologice, la reali
zarea de noi mașini, utilaje, a căror eficiență eco
nomică se ridică la peste 150 milioane lei. Astfel, la
întreprinderea de piese radio și semiconductori Băneasa, prin aplicarea procedeului de realizare a tranzistoarelor cu bază epitaxială se obține anual un
beneficiu suplimentar in valoare de peste 15 milioane
lei. De asemenea, instalația de sudat contacte, avind
o eficientă de 1,2 milioane lei pe an, se aplică cu suc
ces în diferite unități industriale ale Capitalei.
(Agerpres).

Se acționeze cu toată răspunderea pentru folosirea in
tensivă a mașinilor și utilajelor, pentru executarea la
timp a reparațiilor curente și capitale. Este de la sine
înțeles că sarcinile de plan pot fi realizate ritmic și
integral numai in măsura in care capacitățile de pro
ducție sint folosite intensiv, cu indici superiori, fără
să se neglijeze insă menținerea lor în perfectă stare
de funcțiune. Tocmai de aceea, prin plan se pre
văd în mod expres perioadele și timpul necesar pen
tru executarea lucrărilor de întreținere și reparații. Tot
atît de limpede este insă că, prin reducerea timpu
lui de efectuare a acestor lucrări, fără să se facă bi
neînțeles nici un rabat la calitate, poate spori
timpul productiv al mașinilor, utilajelor și instalațiilor.
Ținînd seama de această corelație, uneori neglija
tă, ne vom referi in rindurile de față la experiența unor
întreprinderi din județul Brașov in pregătirea și efec
tuarea operativă a reparațiilor, considerind că această
experiență poate fi utilă și altor unități.

Greci, ne relatează un
fapt :
— Am avut in primăva
ra asta. De baltă la Garvăn,
in zona Grindu. o acțiune
formidabilă... Prin Dian. o
mare incintă de aici tre
buia desecată. indiguită,
redată
agriculturii.
I.E.E.L.I.F. Tulcea a început
lucrările. Cercetind terenul,
am văzut că marele canal
colector pentru desecări ne
oferea condiții să putem
cultiva incă din toamna
trecută și din această pri
măvară aproximativ 1 400
de hectare. Pentru că pămintul excavat și așezat
alături, de-a lungul cana
lului. poate fi. la o adică,
un bun dig de protecție
pentru respectiva suprafa
ță. Cu cîteva lucrări de
completare si consolidare
am considerat că totul e in
ordine. Și-am trecut la de
frlșare. desțelenire, semă
nat. Mari speranțe ne pu
neam în producțiile de pe
acest teren.

in primăvară, semănături
cum nu se mai văzuseră pe
aici. Sol odihnit, mănos.
Insă...
...Au venit ploile din
aprilie, multe și mari.
Apele Dunării au crescut..
Mai intii s-a prelins peste
maluri un fir de apă... Oa
menii au alergat la digul
provizoriu ...Să nu crească
apa cumva, să întărim di
gul". Sute de oameni, zile
și nopți. Dar apeie au venit
mereu mai mari. Si au
început să roadă pămintul
digului. încă mai mulți
oameni au alergat atunci
spre Grindu... Oameni cu
cazmale și lopeți. cu saci
de nisip... Și mașini : bul
dozere,. tractoare, greifere...
Peste o mie de oameni, lucrînd in schimburi de zi și
de noapte. Nu doar coope
ratorii. ci și muncitorii din
Măcin, elevi și funcționari.
Treceau printre semănătu
rile grozave si spuneau
„Trebuie să le apărăm !“
— In astfel de împreju-

HARGHITA
rări iți dai seama cită forță
morală există in oamenii
pe care ii intîlnesti pe
stradă și par să nu-ți atra
gă atenția prin nimic —
spune Dumitrașcu. Des
coperi in ei atita suflet,
atita abnegație pentru lu
crurile care privesc intere
sele noastre mari 1 De
atîtea ori am văzut acolo,
sub amenințarea apelor
care loveau digul nostru,
oameni care făceau eforturi
de neînchipuit, alergind cu
sacii de nisip acolo unde
apa părea să fie mai ame
nințătoare. Oameni pe care
nu-i cunoscusem, veniți de
nu știu unde... Intr-o noap
te insă a venit o furtună
bicisnică. Și digul s-a rupt.
Nu se mai putea face ni
mic. Oamenii s-au urcat in
autobuze.
autocamioane,
remorci. Și am văzut, la
lumina lunii, chipurile lor
indîrjite.
supărarea lor.
„Nu-i nimic — am auzit 0
voce — pentru la anul știm
ce avem de făcut !“ Pentru
la anul se va face digul cel
mare. Omul nu știa acest
lucru Dar e minunat cum
a gindit. cum a avut pu
terea să se ridice, in el. ca
să o la de la dapăt. Ca noi
toți. Chiar dacă pierzi o
„bătălie", cum a fost in cazul nostru, cîștigul este.
totuși, enorm. Știm că
avem oameni pe care ne
putem bizui la orice si oricind...
Actul de abnegație manifestat in împrejurări
deosebite sau. aproape ne
observat. dar cu trainice
consecințe, in munca de
fiecare zi e o realitate to
nică. o forță de progres a
societății noastre.

Mihai CARANFIL
Neculai
AM1HULESEI

Angajamente
îndeplinite
Depunînd eforturi stăruitoare pentru reaiizarea ritmică și la un nivel calltativ superior a produselor, co
lectivele de oameni ai munei!
din numeroase întreprinderi
harghitene raportează substan
țiale depășiri la producția-marfă industrială. Printre unitățile
fruntașe se numără cele de la
întreprinderea minieră Bălan,
întreprinderea de fier Vlăhița,
întreprinderea de matrite și
piese din fontă și întreprinde
rea „Tehnoutilaj" din Odorheiu
Secuiesc, Fabrica de prefabri
cate din beton și întreprinde
rea forestieră pentru exploata
re și transport din MiercureaCiuc. S-au livrat peste plan, de
ia începutul anului, peste 1 900
tone pirită. 90 tone cupru in
concentrat, peste 1 000 tone fon
tă brută, 2 200 mc prefabricate
din beton, produse de mecani
că fină în valoare de 11,4 mili
oane lei, produse electroteh
nice.' mașini-unelte. mașini pen
tru agricultură, cherestea și al
tele. Aceste depășiri de plan
reprezintă materializarea an
gajamentelor luate de colecti
vele de oameni ai muncii harghiteni de a intîmpina cu re
zultate tot mai bune Conferin
ța Națională a partidului și ma
rea sărbătoare națională de la
23 August, (Nicolae Șandru).

IN ZIARUL DE AZI :

Rubricile noastre : Viața de
partid; „Scinteia" pe urme
le „Scinteii" ; Oameni, fap
te, semnificații din lumea
constructorilor socialismului

Dezvoltarea conștiinței revoluțio
nare, condiție esențială a afirmării
omului nou, constituie o preocupare
statornică, permanentă a partidului
nostru, a secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Fără
îndoială, modul cum se acționează
pentru a determina o afirmare tot
mai activă a conștiinței socialiste, o
largă afirmare a acțiunii revoluționa
re in toate domeniile vieții sociale
se va afla in centrul dezbaterilor în
cadrul lucrărilor apropiatului Con
gres al educației politice și culturii
socialiste. Va fi aceasta încă o dova
dă a însemnătății deosebite pe care
o are, in societatea noastră socialistă,
factorul OM. Și. totodată, o expre
sie edificatoare a înțelegerii adevă
rului că de oameni, de resorturile
conștiinței lor depinde în mod hotărîtor îndeplinirea
cutezătoarelor obiective
pentru
prezentul și vii
torul patriei, sta
bilite de Con
gresul al XIII-lea
al Partidului Co
munist Român.
Conștiința s-a
dovedit a fi gene
rator de imbol
duri spre cunoaș
tere. spre iniția
tivă și creativi tate, spre abnegație și eroism in
muncă. Dar tot
conștiința — acolo unde mai
âUU2
—
persistă răminen
in urmă — poate ________ ._____
fi izvor al tendințelor spre conformism, spre co
moditate in gîndire și acțiune,
spre delăsare
și superficialitate,
Cum poate fi influențată conștiința ? Desigur, modul
... de
.._ =gîndire
____
și de acțiune depinde. Intr-o mare
măsură, de fiecare om in parte : de
experiența lui de viață, de cunoștin
țele acumulate, de gradul de pregă
tire profesională, științifică și cultu
rală, de educația primită în familie,
in școală, in societate. Dar tot într-o mare măsură este dependent de
calitatea muncii politico-educative pe
care o desfășoară organizațiile de
partid, ceilalți factori educaționalL
Se desprinde, de aici, cerința inten
sificării activității politice și educa
tive, a cărei menire este aceea de a
asigura dezvoltarea conștiinței socia
liste, situarea ei pe poziții tot mai
înaintate.
Un semnificativ criteriu al con
științei înaintate, revoluționare il
constituie atitudinea față de muncă.
Pentru că a dezvolta conștiința so
cialistă înseamnă, intii și intii, a
realiza o schimbare radicală a con
cepțiilor despre muncă, despre crea
ție, despre răspunderi ; a imprima
fin spirit nou. cu adevărat revoluțio
nar, in soluționarea problemelor mo
dernizării producției și perfecționă
rii organizării muncii ; a asigura o
calificare superioară a oamenilor
muncii ; a garanta o productivitate
a muncii mereu mai mare și o de
plină competitivitate a roadelor
muncii ; a ridica eficiența economică
pină la cei mai inalți parametri
atinși pe plan mondial. Toate aceste
obiective sint legate în profunzime
de oameni. De modul lor de a gîndi,
de a acționa, de a fi. Noua calitate a

muncii și a vieții constituie expresia
cea mai puternică a unei conștiințe
noi, superioare, a unei noi condiții
umane în societatea noastră socia
listă.
Fiecare pas înainte pe drumul con
strucției socialiste în România a ce
rut muncă și creație. Au fost acu
mulate, pe această bază, în anii
rodnici ai „Epocii Nicolae Ceaușescu",
importante valori materiale și spiri
tuale. S-a afirmat cu putere indus
tria socialistă modernă ; a fost de
clanșată noua revoluție agrară ; s-au
dezvoltat știința, învățămîntul și
cultura ; a crescut nivelul de bună
stare al întregului popor. Acumulă
rile cantitative au determinat un
necesar salt calitativ. Pe planul intii
au început să se situeze, treptat,
creșterea accentuată a productivită
ții muncii, reali
zarea de produse
competitive, pro
movarea ramuri
lor de vîrf, care
asigură o valori
ficare superioară
a resurselor țării.
Dar revoluția în
procesul muncii
se înfăptuiește în
acdlași timp cu
revoluția în con
științe. Pentru că
nu poate fi con
cepută perfecțio
narea muncii, nu
se poate trece
la modernizarea
producției decît
în oondițiile în
care se realizea
ză prefaceri pro
funde șl in mentalități ; în con
dițiile în care se afirmă o nouă etică
a muncii. Secretarul general al
partidului sublinia, pe bună drepta
te, că este absolut necesar „să se
realizeze o adevărată revoluție în
gindirea și acțiunea oamenilor, în
nivelul lor profesional, tehnic, știin
țific și cultural".
Relația conștiință—muncă se înte
meiază pe legi obiective. Regulile
acestui raport de interdependență și
armonie nu sint însă eterne ; ele se
schimbă de la o etapă la alta, de la
un tip de societate la altul. O rela
ție optimă conștiință—muncă' nu
poate fi decît dinamică. Aflată în
tr-o corelație directă cu munca în
folosul societății, conștiința se dez
voltă în procesul adaptabilității fiin
ței umane la situații noi, la cerin
țe și condiții noi. Sub imperiul pro
greselor înfăptuite pe planul con
științei, adaptabilitatea devine, in
acest domeniu, un proces impresio
nant, în care se produce trecerea de
la timpul dominat de natură la
timpul dominat de om, prin muncă,
prin gîndire și acțiune creatoare.
Pe plan social, adaptarea se reali
zează prin optimizarea dialogului
dintre om și mediul in care își des
fășoară activitatea. Forma ideală de
adaptare este creația. Adică structu
rarea și dezvoltarea capacității omu
lui nu numai de a recepta pozitiv
valorile din care este alcătuit mediul
său înconjurător, dar și de a făuri

Adrian VASILESCU
(Continuare în pag.^i IV-a)
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ACTIVUL DE PARTID
implicat efectiv și permanent
in soluționarea problemelor
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îrlădenii sînt oameni dinamici.
loare crescută a comenzilor pe devi
Acest lucru se deslușește cel
ze convertibile. Pentru a face față
mai bine atunci cînd vizitezi
acestei noi situații, care presupune
platforma industrială a orașului, cuelaborarea și înfăptuirea unui amplu
întreprinderi moderne, a cărei con
program de măsuri tehnico-organitinuă dezvoltare a făcut ca in ulti
zatorice, ne sprijinim pe contribuția
mii 22 de ani puterea industrială a
multor tovarăși din activul de partid.
municipiului să sporească de nouă
Cu participarea acestora am găsit
ori. Acestui impresionant ritm de
soluții ce asigură o tot mai înaltă
creștere i se adaugă ritmurile înalte
calitate și eficiență producției pen
în care s-au deprins noile meserii
tru «export. Ajutorii de maiștri Li via
ale tehnicilor de vîrf, în care s-a
Zăvoianu și Ion Stoian, Vasilica Caconstruit (existau 1 500 apartamente
rodinț, de la controlul tehnic de ca
in 1965, există peste 14 000 în pre
litate. confecționera- Mariana Romila
zent), în care s-au format și se de
și alți comuniști din activul de
săvârșesc noi trăsături morale, o con
partid, animați de spiritul revoluțio
știință înaintată.
nar al faptei concrete, au venit cu
Toate acestea înseamnă muncă șl
prețioase propuneri, punînd ei înșiși
eforturi de zi cu zi, o neistovită
umărul la înfăptuirea lor. Recentul
luptă pentru promovarea noului în
Decret al Consiliului de Stat privind
care, așa după cum ne relatează to
unele măsuri pentru creșterea co
varășul Panainte Vicol, prim-secreinteresării materiale a oamenilor
tar al comitetului municipal de
muncii și a întreprinderilor în rea
partid, este în permanență decisivă
lizarea producției de export și a ex
contribuția activului de partid.
portului constituie, prin prevederile
sale, un puternic stimulent și pentru
— Ne bizuim pe activul de partid
colectivul nostru. Vom milita cu
în rezolvarea tuturor problemelor pe
răspundere comunistă pentru a ne
care le ridică viața, continua noas
îndeplini
exemplar sarcinile de plan
tră dezvoltare economico-socială —
ne spune dînsul. Ținînd seama de
faptul că forța activului de partid
depinde de competența sa de a solu
ționa problemele cu care ne con
fruntăm, am inclus ta componența sa
VIAȚA DE PARTID
comuniști cu o temeinică pregătire,
cu experiență, cu spirit de răspun
dere revoluționar. Din activul de
partid fac parte cadre care-și desfă
ÎN MUNICIPIUL BÎRLAD
șoară munca în comisia pentru pro
blemele muncii organizatorice de
partid, ale organizațiilor de masă
și obștești. în consiliul de control
în acest domeniu de însemnătate vi
muncitoresc al activității economice
tală pentru economia națională.
și sociale, consiliul de educație po
• Ion Olteanu, secretar al comi
litică și cultură socialistă, comisia
tetului de partid de la întreprinde
socială etc.
rea de produse abrazive : Activul de
Din practica de zi cu zi. din unele
partid își . aduce o contribuție deo
realizări, ca și din neajunsurile pe
sebită în ampla acțiune de perfeccare le mai avem desprindem faptul . ționare a organizării și modernizare
că folosirea eficientă a activului de
a producției. Una din ultimele noas
partid depinde în mod hotărâtor de
tre realizări importante o constituie
instruirea temeinică a acestuia, de
îmbunătățirea sistemului de comenzi
consultarea dar și antrenarea efec
de la mașinile din sectorul finisare,
tivă, permanentă la activități, pe
ceea ce are urmări directe asupra
baza unei judicioase repartizări și
calității produselor și creșterii pro
utilizări a forțelor, de organizarea
ductivității muncii. Ău contribuit la
unui sistem de urmărire a îndepli
realizarea ei inginerii Mircea Arsenirii sarcinilor și de raportare cu
ne și Petru Deliu, tehnicianul Petru
privire la activitatea desfășurată.
Pasat, maistrul Gheorghe Grecu,
Cadrele din activ, repartizate pe or
frezorul Dumitru Butunoi, strunga
ganizații de partid, au fost antrena
rul Constantin Manoliu și alți comu
te în efectuarea unor studii și ana
niști din activul de partid — oameni
lize, în organizarea de schimburi de
pentru care spirit revoluționar în
experiență și dezbateri care au avut
seamnă faptă revoluționară, luptă
în prim-plan aspectele esențiale ale . necontenită pentru promovarea nou
stilului și metodelor de muncă ale
lui.
organelor și organizațiilor de partid,
• Gheorghe Ifrim, secretar al co
de masă și obștești, toate laturile ac
mitetului de partid de la întreprin
tivității politico-organizatorice. Ne
derea de elemente pneumatice și astrăduim să combatem aspectele de
parate cîe măsură : Ne mindrim cu
formalism și superficialitate, de
faptul că' din rindurile activului
stagnare și de rutină — manifestate- nostru de partid fac parte inventanu o dată -r pentru a asigura folo
tori cum stat maistrul
___ .__
Mirsirea întregului potențial al activu
cea Fegher și inginerul loan Cerlui de partid.
nomazu, care au realizat un traductor pneumatic pentru măsurat
um folosiți potențialul de Ini
lungimi, creatori ai unor noi tehno
țiativă și acțiune al activului
logii. num ar fi grayarea fotochimică
de partid 7 Iată citeva răspun
la șublere (autori : inginerii Traian
suri :
Oancea, Constantin Cozac și lăcătu
O Auricai Munteanu, secretar, al . șul Vasile Capdrea).., Un colectiv, din
rindul activului de partid, format din
comitetului de partid' 'de la între
prinderea de confecții Bîrlad : Ex
inginerii Iordan Criscov și Mihail
Dumitru, maistrul Dumitru Buruia
portul, care este problema nr. 1 a enă. lăcătușii Petrică Sandu și Victor
conomiei noastre naționale, se situ
Bizim. sudorul Vasile Andronache
ează in aceeași ordine de importantă
și in întreprinderea noastră. Expor ■ și alții, a elaborat soluții originale
tăm 94 la sută din producție. Ca ur
de realizare a traductorilor de mă
surare a presiunii diferențiate, care
mare a realizărilor anterioare, a
se folosesc în cadrul programelor
promptitudinii noastre în produce
rea și livrarea unor confecții de ca
nuclear, metalurgic, minier și în
alte domenii importante.
litate. anul acesta înregistrăm o va-
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ctivul de partid — un poten
țial inepuizabil. Este pe de
plin folosită capacitatea sa în
municipiul Bîrlad ? Constatările de
pe teren pun in evidență faptul că
in această privință mai sînt multe
posibilități, că mai există aspecte de
superficialitate și formalism. De
pildă, unii tovarăși din activul co
mitetului municipal de partid și al
comitetelor de partid din unități fac
parte din comisiile de bună gospo
■'
p ■
dărire și apărare a proprietății ob
ștești de pe lingă consiliile oameni
lor muncii. Peste tot însă aceste co
misii sînt inactive, figurează doar în
scripte, deși în cadrul întreprinderi
lor și al instituțiilor se resimte ne
cesitatea funcționării lor.
Nemulțumitoare este șl munca acelor tovarăși din activul de partid
care au fost desemnați să facă
parte din colectivul de îndruma
Unități turistice
re, sprijin și control de la antrepri
za de construcții-montaj, unitate
cu program
care în mod cronic nu-și realizează
permanent
planul și execută adesea lucrări de
Cel care merg ta drumeție
slabă calitate. Bunăoară, datorită
sau vor să viziteze monumente
unor greșeli de execuție și deficiențe
le de arhitectură și artă din
în exploatare, centrala termică pe
Moldova au la dispoziție uni
cărbune nu-și atinge parametrii pro
tăți turistice bucuroase de oas
iectați. Totuși, în această situație,
peți în tot timpul anului. Intre
comitetul de partid nu s-a implicat
acestea se află hanul Sucevița,
suficient prin măsuri politico-orgadin județul Suceava, amplasat
pe șoseaua Suceava-Rădăuținizatorice, comisiile pe probleme nu
Sucevița,
care asigură 82 locuri
acționează corespunzător, iar activul
de cazare și masă. Hanul Ilide partid nu este angajat cu toată
sesti. din același județ situat la
răspunderea în soluționarea proble
marginea
localității
Ilișești,
melor. Biroul comitetului municipal
pe drumul național Suceava —
de partid a analizat în citeva rinduri
Bistrița — Dej, în apropie
munca din acest sector, stabilind area comunei Ciprian Porumbescu, oferă vizitatorilor 94 locuri
numite măsuri, dar nici tovarășii
de cazare, restaurant și multi
din activul de partid, nici conduce
ple posibilități de agrement.
rea administrativă n-au acționat cu
Hanul Casa Arcasiilui. din
suficientă energie pentru îndeplini
orașul Tîrgu Neamț, lîngă ce
rea lor. pentru redresarea situației.
tatea Neamțului, dispune de 36
de locuri de cazare, iar masa
Investigația noastră pune ta evi
se poate servi la restaurantul
dență faptul că în municipiul Bîr
unității. La rindul său. hanul
lad aportul comuniștilor din activul
Agapia. județul Neamț, are 106
de partid în desfășurarea acțiunilor
locuri de cazare si un restau
în diferite domenii, în folosirea tu
rant.
turor pârghiilor muncii politico-orPrin Agenția de turism din
ganizatorice poate și trebuie să fie
București (str. 13 Decembrie
nr. 26) se pot primi informații
și mai substanțial. Este și aceasta
și se pot reține locuri la numeo condiție importantă pentru ca oa
roasele
unități turistioe din
menii muncii din acest municipiu să
țară. Agenția organizează și
obțină realizări cît mai mari în înexcursii în
___
______
grup
(telefon
tîmpinarea Conferinței Naționale a
14 52 09). Aceleași servicii le opartidului.
feră'și agențiile de turism din
orașele Cluj-Napoca, Timișoa
ra,
Iași, Craiova.
Gh. ATANASIU
In fotografie : hanul Sucevița.
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In „Scinteia" nr. 13 948 a fost publicată prima parte a unei con
vorbiri cu tovarășa Irina Negrescu, președintele Tribunalului municipiu
lui București, consacrate explicării unora din normele legale care stau
la baza raporturilor de familie. Continuăm, in rindurile de’față, expli
carea normelor juridice din acest domeniu, privind ocrotirea mamelor
și copiilor - dreptul muncii, legislația sanitară, normele de stimulare
o natalității.

— Care este principalul act norma
tiv care reglementează ocrotirea să
nătății mamei și copilului ?
— „Sediul materiei" — cum se
spune în limbaj juridic — il reprezin
tă Legea nr. 3/1978 privind asigu
rarea. sănătății populației. Prin am
ploare — aproape 200 de articole —
prin minuțiozitatea reglementărilor
și prin importanța conținutului lor,
legea amintită poate fi considerată
un adevărat „cod sanitar" al dreptu
lui românesc. Ei bine, in toate capi
tolele acestei importante legi, regle
mentările care vizează încurajarea
natalității ocupă un loc de frunte.
Se observă acest lucru încă din pri
mele norme. Astfel, art. 6, stabilind
obiectivele principale a căror reali
zare trebuie să fie asigurată de or
ganele sanitare, pe toată verticala
lor, în aplicarea politicii partidului
și statului în domeniul sănătății pu
blice, subliniază printre priorități t
„apărarea și întărirea sănătății ma
mei. copilului si tineretului, creș
terea natalității, asigurarea unor
proporții • corespunzătoare în struc
tura de virstă a populației și menți
nerea tinereții națiunii". Acest
obiectiv este reluat pe parcursul le
gii ori de cîte ori se detaliază înda
toririle unora sau altora dintre veri
gile sistemului sanitar ; astfel, dis
pensarul medical „asigură asistenta
medicală a femeii gravide, mamei și
copilului" (art. 23. lit. c). Consiliul
Sanitar Superior „urmărește îmbu
nătățirea permanentă a asistenței
medicale a populației, mamei, copi
lului și' tineretului" (art. 51 lit. f),
Ministerul Sănătății „răspunde de
aplicarea măsurilor sanitare privind
dezvoltarea sănătoasă, fizică și inte
lectuală a copiilor și tineretului". In
plus, în cap. IV al legii, o întreagă
secțiune — a 2-a — este consacrată
„apărării și dezvoltării sănătății ma
mei. copilului și tineretului".
Trebuie reținut deci că îndatoririle
de acest gen ale organelor sanitare
nu decurg numai din norme deonto
logice. din menirea profesională.
Ele îmbracă, în statul nostru,
și forma strictă, fermă, a nor
mei de drept. In oonsecință,
și respectarea lor trebuie asigurată
fără nici o urmă de voluntarism, ci
riguros, fără excepție sau condițio
nări, așa cum se respectă orice nor
me legale.

— lntrucît Insă, tn practică, se
mai intilnesc $i cazuri de ignorare
de către unii membri ai corpului

terea și educarea de copii sănătoși,
bine dezvoltați fizic și intelectual,
în condițiile îmbinării armonioase a
acestui rol cu acela de participantă
activă în procesul de producție".
— fată discuția ajunsă si in „ve
cinătatea" dreptului muncii. Care
sint principalele reglementări în fa
voarea femeii muncitoare ?
— Ar trebui citate mai intîi prin
cipiile consacrate prin art. 151 din
Codul muncii :
„In Republica Socialistă România
se dă o înaltă prețuire muncii fe
meii, asigurîndu-i-se dreptul de a
ocupa orice funcție sau loc de mun
că, în raport cu pregătirea și capa
citatea ei, creîndu-i-se totodată con
diții pentru dezvoltarea multilaterală
a personalității sale. în remunerarea
muncii pe care o prestează se aplică
principiul «la muncă egală cu
bărbatul, retribuție egală»-. Femeile
încadrate în muncă se bucură de

Expresie a dreptului la viața, la fericire:

Ocrotirea familiei,
a copiilor
sanitar a acestor îndatoriri, vă ru
găm să citați, spre edificarea oricui,
cel puțin unul din articolele capito
lului menționat.
— Toate reglementările ar trebui
restudiate în unitățile de profil. Voi
cita din art. 93 : „Unitățile și per
sonalul sanitar sînt obligate să des
fășoare o activitate de educație sa
nitară care să conducă la formarea
unei opinii favorabile creșterii nata
lității, precum și să asigure condi
țiile optime medico-sanltare pentru
îngrijirea femeii gravide, dezvol
tarea sănătoasă a nou-născuților, co
piilor și tinerilor".
Aceste îndatoriri au căpătat noi
semnificații, un plus de importanță
prin „Hotărirea Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. cu pri
vire la creșterea răspunderii organe
lor și organizațiilor de partid, orga
nelor de stat și cadrelor medicosanitare in înfăptuirea politicii de
mografice și asigurarea unui spor
corespunzător al populației" din 24
februarie 198ț.
Revenind la „Legea sănătății" se
cuvine subliniată și prevederea ali
neatului 2 din art. 93. în acțiunea
de apărare a sănătății familiei, me
dicii, întregul personal sanitar „tre
buie să acorde o atenție deosebită
întăririi sănătății femeii, astfel incit
să-și poată îndeplini importantul său
rol social, de mamă, privind creș
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măsuri speciale de ocrotire a sănă
tății și de condițiile necesare îngri
jirii și edueării copiilor".
— Prin ce măsuri de ocrotire sint
concretizate aceste principii ?
— Capitolul VII din Codul muncii
cuprinde un mănunchi de norme de
protecție a femeii și tinerilor :
• femeile gravide și cele care alăptează nu pot fi folosite la locuri
dc muncă cu condiții vătămătoare,
grele sau periculoase ori contrain
dicate medical și nu vor putea fi
chemate la ore suplimentare. Fe
meile gravide sau cele care alăptea
ză vor fi trecute pe alte locuri de
muncă, fără scăderea retribuției ;
• femeile au dreptul la un con
cediu de maternitate plătit de 112
zile ;
• unitățile sint obligate să acor
de femeilor în cursul programului
de lucru pauze pentru alimentarea
copilului, fără consecințe asupra re
munerării sau alte drepturi mate
riale ;
• femeilor care au copii bolnavi
mai mici de 3 ani li se acordă con
cedii plătite pentru îngrijirea aces
tora. care nu se includ in concediul
de odihnă ;
• cu excepția unor cazuri de for
ță majoră, munca femeilor în tim
pul nopții este interzisă ;
• femeile care au copii în -virstă
de pină la 6 ani, pe care ii îngri-

jesc. pot lucra cu 1/2 normă, dacă
nu beneficiază de creșe sau cămine ;
timpul cit au fost încadrate in aceste condiții se consideră timp lu
crat cu o) normă întreagă ;
• nu poate fi desfăcut, din iniția
tiva unității, contractul de muncă al
femeii gravide, in timpul concediu
lui de maternitate, in perioada de
alăptare. în perioada cit îngrijește
copilul bolnav ta virstă de pină la
3 ani, precum și în timpul cit soțul
satisface stagiul militar (ari. 146 din
cod).
— Ce organisme garantează apli
carea acestor norme legale de
ocrotire ?
— Așa cum subliniază însuși co
dul, în capitolul său special „Con
trolul aplicării legislației muncii" —
„Stricta respectare a legilor consti
tuie o obligație constituțională pen
tru toate unitățile socialiste și
persoanele încadrate în muncă".
în afara acestei îndatoriri genera
le, „ministerele și celelalte organe
de stat și obștești, precum și comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare au obligația să ia măsuri pen
tru cunoașterea si respectarea le
gislației muncii și să asigure contro
lul aplicării dispozițiilor legale pri
vind raporturile de muncă in uni
tățile din subordinea lor" (art. 180).
Controlul aplicării dispozițiilor le
gale referitoare la raporturile de
muncă revine, conform art. 181, Mi
nisterului Muncii, precum și orga
nelor locale de specialitate ale co
mitetelor executive ale oonsiliilor
populare județene și al municipiului
București, iar sindicatele „organi
zează și exercită, potrivit legii și
statutului lor, controlul obștesc asu
pra respectării dispozițiilor legale,
privind raporturile de muncă" (art.
181, al. 2).
— Intrucit legislația în materie
este foarte cuprinzătoare, vă rugăm
ca, in incheiere, să faceți o enume
rare a principalelor acte normative
care mai pot fi studiate de cei in
teresați.
— Aplicabilitatea cea mai largă o
au : Decretul 195/1951 privind dis
tincțiile acordate mamelor cu multi
copii ; Decretul 410/1985 privind alo
cația de stat, indemnizația pentru
copii, ajutoare ce se acordă mamelor,
precum și indemnizația de naștere ;
Decretul 65/1982 cu privire ia asigu
rarea creselor și grădinițelor ; De
cretul 246/1958 — cu modificările in
tervenite în 1966 și 1971 — oare asi
gură asistența medicală gratuită
gravidelor, lehuzelor, copiilor în
virstă de pînă la 16 ani, precum și
femeilor care au născut cel puțin
3 copii ; Legea 3/1977 sub aspectul
reducerii vînstei de pensionare a fe
meilor care au crescut cel puțin 3
copii pînă la virstă de 10 ani și au
o vechime în muncă de cel puțin
25 de ani ; Decretul 770/1966 care in
terzice întreruperea cursului normal
al sarcinii, completat cu prevederile
Codului penal care sancționează în
călcarea normelor instituite în acest
scop.
Convorbire realizată dă

Serqiu ANDON
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Sezon estival in parcul Drumul Taberei

Foto : S. Cristian

O cerință a democrației socialiste:

Rezolvarea promptă, temeinică
a scrisorilor oamenilor muncii
In sprijinul
organizării mai
bune a muncii

sit că lucrurile stau cu
fac sesizări cu bunătotul altfel, tn răspun
credintă si răspunde
sul trimis ziarului, re. ea prevede si
semnat de primul se
sancțiuni pentru cei
cretar al comitetului
care . se dedau la
de partid, practici calomniatoare
Intr-o scrisoare a- municipal
se arată că afirmații
și denigratoare.
dresată ziarului se re le
lui V. Cristoiu din
lata că la unitatea de această scrisoare, ca si
La Bîrlad,
construcții si renarații
din altele, adresate al
navale
(F.C.R.N.)-„2 tor
foruri,
stat
neînte

îmbunătățirea
Mai“ Mangalia, ta ca meiate si neadevărate,
drul colectivului con
alimentării
în scooul de a
dus de maistrul Mircea făcute
persoanele la
Pal. activitatea nu denigra
cu apă potabilă
care se referă. Se aeste organizată cores rată
că eh ca pre
punzător. nersonalul ședinte
în legătură cu scri
al asociației
muncitor nu este ju de locatari,
soarea adresată ziaru
nu
și-a
dicios folosit. unii
lui de Constantin Ivăfăout oonstiincios da nescu
muncitori fiind repar toria.
din Birlad. stra
motiv pentru
tizați si la alte lucrări care a fost
da Sterian Dumbravă
chemat la
ce nu stat legate de consiliul popular.
nr.
4.
bloc D6. refe
îm
producție etc.
ritoare la necesitatea
preună
cu
alti
pre

Din răspunsul Comi
îmbunătățirii alimen
de asociații
tetului orășenesc de ședinți
tării cu apă potabilă a
din zona de sud a o- zonei
partid Mangalia, că
in care locuieș
rasului pentru a se te. comitetul
ruia redacția i-a tri
munici
stabili măsurile ce
mis . spre
soluțio
pal
de
partid ne-a co
trebuie
adoptate
in
nare sesizarea, reiese vederea îmbunătățirii municat un răspuns
că ’ faptele semnalate activității acestor aso cuprinzînd
măsurile
se confirmă în mare ciații.
adoptate
în
acest
parte. A rezultat că.
sens. Alimentarea cu
In ce privește scoa apă
Intr-adevăr, s-au ma terea
potabilă
a
muni
din funcția de cipiului Bîrlad. se a-
nifestat unele neajun
remizier
in cadrul pie rată ta adresa de răs
suri In organizarea ței. măsura
a fost lua
muncii tn colectivul tă ca urmare
a devenit o
unor puns.
respectiv, că au fost abateri repetatea săvîrproblemă.
deoarece,
repartizați muncitori site de cel in cauză : din cauza secetei pre
să execute, ce-i drept
lungite.
lacul
acu
preturilor mulare de lade„Rîpa
în afara orelor de pro-** neafisanea
de
mercurial
si
neresgram. repararea si
Albastră", ca și alte
nectarea acestora, ne-, -surse
vopsirea unei unitățiinterne de apă
taxelor lega--. au scăzut
anexă a unui restau ihoasarea
ca volum și
de la unii' produ debit. Pentru
rant.. capitonanea unui le
îmbună
cători ( și favorizarea
autoturism, proprieta alfofa
tățirea
alimentării
cu
'et'p.
Dp
.aseme

te1 personală etc.
apă potabilă s-au luat'
nea. nti este adevăra măsuri
să se foreze
tn răspuns se men tă nici afirmația că
circa 25 de puțuri care
ționează că. pentru
nu ar fi primit răs
conducerea
necores punsuri la scrisorile să fie gata Dină la
acestui an si
punzătoare a echipe sale
adresate diferite Sfârșitul
să se repună in func
lor din subordine si lor foruri locale.
țiune
toate
fintînile si
folosirea personalului
Așa stând lucrurile,
cișmelele de apă pota
muncitor in alte sco
este
loeuil
să
precizăm,
puri decit cele legate atât pentru semnatarul bilă. Totodată. prin
extinderea unei con
de producția unității,
scrisorii de fată, cît si
între străzile
maistrul Miroea Pal pentru
care pro ducte
23 August și Pescari
a fost sancționat dis cedează alții
ca el, că. ta
lor.
aprovizionarea
cu
ciplinar cu diminua
sistemul larg al de apă potabilă a cartie

rea retribuției cu 10 la mocrației
noastre
so

sută Pe timp de trei cialiste. scrisorile oa rului Sterian Dum
luni. De asemenea, au menilor muncii au un bravă se face ta con
diții mai bune.
fost sancționați cu a- rol important în per
vertisment cei vinovat! fectionarea activității
De asemenea, pentru
de tăinuirea timp În intr-un domeniu sau completarea necesaru
delungat a unor nere altul. în înlăturarea lui de apă potabilă în
guli-; totodată, a fost unor stări de lucruri municipiu s-au făcut
atenționată conducerea negative.
Dar cei care propuneri la organele
unității în legătură cu
județene de resort
folosesc
această
necesitatea urmăririi au datoria moralăcale
si pentru a se analiza po
sistematice a modului legală să dovedească
sibilitățile de aducțiuîn care se aplică mă bună-credintă. corecti ne a anei de la lacul
surile adoptate pen tudine. respect al a- de acumulare ..Cuibul
tru întărirea ordinii si
comuna
devărului. Asa cum Vulturilor".
disciplinei la atelierul legea
Perieni,
din
apro
apără
de
orice
reparații, precum si
persecuții pe cei care pierea Birladului.
pentru
respectarea
prevederilor Legii pri
LA SEMNALELE CITITORILOR
vind rezolvarea pro
punerilor. sesizărilor,
•
Protejarea terenurilor. în urma verifică
reclamatiilor si cere
rilor oamenilor muncii. rilor efectuate pe baza scrisorii cititorului Du
mitru Pietricică din comuna Gura Ocniței. sa
tul Adinca. județul Dîmbovița — ne-a răspuns
La baza
Oficiul județean de gospodărire a apelor — s-au
stabilit. împreună cu organele locale, măsuri
sesizărilor
le necesare pentru întreținerea văilor torenția
— numai buna- le din zona localității respective. Lucrările vor
fi oontinuate si în anul următor, fiind propu
credință, simțul se
pentru planul de acțiuni ce se va realiza
de răspundere 1 prim oontributia in muncă a cetățenilor.
Vasille Cristoiu din
Focșani, strada 8 Mai
nr. 2. apartamentul
nr. 14. a sesizat re
dacției că. în calitate
de președinte al aso
ciației de locatari din
imobilul în care locu
iește. ar fi persecutat
de unii factori de oonducere ai municipiului,
că in mod neiustificat
a fost scos din func
ția de remizier în ca
drul pieței agroalimentare din localitate și
că nu a primit nici
un răspuns la scriso
rile sale adresate or
ganelor locale.
în urma verificărilor
efectuate la fata locu
lui de către Comitetul
municipal Focsani ai
P.C.R.. căruia redacția
i-a trimis sesizarea
pentru analiză, a reie-

• Oprirea trenului de persoane nr. 3 012 ta
stația Crivina — precizează în răspunsul său
Serviciul circulație din cadrul Departamentului
căilor ferate la sesizarea unor cetățeni care
circulă- zilnic Pe ruta Ploiești — București —
a fost stabilită în noul mers al trenurilor, po
trivit cererii oamenilor muncii care-si desfă
șoară activitatea ta zonă. Regionala Căi Ferate
București a luat măsuri de urmărire priorita
ră a circulației acestui tren, astfel ca eventuale
le întârzieri să fie minime.
• Răi platnici. în blocul B T. strada Steja
rului din Sîngeorz-Băi. județul Bistrița-Năsăiid,
unii locatari au mari restante la plata cotelorpărti ce le revin din cheltuielile comune pen
tru întreținerea imobilului ; ca urmare a întirzierilor mari in achitarea unor facturi s-a ajuns
la sistarea furnizării apei calde menajere. Bi
roul executiv al consiliului popular orășenesc,
analizind sesizarea adresată redacției de mai
multi locatari care-si îndeplinesc corect obliga
țiile ce Ie au. a hotă rit. împreună cu secția
mixtă Năsăud a I.J.G.C.L. — Bistrița, să se
revină asupra măsurii respective. Locatarii răi
platnici, cu debite mari, vor fi acționați în ju
decată. cu posibilitatea de a fi evacuați din lo
cuințe.

Gheorghe PIRVAN

IAȘI:
Ample lucrări prin muncă patriotică
Locuitorii județului Iași. în
frunte cu deputății, participă in
tens la înfrumusețarea si buna
gospodărire a localităților. Ca ur
mare. valoarea lucrărilor patrioti
ce efectuate în acest an. pînă in
prezent, se ridică la peste 1.5 mi
liarde lei. S-au realizat. între al
tele. redarea in circuitul agricol a
175 ha terenuri degradate, amena
jarea a 700 ha parcuri și spații

verzi, plantarea a 2,5 milioane pomi
fructiferi, arbori si arbuști orna
mentali. construirea a 280 terenuri
sportive si locuri de joacă pen
tru copii, construirea si repararea
a numeroase poduri si podețe etc.
Cu cele mai bune rezultate se în
scriu orașul Pașcani si comunele
Podu Hoaiei. Țibănești, Lețcani,
Motca si Miroslovești. (Manole
Corcaci).

Și în pădure
există... ecou
In numărul 13 952 al ziarului nos
tru a apărut ancheta intitulată „In
pădure nu înseamnă ca-n codru", in
care, relevîndu-se însemnătatea pă
durii. ca factor de mediu, era criti
cată. totodată, comportarea necivili
zată a unor cetățeni. Se arăta că
pădurile, care folosesc și ca loc
de agrement, sînt, in mod deosebit,
periclitate de cei care intră cu auto
turismele in desiș, strivind lăstari,
de cei ce transformă locul în care
au campat in ladă de gunoi, dar mai
cu seamă de cei ce fac focul în pă
dure, deși toate acestea constituie
contravenții. Pe baza acestor consta
tări, ziarul nostru sugera o interven
ție mpi energică din partea foruri
lor de resort.
Zîlele trecute, la redacție a sosit
un răspuns la ancheta amintită, din
partea Inspectoratului silvic' al mu
nicipiului București, semnat de
șeful acestuia, ing. Gh. Craidu. „Ar
ticolul. se spune în răspuns, a con
stituit o bună propagandă pentru
scoaterea în evidență a rolului pă
durii, mai ales în zona Capitalei,
atrăgînd atenția asupra respectării
reglementărilor care o ocrotesc. Au
fost reliefate, pe baza unei docu
mentări la fata locului, problemele
esențiale, neajunsurile manifestate,
motiv pentru care lucrătorii Inspec
toratului silvic al municipiului Bucu
rești aduc mulțumiri ziarului. Dorim
să subliniem că articolul a avut
ecou și în alte inspectorate silvice,
care ne-au transmis opinia că ase
menea intervenții stat binevenite,
ele fiind de un real folos in păstra
rea și buna gospodărire a pădurilor".
In răspunsul primit stat subliniate
urmările practice ale anchetei men
ționate, măsurile luate pentru eli
minarea carențelor semnalate, ele
fiind de fapt „miezul" răspunsului
amintit. Ce aflăm. în acest sens 7
„Articolul respectiv, se arată mai de
parte. a sensibilizat și dinamizat pe
acei factori care au unități in pădu
re sau care concură la menținerea
ordinii și disciplinei, a respectării
reglementărilor în vigoare. Astfel,
•unitățile comerciale, atît cele vizate
în articol, cit și celelalte au efectuat
acțiuni de curățenie ta jurul puncte
lor de desfacere și al restaurantelor,
manifestând, în continuare, recepti
vitate fată de deficientele semnalate
de ocoalele silvice. Imediat după
apariția articolului, organele de pom
pieri ne-au solicitat colaborarea,
lucru ce s-a făcut în cadrul unor
acțiuni comune. De asemenea, orga
nele de miliție au devenit mult mai
active, intervenind cu promptitudine
în cazul cetățenilor care-și parchează
autoturismele în pădure.
în ce ne privește, după apariția
articolului am convocat pe toți șefii
ocoalelor silvice din subordine și
i-am instruit, reamintindu-le înda
toririle ce le revin în ce privește
respectarea legii, a normelor de ci
vilizație, a prevenirii incendiilor. Ca
urmare, a sporit exigența lucrători
lor noștri. Vă informăm că in spe
cial în zona de activitate a ocolului
silvic Brănesti s-au întocmit un nu
măr însemnat de procese-verbale da
amendă celor care au fost găsiți că
făceau focul in apropierea pădurii
sau parcau mașinile în spatii nepermise. Și în viitor vom insista asupra
îndatoririi personalului nostru de
teren de a fi mai exigent, mai ferm
în aplicarea prevederilor legale și
sancționarea promptă a celor ce le
încalcă. Vom solicita, în continuare,
sprijinul organelor de miliție și de
pompieri, pentru a da acțiunilor
noastre o mai mare eficientă, pentru
a feri pădurile de urmările nefaste
ale nerespectării normelor de pro
tecție a acestei importante bogății
naționale".
Un răspuns care demonstrează că
și în pădure poate exista... ecou,
atunci cînd este vorba despre păs
trarea acestei podoabe naturale a ță
rii, al cărei rol în menținerea pu
rității atmosferei, a echilibrului eco
logic este de cea mai mare impor
tantă. (Rodica Șerban).

Măsuri,
deocamdată,
promițătoare
în urma articolului „Anoni
matul care stimulează impolite
țea", apărut .în ziarul „Scin
teia" cu numărul 13 952, în care se
criticau o serie de acte de indisci
plină ale conducătorilor de vehicule
ale I.T.B.. din partea conducerii
acestei întreprinderi am primit ur
mătorul răspuns : „în mijloacele de
transport in comun nu este afișată
identitatea conducătorului de vehicul,
însă aceștia posedă un ecuson. De
oarece o parte din personal nu
poartă în mod vizibil acest ecuson
(noi nu l-am văzut la nimeni, n.n.),
am luat măsura de tipărire a
unei „cărți de vizită" care va fi
afișată pe geamul din spatele postu
lui de conducere al vehiculelor.
Acesta va cuprinde numele si pre
numele șoferului, unitatea de care
aparține și numărul de telefon al
șefului de unitate. Precizăm că pînă
la realizarea acestui lucru, identifi
carea oricărui șofer sau manipulant
se poate face indicînd numărul de
inventar sau de circulație al vehicu
lului, data și ora".
Cum se vede, o măsură binevenită,
sugerată în articolul nostru, care, nu
ne îndoim, va contribui la instaura
rea unui climat de ordine si disci
plină, la creșterea răspunderii perso
nalului de pe traseele I.T.B., punînd
la îndemîna cetățenilor un mijloc
eficace de a semnala operativ nere
gulile întilnite pe diverse linii și
mijloace de transport I.T.B.
Răspunsul dat nedumerește totuși
prin faptul că nu face nici o referire
la șoferii care au fost criticați în
nota amintită, pentru insolenta de
care au dat dovadă fată de călători.
Una din două : sau nu s-a conside
rat necesar să se ia vreo măsură
față de ei. ceea ce nu este normal,
sau nu au putut fi identificați pe
baza numerelor de inventar și de
circulație ale autobuzelor indicate în
articol. Ceea ce dovedește, o dată
mai mult, că procedeul de identifi
care stabilit în răspunsul adresat
redacției de către conducerea I.T.B.
se cere, într-adevăr, aplicat cît mai
grabnic. (Ion Marin).
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ADUNĂRILE GENERALEALEOAMENILORMUNCII
înaltă exigență

față de perfecționarea propriei activități
Dacă ar fi fost înlăturate cifrele
din darea de seamă a consiliului oa
menilor muncii prezentată în aduna
rea generală care a avut loc la în
treprinderea „Filatura de bumbac"
din Zalău, impresia generală ar
fi fost că aici lucrurile nu
stau' deloc bine, că unitatea se
confruntă-cu probleme a căror solu
ționare a devenit presantă. Tonul
foarte critic si autocritic al materia
lelor prezentate, regăsit întocmai șl
în intervențiile parti-cipantilor la
dezbateri, luările de poziție tranșan
te. la obiect si cu adresă precisă la
secții, ateliere formații de lucru si
persoane atrăgea atentia asupra unor
stări de lucruri care trebuie urgent
rezolvate.
Fără îndoială. toate observațiile
făcute sînt reale Si. asa cum s-a ară
tat in concluziile adunării generale,
bine venite. Cu singura corectură că
ele nu au fost determinate de obți
nerea unor rezultate nesatisfăcătoa
re în primul semestru al anului. Ast
fel. planul la producția fizică a fost
realizat in proporție de 103.8 la sută,
la producția-marfă vindută si înca
sată — 101.5 la sută, la productivi
tatea muncii — 100,3 la sută, iar in
dicele de utilizare a mașinilor a fost
net superior față de perioada ante
rioară.
De unde si. mai ales, de ce atunci
o asemenea orientare a analizelor
și discuțiilor ? Cu atît mai mult cu
cit înainte — cînd unitatea avea in
tr-adevăr o serie de greutăți in rea

lizarea planului — același colectiv
manifesta o cu totul altă poziție. Ei
bine, trebuie spus că dezbaterile din
adunarea generală au pus în eviden
tă un lucru esențial, și anume schim
barea mentalității, a modului de a
gindi si de a acționa al oamenilor
si. în consecință, a modului de a dis
cuta problemele. ,.E adevărat că
rie-am realizat si depășit planul în
primul semestru, că s-a îmbunătă
țit calitatea producției, dar să nu

filului nostru de fabricație, calitatea
muncii depinde în mare măsură de
starea mașinilor si utilajelor, de ac
tivitatea echipelor de întreținere si
reparații, preciza filatoarea Rodica
Vidra, de la secția din Șimleu Silvaniei. secretar al organizației de
partid în schimbul B. Dacă aceste
echipe și-ar face datoria asa cum
trebuie, n-am avea atîtea probleme
legate de calitate".
Această afirmație a fost primită cu

La întreprinderea „Filatura de bumbac"
din Zalău
pierdem din vedere că mai primim
unele observații, a spus filatoarea
Mariana Tide, din schimbul A. sec
ția Zalău. Am reușit un lucru impor
tant : aproape toate muncitoarele ,își
realizează normele de producție.' NU’mai că. din pă-cate. la unii formula
rea «Singur controlez și răspund de
calitatea muncii mele» a rămas doar
o simplă lozincă, fără acoperire in
fame".
Si pentru că problema calității a
străbătut, ca un fir roșu, toate in
tervențiile vorbitorilor, am urmărit
in mod deosebit care .sînt și unde se
localizează cauzele lipsurilor mani
festate. precum si propunerile făcu
te pentru îndreptarea lucrurilor.
„Știm foairte bine că. datorită pro

un murmur afirmativ de adunarea
generală si. firește, șeful atelierului
a trebuit să răspundă. Și a răspuns,
recunoscînd partea de vină pe care
o au specialiștii si muncitorii din acest atelier. Astfel, s-a arătat că pla
nul de revizii și reparații a fost rea
lizat. dar lucrările nu s-au făcut în
totdeauna la un nivel calitativ cores
punzător. Totodată. S-a făcut si pro
punerea ca ne timpul exploatării utilaielor să se manifeste mai multă
atentie. să se insiste mai mult pe
creșterea competentei profesionale a
oamenilor. S-au făcut si alte propu
neri privind organizarea mai bună a
mu-noii. desfășurarea unor instruiri
mal atente a tinerelor lucrătoare, efectuarea reglajelor la mașini etc.

Toate vizînd unul si același lucru :
creșterea calității produselor, știut
fiind că acestea intră în proporție de
90 la sută în componenta confecțiilor
destinate producției de export reali
zate în întreprinderile de profil.
La necesitatea creșterii răspunde
rii în muncă s-au referit si alti. vor
bitori. printre care Gavril Gudea,
Constantin Iov. Aurel Corciu. Maria
Pop. Florica Negru. Magdalena Sza
bo. Ana Tomas. Nimeni nu a mai
adus în discuție — ca în alte dăți —
asa-zisele oauze obiective. Motiv
pentru care si directorul întreprin
derii. ing. Olga Scripcaru. a tinut să
precizeze. în răspunsul dat la proble
mele ridicate, că pînă la urmă totul
depinde de atitudinea colectivului
față de problema calității : „Pri
mul pas s-a și făcut : ne-am rea
lizat planul la aproape toti indica
torii. au fost înregistrate rezultate
bune si în alte domenii. -Există deci
toate condițiile ca producția să se
realizeze în continuare in condiții de
calitate ireproșabilă".
Cu alte cuvinte, ștacheta exigenței
fată de propria activitate a fost
înălțată tot mai sus. Și tot din aoeastă perspectivă s-a apreciat că
planul pe semestrul II — realist fun
damentat. corelat cu potențialul uman si material al întreprinderii —
este pe deplin realizabil, la cote
înalte de eficientă.

Euqen TEGLAS
corespondentul „Scînteii
*

Lecția autoconducerii muncitorești
nare a organizării și modernizare a
proceselor de producție. Cele 13 mă
suri prevăzute pentru anul 1986 au
fost realizate în întregime și au
aVut ca efect, în semestrul I a.c., un
spor de producție de circa 2,5 mili
oane lei, o creștere a productivității
muncii de 7.6 la sută ș. a.
Acestea. au fost datele care pu
teau determina în final o dezbatere
democratică model. De ce nu a fost
totuși așa ? Există trei explicații și
ele merită, credem, să fie aduse în
discuție.
Aproape 90 la sută din reprezen

președintele consiliului oamenilor
muncii sau directorul întreprinderii.
Și, nu in ultimul rînd, reprezentau ■
tul centralei, care este exclus să nu
fi simțit trimiterile mai directe sau
mai ocolite care s-au făcut nu o dată
in adunare la adresa forului tute
lar. Primii trei nu i-au solicitat pe
vorbitori, cum ne-au declarat ulte
rior, pentru a nu-i... intimida. Ar
gument care nu rezistă în întregi
me, chiar dacă în cazul unora ar fi
valabil. Ioana Geagău ar fi avut,
de pildă, multe de spus îh legătură
cu organizarea minei de argilă, Vje-

La întreprinderea de produse refractare
„Unirea" din Tirgu Jiu
tanții oamenilor muncii participant!
la adunare au constituit-o munci
torii tineri. Pentru că și colectivul
este, de asemenea, tinăr. Toți cei 10
participant! la dezbatere s-au anga.jat într-un dialog concret, promiță
tor pînă la un punct, dar cu inter
venții foarte scurte. Uneori atît de
scurte incit s-au rezumat la a se
declara de acord cu „oele aflate în
adunarea generală" sau a-și afirma
un angajament legat de locul de
muncă. Se vedea bine că toți — și
inginerul Ioana Geagău, și mocanlcul Eugen Viașu, și electricianul
Dumitru Zugravu, și presatbarea
Maria Croitoru — sînt buni cunos
cători ai situației din întreprindere,
buni profesioniști, dar ar fi trebuit
solicitați să-și spună cuvîntul rruii
in adincime, pe problemele de fond
ale unității, și nu să se rezume nu
mai la simpla enunțare a unei idei.
Cine ar fi trebuit să facă acest lu
cru ? în primul rind. președintele
adunării generale. în al doilea rînd.

zuroiu, dar „dacă problema n-a fost
abordată nici în darea de seamă,
nici in cuvîntul reprezentantului
centralei", n-a făcut-o nici ea.
Am ajuns astfel la problema
esențială. Știința de a te manifesta
in adunarea generală, de a ridica
probleme majore, de a faoe propu
neri, de a critica atunci cind e ca
zul și pe cine e cazul se învață. Și
nu din cărți, ci din modul în care
se desfășoară „pe viu", în fiecare
unitate, adunările generale ale oa
menilor muncii. Or, fără clarifica
rea unor probleme nodale — cazul
producției fizice, de pildă — si fără
a fi solicitați să aprofundeze lucru
rile, tinerii muncitori s-au mulțu
mit mai mult — ceea ce nu-i rău
— să exprime angajamente perso
nale, să abordeze problemele relativ
minore ale propriului loc de mun
că. Iar problemele de fond ale auto
conducerii muncitorești au trebuit
să fie aduse în prim plan de tova
rășul Vasile Brădiceanu, secretar al

comitetului municipal de partid.
„Fabrica de produse refractare
«Unirea» — a spus dînsul — ar fi
putut fi un colectiv de muncă frun
taș. Atit în cadrul municipiului
Tirgu Jiu, cît și în cadrul centralei.
Dar atît timp cît nu are fundamen
tat circa 25 la sută din planul, pro
ducției fizice L. pentru că între
prinderea n-are nici o comandă sau
contract neonorat — vor continua să
existe anumite necorelări și. deci,
neîmpliniri. Dacă unitățile de spe
cialitate nu au nevoie de sortimen
tele respective de producție fizică,
de cărămizi și argilă — dovadă că
nu sînt solicitate —. de ce produce
rea lor să fie planificată de dra
gul... planificării ?“
Aceasta era, deci; problema de
fond în cadrul adunării generale a
oamenilor muncii de la întreprinde
rea „Unirea" din Tîrgu Jiu. Iar cla
rificarea ei se putea face — și încă
foarte bine — cu ocazia adunării ge
nerale. Dar, surprinzător, directorul
tehnic al centralei a „vizitat" unita
tea timp de două ceasuri cu o zi
înainte de adunare, dar n-a rămas
să participe la lucrările acesteia.
Iar delegatul trimis de centrală la
adunare, funcționar în cadrul bi
roului personal, învățămînt și retri
buire. a venit între două trenuri
și a cerut chiar permisiunea să
plece imediat după adunare pentru
că altfel pierde trenul.
Așadar, iată de ce o adunare care
a avut toate datele de a fi model
nu s-a apropiat decît parțial de
această cerință. Motiv pentru care
invităm la reflecție pe toți cei care,
într-un fel sau altul, au contribuit
la aceasta, și nu numai pe ei. Lec
ția autoconducerii muncitorești rămîne mereu deschisă pentru învă
țăminte șl concluzii.

Constantin PRIESCU

BBBBBBBBBB
MOINEȘTI: Sonde
în exploatare
înainte de termen
Petroliștii din cadrul Trustu
lui de foraj extracție Moinești
intimpină marea sărbătoare a
eliberării patriei cu noi și sem
nificative fapte de muncă. în
aceste zile, pe cimpurile petro
liere din raza ce activitate a
schelelor de foraj Comănești,
Zemeș, Tirgu Ocna și Ghelinta
au fost puse în circuitul
productiv alte șase noi sonde
de medie și mică adincime. Cu acestea, numărul son
delor forate de la începutul
anului de către colectivul trus
tului a ajuns la 71, cu 5 sonde
in plus față de prevederile pla
nului pe această perioadă. Cele
mai multe din noile sonde au
fost puse in funcțiune înainte
de termen, fapt ce a avut o in
fluență pozitivă asupra pro
ducției de țiței. Succesul se datorește unei mai bune organi
zări a muncii la locurile de
producție de către brigăzile de
foraj, introducerii unor noi
tehnologii de lucru, folosirii sa
pelor cu trei lame si a fluidelor
de mare eficiență, toate contri
buind in mod simțitor la spo
rirea vitezei de foraj și înscrie
rii pe graficul întrecerii a unor
însemnat» depășiri de plan. La
această dată se află intr-un
stadiu avansat de forai alte 19
sonde, care vor fi conectate
la circuitul economic pînă la fi
nele acestei luni. (Gheorghe
Bi’fiD

In secția montaj general a întreprinderii de utilaj greu „Progresul" din Brăila, un nou lot de produse este gata
pentru a fi livrat la export

Scurtarea termenelor de execuție a reparațiilor
(Urmare din pag. I)
— Lu numai cițiva ani în urmă,
ne spune interlocutorul, cind execu
tam reparațiile și reviziile după sis
temul clasic, adică fără a avea pre
gătite din timp ansamblele si, piesele
de schimb, eliminarea unei defec
țiuni la un ansamblu de mare com
plexitate cum este tetiera (de la
războiul de țesut „Imatex") dura
pînă la două schimburi, perioadă în
care războiul stătea imobilizat. As
tăzi, cind avem ansamble de rezer
vă, pentru eliminarea aceleiași de
fecțiuni războiul- stă imobilizat mai
puțin de o oră. Acțiunea de asigu
rare anticipată a ansamblelor, subansamblelor și pieselor a devenit
pentru noi o practică obișnuită. De
circa doi ani sînt asigurate cu an
samble, subansamble și piese de re
zervă toate tipurile de mașini.
Asigurarea unor asemenea rezer
ve nu se face, desigur, la voia întîmplării. fără discernămint, ci in
raport cu intensitatea procesului de
uzură și numărul mașinilor sau uti
lajelor de același tip. urmărindu-se,
totodată. încadrarea In normativele
prevăzute. Iar pentru a ciștiga bă
tălia cu timpul — care în asemenea

O problemă prioritară:

*

,

Adunarea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii de la între
prinderea de produse refractare
„Unirea" din Tirgu Jiu a avut toate datele pentru a fi
ceea ce se cheamă o aduna
re model. în primul rînd. rapoar
tele prezentate .de consiliul oameni
lor muncii in fața forului reprezen
tativ al autoconducerii muncitorești
din întreprindere — și cel referitor
la realizarea planului și a bugetului
de venituri și cheltuieli pe semes
trul I a.c., și cel referitor la înfăp
tuirea programului de perfecționare
a organizării și modernizare a pro
ceselor de producție —. prin carac
terul lor analitic, concret, critic și
autocritic, au creat o autentică bază
de dezbatere democratică. în al
doilea rind, însuși bilanțul rezulta
telor obținute de tînărul colectiv de
muncă al unei întreprinderi relativ
mici, dar importantă pentru secto
rul siderurgic al țării, a oferit sufi
ciente elemente pentru manifestarea
plenară a răspunderii personale și
colective atît a reprezentanților oa
menilor muncii, cît și a organului
de conducere al unității în întregul
său. Argumente ? întreprinderea
și-a îndeplinit și depășit planul la
indicatorii valorici, la unii indica
tori de eficiență economică — pro
ductivitatea muncii și cheltuielile
materiale — dar, pe ansamblu, bi
lanțul a fost afectat de nerealizarea
producției fizice la unele din sorti
mentele de bază : cărămizi refrac
tare și argilă.
Dacă nerealizarea producției fizi
ce are o explicație „exterioară" —
asupra căreia vom reveni mai tîrziu
— eforturile colectivului de aici, de
a se încadra in principiile mecanis
mului economico-financiar, sint evi
dente șl se concretizează in rezul
tate apreciabile. Ca și in cazul în
făptuirii programului de perfecțio

ÎN AGRICULTURA

cazuri se măsoară nu în zile sau ore,
ci in minute — oamenii cărora li se
încredințează efectuarea reparațiilor
și reviziilor sint specializați pe ma
șini și utilaje. O atentie deosebită
se acordă și calității lucrărilor de
reparații, recondiționării ansam
blelor și pieselor uzate, care sint
supuse unor riguroase încercări pe
standuri de probă. Aceasta face să
se preintimpine unele defecțiuni
accidentale, care ar putea determi
na oprirea producției.
In același timp, asigurarea unor
rezerve de ansamble, subansamble și
piese de schimb a permis și rezol
varea unei alte probleme, care îna
inte genera staționarea mașinilor și
utilajelor. Pînă nu de mult, mașinile
și utilajele mai complexe care se
defectau în schimburile II șl III rămîneau imobilizate pînă în schim
bul I, cînd soseau la program meca
nicii și lăcătușii din compartimentul
mecanic șef pentru remedierea de
fecțiunilor respective. Pe de altă
parte, chiar in condițiile în care
existau forțe pentru a remedia o
defecțiune, totuși. în multe eazuri,
mașina răminea imobilizată 6—8
ore, timp în care se pierdea un în
semnat volum de producție. Cadrele,

specialiștii întreprinderii au stabilit
și pentru asemenea cazuri măsuri
care au dus la diminuarea timpului
de imobilizare a mașinilor și utila
jelor. Astăzi, înlocuirea unui aseme
nea ansamblu durează, datorită asi
gurării anticipate a ansamblelor,
subansamblelor și pieselor de rezer
vă, doar 30—40 de minute. Și aceas
ta deoarece mecanicii de întreținere
nu fac altceva decît să demonteze
elementele defecte ori uzate și să le
înlocuiască cu altele bune.
într-un mod similar sint pregăti
te și se desfășoară reparațiile capi
tale și mijlocii la întreprinderea de
articole tehnice din cauciuc. Preci
zări în legătură cu această proble
mă au fost făcute de ing. Marius
Pop, șeful secției mecano-energetică.
— La noi, pregătirea anticipată a
reparațiilor începe practic cu 12
luni înainte de termenul scadent al
următoarei reparații capitale, cînd
un colectiv verifică (cu ocazia unei
revizii) starea mașinii sau a utilaju
lui. a pieselor și subansamblelor su
puse unor uzuri și eforturi mari.
Aceasta ne dă posibilitatea să pu
tem pregăti temeinic și din timp
fiecare reparație. în momentul opri-

rii mașinilor și utilajelor pentru re
parații nu fapem altceva decît să
demontăm piesele ori subansamblele
uzate și să le înlocuim cu cele pre
gătite din timp.
Aspectul eficienței economice se
află permanent în atenția specia
liștilor întreprinderii. Se caută so
luții mai economioe, materiale mai
ieftine, dar fără a diminua parame
trii tehnico-calitativi ai pieselor.
Așa se face că bucșele de ghidare
ale pistonului principal, care erau
din bronz, au fost Înlocuite cu bucșe
dintr-un material sintetic, mai ief
tin. dar și mai rezistent. Aici, totul
este subordonat Ideii de bază urmă
rite și anume : ca mașinile și utila
jele reparate să nu mai aibă nevoie
de alte intervenții pînă la următoa
rea reparație. Toate acestea au creat
condiții ca mașinile și utilajele să
funcționeze mai bine, ca timpii de
imobilizare să scadă continuu, ceea
ce se regăsește in creșterea — în
ultimii 3—4 ani — a indicelui de
utilizare a mașinilor și utilajelor de
la 90 la sută la 96 la sută.
Așadar, o experiență bună, de cer
tă valoare, care merită să fie studia
tă și însușită și de alte colective de
muncă din țară.

STRÎNGEREA Șl DEPOZITAREA
TUTUROR FURAJELOR
Din operativa privind
strîngerea și depozitarea
furajelor pentru stabulație,
operativă întocmită de
Direcția agricolă a ju
dețului Buzău, rezultă că
în ziua de 5 august au fost
strînse și depozitate 983
tone de paie. 512 tone fin,
75 tone de frunzare și au
fost. însămînțate cu culturi
duble pentru pășunat aproape 800 hectare. Tovară
șul Florin Nedelcu, direc
tor cu producția zootehnică
la direcția agricolă jude
țeană, ne dă pentru început
cîteva explicații : „Sîntem
într-o perioadă cînd toate
forțele din unitățile agri
cole sînt concentrate la di
ferite acțiuni pentru a
strînge și depozita cantități
cît mai mari de furaje. Pot
spune în acest sens că este
vorba de o stare de mobi
lizare generală, determi
nată de condițiile dificile
cu care ne confruntăm în
acest an. După cum vedeți,
zilnic urmărim cantitățile
care intră în parcurile de
furaje, stadiul desfășurării
acestei importante campa
nii fiind analizat seară de
seară la comitetul jude
țean de partid pentru a se
putea lua operativ măsurile
ce se impun".
Dintr-un început trebuie
semnalat faptul că anul
acesta, in unele zone din
județul Buzău, lipsa înde
lungată a precipitațiilor a
afectat în mare măsură
sursele de producere a nu
trețurilor in cantităti cores
punzătoare cerințelor. Din
analizele detaliate efec
tuate de organele agricole
de specialitate, în care au
fost luate în calcul canti
tățile de furaje depozitate
pînă acum, cît și din eva
luarea resurselor disponi
bile de aici
rezultă că
multe unități agricole vor
intra în iarnă cu un însem
nat deficit de nutrețuri. Se
estimează pe ansamblul ju
dețului un minus față de
necesar de circa 50 000
tone de fin și 130 000 tone
suculente. Această stare de
lucruri a determinat comi
tetul județean de partid să
stabilească un amplu pro
gram de măsuri și acțiuni
menite să contribuie la
echilibrarea balanței fura
jere. cu deosebire în unită
țile agricole ce se confrun
tă cu greutăți în acest sens.
..Strategia elaborată urmă
rește două direcții princi
pale — ne precizează to
varășul Sandu Lambru,
directorul general al direc
ției agricole județene. Pri

ma se referă la furajarea
animalelor, în așa fel îneît
de acum pină în toamnă
tîrziu să nu se consume
nimic din stocurile depozi
tate pentru perioada de
stabulație. A doua, are in
vedere folosirea tuturor po
sibilităților existente pen
tru diminuarea deficitului
și echilibrarea balanțe!
furajere".
Timp de două zile, prezenți fiind în mai multe
unități agricole, am avut
prilejul să ne convingem
de ampla mobilizare de
forțe, de răspunderea cu
care acționează cadrele de
conducere din unitățile
agricole pentru a nu precu
peți nici un efort in scopul

bălțile din apropiere, care
este administrat in hrana
animalelor, tocat împreună
cu paiele de orz și grîu.
Pentru asigurarea unor
surse de pășunat pe un
timp cît mai îndelungat
pînă Ia căderea brumei,
este de notat inițiativa de
a fi însămînțate in conti
nuare suprafețe suplimen
tare cu culturi duble, spe
cial destinate acestui scop.
Programul județean pre
vede ca pină la 15 august
să se realizeze astfel de
culturi pe 15 000 hectare.
Cele mai ample acțiuni
vizează folosirea tuturor
resurselor disponibile pen
tru echilibrarea balanței
furajere, care constituie

Acțiuni și inițiative
in județul Buzău
asigurării unor cantități cît
mai mari de furaje. Se cu
vine să menționăm faptul
că in județul Buzău există
multe unități cooperatiste,
printre care Padina. Po
goanele, Gherăseni, Costești,
Movila
Banului,
Gălbinași, Podgoria, Smeeni — care încă de pe
acum și-au asigurat în
mare măsură necesarul de
furaje pentru iarnă. în
cele ce urmează nu ne vom
referi la aceste unități, ci
la acelea care, cum arătam,
mal ales din motive
obiective, au strîns și depo
zitat cantități insuficiente
de furaje. Să amintim mai
întîi, ca o măsură generală,
faptul că un mare număr
de animale, 18 000 bovine
si peste 100 000 ovine, au
fost scoase la pășunat în
zona de munte a județului.
Alte mii de animale se află
în taberele de vară ame
najate pe miriști sau pa
jiști cultivate. „Procedînd
în acest fel — ne explică
Nicolae Seicaș, președin
tele C.A.P. Rușețu — eco
nomisim cele peste 900 tone
fîn depozitate pînă acum.
Tot în acest scop am luat
măsura de a suplimenta
hrănirea animalelor numai
cu furaje grosiere tocate,
paie în amestec cu mela
să". în altă parte, la C.A.P.
Găvănești, s-a organizat o
adevărată campanie de re
coltare a stufului de pe

acum cea mai importantă
problemă. Oricît de neîn
semnate ar părea la pri
ma vedere, au fost luate în
calcul toate posibilitățile.
Iată cîteva exemple con
crete. în plantațiile silvice
tinere au fost identificate
toate
suprafețele unde
există iarbă ce poate fi co
sită. Aceste terenuri au
fost repartizate la 24 de
cooperative agricole. între
care Siriu, Cănești. Vîlcele,
Merei, Puiești, Toplicenl,
Amara, Caragele, Mînzălesti. Ghergheasa și Cozieni,
care au trimis formații de
cooperatori pentru recol
tarea cantităților de nu
trețuri existente aid. Pe
această cale s-au adunat
pînă acum peste 200 tone
fîn. O altă acțiune, în care
sînt angrenate peste 30 de
unități agricole, vizează
realizarea frunzarelor, care
constituie un bun furaj
pentru animale. Pînă in
momentul de față au fost
strînse circa 800 tone, dar
în zilele următoare acțiu
nea va crește în intensi
tate. o dată cu începerea
campaniei de tăiere în pă
duri. Se estimează că pe
această cale se vor aduna
peste 5 000 tone frunze
uscate. Se detașează prin
rezultatele obținute pînă
acum cooperativele agricole
Podgoria. Topliceni. Măgu
ra, Viperești, Murgești,
Cărpiniștea, Merei, Gre-

bănu. Din însărcinarea co
mitetului județean de par
tid, inspectoratul silvic a
trecut la constituirea unor
rezerve de furaje care vor
fi distribuite la iarnă uni
tăților cu probleme. De
asemenea, pentru a se crea
o sursă suplimentară de
producere a finului au fost
semănate cu mei în cultu
ră dublă peste 2 000 hecta
re.
Toate acestea, la care pot
fi adăugate multe alte ini
tiative locale, dovedesc o
preocupare si o stare de an
gajare pe măsura dificul
tăților ce se înțîmpină în
asigurarea furajelor. Mai
mult, constatindu-se că în
unele unități agricole ba
lanța furajelor nu poate fi
echilibrată din resurse pro
prii. Comitetul județean de
partid Buzău a apelat din
timp la sprijinul altor ju
dețe unde există excedent
la unele sortimente de nu
trețuri. în județele Giur
giu, Ialomița, Călărași și
Teleorman au fost trimise
formații de mecanizatori și
cooperatori pentru a strîn
ge și transporta peste 10 000
tone de paie. Acțiunea se
află în plină desfășurare.
De asemenea, în județul
Giurgiu au fost repartizate
unor unități agricole buzoiene circa 30 000 hectare
cu porumb, de pe care
acestea vor strînge și
transporta cu forțe proprii
cocenii. Să mai amintim că
în județele Mehedinți și
Caraș-Severin au fost con
tractate anumite suprafețe
de pe care vor fi adunate
circa 5 000 tone de fin.
Aceste acțiuni de întraju
torare, care vor permite
completarea necesarului de
furaje în multe unități
agricole buzoiene, au fost
posibile datorită înțelegerii
si sprijinului acordate de
organele județene de par
tid și de cele agricole din
județele respective.
încheiem aceste rîndur!
subliniind incă o dată re
zultanta discuțiilor purtate
cu activiști de partid, cu
factori de răspundere și
cadre din conducerea agri
culturii județului, cu șefi
de ferme zootehnice, anu
me că nu se precupețește
nici un efort, nu se negli
jează nici o resursă oricît
de mică ar fi pentru a se
strînge tot ce oferă cîmpul
în momentul de față și
poate fi folosit în hrana
animalelor.

Aurel PAPAMUC
Stelian CH1PER

Fin mult și bun,
dar rezervele n-au fost epuizate
în județul Vîlcea, programul „la zi"
de stringere și depozitare a nutre
țurilor in cooperativele agricole și
întreprinderile agricole de stat a
fost îndeplinit. Mai exact, au fost
puse la adăpost peste 46 700 tone fin
și 14 100 tone furaje însilozate. Acest
rezultat se datorează măsurilor în
treprinse. sub îndrumarea comitetu
lui județean de partid, în scopul va
lorificării tuturor resurselor de fu
raje. „în condițiile secetei prelun
gite din acest an. au fost folosite Ja
irigarea culturilor furajere toate
sursele de apă — ne spune Vasile
Grevuțu. director cu probleme
zootehnice al direcției agricole jude
țene. De asemenea, șefii de ferme
au urmărit stadiul de vegetație al
culturilor în vederea recoltării aces
tora la sfîrșitul perioadei de îmbobo
cite. cînd, așa după ctim bine se știe,
plantele au cel mai ridicat nivel de
proteină".
Grija pentru asigurarea unei
balanțe furajere corespunzătoare
este relevată. între altele, și de ni
velul realizărilor înregistrate în mul
te cooperative agricole, unde, practic,
s-a îndeplinit programul pe întregul
an. La C.A.P. Glăvile, de exemplu,
față de 450 tone fîn. cîte au fost
prevăzute pentru asigurarea hranei

animalelor, s-au adunat în bazele
proprii de furaje 620 tone, iar ac
țiunea continuă cu aceeași responsa
bilitate.
O activitate intensă, responsabilă
se desfășoară și in cooperativa agri
colă Lungești, șeful fermei zooteh
nice Ion Cheznoiu avind sarcina ex
presă de a coordona acțiunile echi
pelor specializate pe lucrări. De alt
fel, în fruntea fiecărei echipe de
cosași ori de cooperatori mobilizați
fie Ia transportul finului, fie la de
pozitarea lui se află cite un membru
al comitetului comunal de partid,
care la sfîrșitul fiecărei săptămini
are datoria să informeze despre mo
dul în care și-a îndeplinit sarcinile
încredințate pentru perioada res
pectivă.
Conform programului stabilit, fer
ma zootehnică a cooperativei agri
cole din Valea Mare trebuie să asi
gure în depozitele proprii 775 tone
fîn. Pînă la ora actuală, sub coper
tinele amenajate s-au adunat deja
peste 700 tone, existînd condiții ca
din cea de-a doua coasă și din strân
gerea otavei să se asigure un sur
plus de cel puțin 300 tone. Atenția
ce se acordă acțiunilor de recoltare
și depozitare a furajelor este ex
primată și în producția de lapte

care, față de realizările anului tre
cut, a crescut de la 5,5 litri de la
fiecare vacă furajată, la 17,2 litri
în prezent.
Evident, raidul întreprins ne-a re
levat și alte inițiative, acțiuni și ex
periențe legate în primul rînd de
valorificarea resturilor vegetale din
grădinile de legume, iarba de pe ca
nalele sistemelor de irigații, practic
de pe fiecare palmă de teren unde
a crescut iarba. în cooperativele
agricole din consiliile agroindustriale
Băbeni, Lădești. Zătreni și Berbești,
pentru completarea necesarului de
furaje se adună și se depozitează
cantităti apreciabile de frunzare.
Am relevat aceste cîteva aspecte
intîlnite în unitățile agricole din ju
dețul Vîlcea în ideea de a se înțe
lege că și in condiții climatice mai
deosebite, influențate în special de
lipsa prelungită a precipitațiilor, prin
măsuri și acțiuni organizate și în
drumate cu răspundere de comitete
le comunale de partid, de specialiști
pot fi găsite căi și modalități de so
luționare a multiplelor probleme
privind asigurarea. Ia nivel cores
punzător a furajelor, pentru perioa
da de stabulație a animalelor.

Ion STANC1U
corespondentul „ Scînteii
*
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1N PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE ȘI CULTURII SOCIALISTE
In ansamblul instituțiilor artistice
și culturale polivalent dezvoltate în
anii construcției socialiste — efect
al unei politici generale de înflorire
a patriei — editurilor, cărții in ge
neral le-a revenit — așa cum o ates
tă realitatea vieții noastre spirituale,
cum au subliniat numeroase cadre
din sistemul editorial ale căror opinii
și concluzii sint sintetizate în artico
lul de față — un rol de primă im
portanță în formarea și educarea
omului zilelor noastre, in lărgirea
orizonturilor cunoașterii și a sporirii
sensibilității umane. Cind facem
bilanțul acestor ani, cu multe și evi
dente sporuri în toate domeniile, nu
putem omite impactul de excepție
al cărții în propulsarea șl accele
rarea vastelor transformări în con
știința socială, în modul de formare
a individului. în jurul cărții nu s-au
concentrat numai respectul și dra
gostea autorilor sau a cititorilor, atit
de profund surprinse cu secole în
urmă de învățatul Miron Costin :
„că nu este alta și mai frumoasă și
mai de folos in toată viața omului
zăbavă decît cetitul cărților", aceas
ta a polarizat
preocupările în
tregii
societăți
care — prin mij
loace
variate,
consecvent apli
cate — întreține
emulația ^crea
toare, cheamă la
cultură mase tot
mai largi cuprin
se într-un vast .
proces de educa
ție.
Dezidera
tul „cartea la indemina fiecăruia"
a fost atins printr-o ofensivă în
dublă direcție : pe de o parte,
luminarea individuală, accesul neme
diat la tezaurul de învățătură și în
țelepciune al cărții, iar pe de altă
parte, susținerea sistematică a unei
producții de carte din toate dome
niile capabile să răspundă solicită
rilor în continuă creștere. într-o pri
mă etapă s-a înlăturat neștiința de
carte ; societatea românească a
abandonat semnătura cu buricul de
getului mare, adevărată rană în me
moria unui popor dotat cu toate ha
rurile omenești, plăsmuitor al unei
culturi orale de uriașă cuprindere și
infinite nuanțe. Treptat, intr-o
nouă etapă s-a pus problema aso
cierii cărții la marele efort de dezr
voltare, apoi de modernizare a struc
turilor economice și sociale.
Condiția de factor dinamizator
atribuită cărții, statutul ei de fer
ment al unei noi calități a muncii
și a vieții au presupus o continuă
perfecționare a activității editoriale.
Prin măsurilp adoptate incepind din
anul 1969. decurgind din spiritul per
fecționărilor cantitative și calitative
promovate de partidul nostru, s-a
edificat un sistem editorial com
plex, rațional răspîndit în teritoriu,
tematic echilibrat, capabil să - răs
pundă tuturor solicitărilor, să spri
jine creația și să o redea publicului
larg. în trinomul creație-editare-tipărire, s-au produs in toți acești ani
deplasări semnificative menite, toate,
să aducă cititorului o carte mai
bună, carte utilă și instructivă, in
stare să înfrunte timpul și preten
țiile actuale. Fără a se substitui in
vreun fel sau a limita unicitatea ac
tului creator — singurul in stare să
producă valori autentice — perfec
ționarea muncii editorului/ a urmat
calea conlucrării active, pe largi
spații cu autorul, în sensul a' ceea
ce un ilustru scriitor și incercat edi
tor ca Marin Preda considera a fi
un act de convingere a creatorului
pentru a-și face cartea „și mai
bună". între actul creator, ca feno
men individual, și decizia publicării
se stabilesc noi relații decurgind din
răspunderea editprului de a face să
ajungă la cititor numai acele cărți
de mare încărcătură ideatică, valide

științific, perene artistic, care culti
vă idealuri inalte, compatibile cu
telurile societății noastre, cu uma
nismul și înțelegerea intre semeni.
Funcția decizională a editurilor are
temei in instituirea, in interiorul acestora, a unor foruri democratice
competente, consilii de conducere
cu largă reprezentare, în comitete
de lectură pe domenii, cu atribuții
precise în analiza și evaluarea ma
nuscriselor, în încredințarea celor
valoroase tiparului.
Perfecționarea structurilor demo
cratice de conducere a editurilor, cu
ample responsabilități în autogestiune și autofinanțare, a întărit spiri
tul muncii colective, al dezbaterilor
asupra mersului întregii activități,
concomitent cu asumarea unor sar
cini specifice din partea fiecărui re
dactor de carte, a creșterii lor pro
fesionale și lărgirii orizontului cul
tural. îmbinarea responsabilității co
lective cu sporirea participării fie
cărui editor face actul de decizie să
iasă, cît mai mult din tărîmul alea
toriului. al jocului capricios al gus
tului individual, al arbitrarului și

de masă și obștești deținătoare de
teca Eminescu". „Biblioteca critică"
edituri în vederea alcătuirii unor
(Ed. Eminescu), „Curente și sinte
planuri tematice care să corespundă
ze" (Ed. Meridiane), „Columna".
obiectivelor politicii editoriale în
„Domnitori și voievozi", „File de
perioada actuală. îndrumarea vizează
istorie" (Ed. Militară) sau altele mai
laturile mari, calitative, ia în con
recente ca „Romanul românesc con
siderare interesele de perspectivă ale
temporan". „Poeți români contem
societății în domeniu, sprijină reali
porani "(Ed. Eminescu). „Monumen
zarea unor lucrări de interes națio
te și muzee" (Ed. Sport-Turism) ș.a.
nal. Conducerea unitară a întregului
Valoarea indiscutabilă a unor lucrări
sistem editorial pune in valoare vir
apărute în aceste colecții și serii
tuțile centralismului democratic,
este pusă mai bine în evidentă și de
sporește eficiența muncii și respon
preocuparea de a găsi formule gra
sabilitatea îndeplinirii ei.
fice expresive, moderne, atractive,
în ansamblul sistemului editorial,
ușor de reținut. Aspectul cărților
riguros articulat pentru a răspunde
lasă insa uneori de dorit și mai pot
solicitărilor de carte din toate dome
fi văzute încă in rafturile librăriilor
niile, s-a dobîndit in ultimii ani o
coperți cenușii, anoste, serii cu graprețioasă experiență în editarea sau • fică identică, deși reprezintă lucrări
reeditarea unor lucrări prestigioase
diferite, dar cu neputință de sesi
de mare întindere. Cartea social-pozat la o simplă privire. Colaborarea
litică. științifică sau tehnică a cu
cu graficieni și artiști plastici, cu
noscut un spor important, ca și car
autorii inșiși și cu meșterii tipografi
tea beletristică, de artă, turism,
poate da cărților o „față" și mai apentru copii și tineret. Se acordă
tractivâ, un spor de prețuire și cău
prioritate cărții originale de actua
tare. Cartea ca obiect de artă, volu
litate, care pune.în valoare potenția
mele bibliofile, edițiile rare își me
lul creator al națiunii în toate dome
rită cu mai mare dărnicie atenția
niile. în acești ani au apărut noi lu
editorilor, răspunzînd prin aceasta
unei tradiții va
loroase, solicită
rilor unui public
tot mai elevat. Se
cere, de aseme
nea. în acest sens,
sporirea calității
activității edito
riale în ceea ce
privește
cartea
pentru copii și ti
neret. cartea șco
lară de toate fe
lurile.
crări de reală valoare Inspirate din
Un sistem editorial deschis sa
trecutul de luptă al poporului nostru,
tisfacerii necesităților tuturor catego
din problematica actuală a realității
riilor de cititori pune la indemina
socialiste, poezii, romane, piese de
naționalităților conlocuitoare mijloa
teatru cu un vibrant conținut patrio
cele , necesare pentru a-și tipări lu
tic, umanist. Critica și isțoria lite
crările in limba maternă printr-o erară au dedicat studii și monografii
ditură specializată (Kriterion) sau cu
unor autori, epoci, școli sau curente
participarea altor edituri. Semn al
literare de seamă. Pe acest fond cu
unei egalități depline intre toți fiii
remarcabile izbînzi se mai fac sim
patriei, apariția unor lucrări origi
țite încă unele neajunsuri în activi
nale in limbile maghiară, germană,
tatea unor edituri; au ajuns la tipar
sirbo-croată, ucraineană, idiș face
lucrări cu conținut ambiguu, sărace
ca societatea noastră să beneficieze
în substanță, fără un mesaj educativ
de toate capacitățile creatoare indi
limpede, convingător. în rafturile li
ferent de graiul în care se exprimă,
brăriilor sau ale bibliotecilor mai
facilitîndu-le totodată celor mai im
apar unele cărți fără personalitate,
portante dintre acestea tălmăcirea
superficiale, în care spiritul însufleîn limba română sau ca lucrărilâ
țitor al vieții actuale, fațetele defi
românești să poată fi consultate în
nitorii ale realităților contemporane
limbile respective. De altfel, partici
nu-și găsesc transfigurări corespun
parea noastră la schimbul de valori
zătoare. Asupra unor asemenea si
mondiale se face atît prin, tradu
tuații, presa, inclusiv paginile ziaru
cerea celor mai importante lucrări
lui nostru, s-a pronunțat cu limpe
din’limbi străine, cit și a unor va
zime. Existența unor atari neimpliloroase lucrări românești in alte
niri se cere căutată și în elementele
limbi.
de formalism birocratic ce se mani
Parte importantă a complexului
festă uneori, în superficialitatea lec
cultural, științific și ideologic națio
turii, a exprimării neconvingătoare a
nal. activitatea editorială va trebui
'opiniei editorului, în acoperirea cu
analizată cu inalt simt de răspundere
referate și semnături de provenien
Ia apropiatul Congres al educației
țe cît mai diverse.
politice și culturii socialiste în vede
Activitatea editorială are nu nu
rea îmbunătățirii întregii activități
mai un spațiu larg de acțiune, ci și
editoriale, creșterii contribuției sale
direcții prioritare, urmărindu-se al
la opera de formare a omului nou.
cătuirea unor ediții complexe și cri
cu o conștiință înaintată, cu un bogat
tice din operele unor creatori repre
univers de cunoaștere, spiritual.
zentativi. Opera eminesciană s-a îm
Perfecționarea activităților consilii
bogățit in ultimii ani cu noi volume
lor. de conducere ale editurilor in
din ediția completă (Ed. Academiei),
vederea sporirii rolului și eficienței
o colecție „Eminesciana" (Ed. Juni
lor în elaborarea planurilor temati
mea) realizează o privire critică cu
ce. în evaluarea critică a manuscri
prinzătoare asupra operei marelui
selor, atragerea unor autori presti
poet, s-a reeditat monumentala
gioși, dar și depistarea autorilor ti
„Istorie" a lui G. Călinescu, (Ed.
neri. a debutanților. pregătirea te
Minerva), o serie de ediții critice
meinică a redactorilor de carte, co
se apropie de finalizare, astfel că
laborarea cu institutele de speciali
operele de patrimoniu sint puse la
tate. uniuni de creație, cenacluri li
dispoziția cititorului actual într-un
terare. apelul mai consecvent la opi
ritm impresionant, deși mai sint, d">
nia forurilor reprezentative și a oa
semnalat unele ediții începute și
menilor muncii sint tot atitea do
oprite fără justificare, iar apariția
menii ce se cer aprofundate Incit
sincopată, cu hiatusuri prea mari a
cartea românească să-și sporească
altora, le prelungește nemeritat mo
participarea la opera de ridicare a
mentul finalizării. A sporit în ca
patriei pe noi trepte de civilizație
drul fiecărei edituri preocuparea
pentru colecții și serii, unele de ve
și cultură.
che și bogată tradiție : „Biblioteca
pentru toți" (Ed. Minerva), „Biblio
Emil VASILESCU

Răspunderile editorului
în promovarea valorilor
interesului îngust. Tot mai multe
cărți incredințate tiparului se dove
desc rezistente la intilnirea cu cri
tica de specialitate, cu publicul larg
de cititori tocmai pentru că. alături
de creativitatea autorului, a stat și
exigența editorului, profesionalitatea
lui de prim lector, onestitatea și ca
pacitatea de a lua pulsul unei mase
de cititori foarte diverse și in conti
nuă creștere. Datoria de a selecționa
dintre manuscrisele propuse și a în
credința tiparului numai acele lu
crări valoroase, originale, reprezen
tative • pentru gîndirea și simțirea
actuală, de a repune in circulație
lucrări ale patrimoniului național in
funcție de solicitările reale consti
tuie o dimensiune etică a modului
profesional al editorului, investit de
societate să nu lase să se piardă
nimic din creativitatea națională și,
concomitent, să stopeze înainte de
a lua forma cuvintului tipărit încer
cările veleitare, lipsite de noutate,
neîmplinite artistic. Desigur, in asu
marea acestor sarcini trebuie să-și
afle mâi mult loc opiniile membri
lor consiliilor de conducere colecti
vă ale editurilor, ale uniunilor de
creație și cenaclurilor, ale unor largi
categorii de oameni chemați să cu
noască și să sprijine apariția unor
lucrări de valoare. însăși rațiunea
alcătuirii unor astfel de conduceri
colective, datoare să analizeze ma
nuscrisele ce se propun editurilor,
constituie o modalitate verificată de
sprijin în decizia editorilor de a în
credința tiparului o anumită lu-,
•crare.
Lărgirea responsabilităților fiecă
rei edituri, a consiliilor de condu
cere face în continuare necesară des-,
fășurarea activității editoriale pe
baza planurilor tematice alcătuite
corespunzător obiectivelor și sarci
nilor complexe ale noii etape de
dezvoltare a societății noastre. Cen
trala editorială, ca factor de sinteză,
asigură condițiile in vederea reali
zării planurilor de apariție, sondea
ză cerințele cititorilor, evită parale
lismele și suprapunerile și, sub în
drumarea coordonatorului unic al
întregului sistem editorial. Consiliul
Culturii și Educației Socialiste, con
lucrează cu ministerele, instituțiile
centrale, cu principalele organizații

MUNCA ȘI CREAȚIA
a

(Urmare din pag. I)
valori noi ca supremă modalitate de
manifestare activă a tuturor cunoș
tințelor și aptitudinilor sale, a în
tregului potențial de inovare de care
dispune.
Universul muncii constituie arena
principală in care se afirmă și se
manifestă spiritul creator al omului.
Personalitatea umană dobindește în
acest univers sensuri multiple și
complexe. La rindul său insă, prin
gindire și acțiune creatoare, omul
imprimă muncii forme noi și un
conținut nou, mereu altele, supe
rioare de la o etapă la alta. Rememorind paginile cele mai importante
ale istoriei omenirii, vom vedea că
munca a progresat, și-a lărgit aria
de desfășurare, și-a modificat conți
nutul in raport direct cu dezvoltarea
capacității creatoare a ființei umane.
Treptat, omul a imprimat, in pro
cesul muncii, ritmuri pe care nu le-a
mai putut stăpîni și controla cu mij
loace tradiționale ; în aceste condi
ții a inventat mijloace noi, tehnolo
gii noi, pe care le-a numit „neconvenționale". Alte principii de func
ționare, o altă optică asupra muncii,
a creației, alte performanțe, necu
noscute pînă acum, deschid drum
larg afirmării puternice a noii re
voluții tehnico-științifice. Ne aflăm
astfel în fața unei noi confirmări a
adevărului că inteligența umană se
adaptează continuu cerințelor spe
cifice ale actualei etape, determinate
atit de limitele firești ale resurselor
de materii prime și de energie, cît
și de nevoia stringentă de eficiență
și competitivitate.
Azi, o conștiință înaintată nu este
de conceput fără manifestarea activă
a spiritului creator. Semnificativ, în
acest sens, este și faptul că, într-un
moment în care intreaga omenire a
intrat într-o nouă etapă a revolu
ției tehnico-științifice, partidul nos
tru, secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, adresează în
tregului popor român chemarea însuflețitoare de a se angaja cu toată
hotărirea in cunoașterea aprofunda
tă a naturii, a societății, în folosirea
celor mai înalte cunoștințe științi
fice și culturale pentru bunăstarea
sa, pentru propășirea patriei. Pe
acest drum au pășit numeroase alte
popoare. întrecerea este amplă. Ea
a cuprins țări cu tehnologii avansate
și țări rămase în urmă din acest
punct de vedere ; țări bogate și țări
sărace ; țări socialiste, țări neali
niate și țări capitaliste. Popoarele
tuturor acestor țări au înțeles bine
că în laboratoarele științei se află o
importantă cheie a progresului.
Viața, istoria au validat adevărul că
fără să-și asigure specialiștii nece
sari și fără să intensifice creația
științifică, nici o țară, în nici o
etapă, nu a reușit să se înscrie pe
coordonatele dezvoltării. Cu atît mai
mult in actuala etapă, asigurarea
unui raport optim între programele
de dezvoltare și progresul științei
devine o necesitate stringentă.
Partidul nostru, secretarul său gene
ral cheamă întregul popor să înțe
leagă bine acest adevăr al vieții și
să acționeze în spiritul lui.

Strategia
Partidului
Comunist
Român in acest domeniu a încorpo
rat idei și teze cu caracter de conti
nuitate. chiar dacă ele diferă în con
ținut de la o etapă la alta. De alt
fel. schimbările conceptuale sint nu
numai firești, dar și necesare, pen
tru că însăși știința, factor deosebit
de. dinamic, își schimbă rolul și locul
în cadrul forțelor de producție, nu
numai de Ia o etapă la alta, ci și in
cursul unei singure etape. Dacă în
primii ani ai revoluției și construc
ției socialiste s-au manifestat reți
neri in promovarea științei naționale,
după Congresul al IX-lea al_ partidu
lui s-au afirmat o atitudine nouă
față de știință, o ințelegere supe
rioară a rolului ce-i revine în socie
tate. Treptat, știința a devenit fac
tor primordial în procesul edificării
societății socialiste multilateral dez
voltate. Prin grija partidului, a
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, președintele Consiliului
Național al Științei și învățămintului, ilustru om politic, proeminentă
personalitate a vieții științifice na
ționale și internaționale, au fost
create unități științifice moderne, a
sporit numărul laboratoarelor bine
dotate, s-a trecut la creșterea de
cadre cu o temeinică pregătire. Ac
centul s-a pus tot mai mult, in
această perioadă, pe dezvoltarea cer
cetării științifice proprii, pe introdu
cerea cît mai rapidă în producție a
rezultatelor cercetării. Promovarea
unui spirit științific în întreaga via
ță economică și socială a țării, apli
carea noilor cuceriri ale cunoașterii
umane în industrie, în agricultură, in
toate sectoarele de activitate ale so
cietății românești au devenit obiec
tive de prim ordin ale politicii
Partidului Comunist Român.
Au fost elaborate, in anii „Epocii
Nicolae Ceaușescu", programe cu
tezătoare de dezvoltare a științei.
Dar, mai cu seamă, s-a afirmat o
nouă concepție despre cercetarea ști
ințifică. La baza acestei noi concep
ții se află ideea de esență revolu
ționară. proprie gîndirii novatoare
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.
potrivit căreia, în condițiile noi?
revoluții tehnico-științifice, mani
festarea spiritului creator tre
buie să aibă caracter de masă.
Din această perspectivă, știința
nu mai este înțeleasă, azi, în
tr-o accepțiune îngustă, ca un act
exclusiv individual prin care sint
făurite valori-unicat ; ea a devenit
o acțiune colectivă, un proces nova
tor cu profund caracter social, în
care idealurile devin valori, iar valorile generează noi idealuri. Un
proces in care sint. cuprinși nu numai
oamenii de știință, nu numai cerce
tătorii profesioniști, ci numeroși alțl
oameni, la nivelul mai multor mi
lioane, care înțeleg că pentru a fi
buni muncitori, buni ingineri, buni
agricultori trebuie, mai intii, să
stăpinească tehnica, știința, cultura ;
să cunoască bine procesele econo
mice, politice, ideologice și sociale
ce se desfășoară în țară și în lume,
tendințele de dezvoltare a societății ;
să găsească cele mai drepte căi spre

înaltele trepte ale progresului și
civilizației ; să dobindească o atitu
dine înaintată față de muncă, învă
țătură și creație, față de îndatoririle
sociale.
Tocmai acesta este scopul integră
rii creației științifice in cadrul amplu
și generos al Festivalului național
„Cintarea României" : să se înfăp
tuiască depășirea specializării îngus
te ; să se asigure formarea de spe
cialiști care să nu fie simpli me
seriași. ci creatori ; să fie stimulați
tot mai mulți muncitori, ingineri,
tehnicieni, economiști, să fie atrase
tot mai multe cadre din alte domenii
de activitate, să nu se mărginească
la a repeta continuu ceea ce au în
vățat, ci să descopere produse noi,
mașini și utilaje noi, metode noi de
lucru ; pentru ca milioane de oa
meni să poată folosi cu înalt randa
ment, in profesia lor, cunoștințe și
experiențe din alte domenii de acti
vitate, pe care să le preia în mod
creator.
Este drept că uneori eforturile pe
acest tărîm se lovesc de înțelegeri
înguste, de prejudecăți, de atitudini
conservatoare, de inerție și comodi
tate. Este drept că uneori își mai
găsesc vad opinii potrivit cărora
numai anumiți oameni ar fi înzes
trați pentru creație. Dar într-o tot
mai mare măsură, gîndirea înainta
tă, acțiunea revoluționară fac zid in
fața acestor concepții și practici în
vechite. Desigur, vocația iși are rolul
ei bine definit în creație. Milioane
de oameni au privit zilnic căderea
corpurilor, dar legea gravitației n-a
fulgerat decît în mintea lui Newton.
Dar știința, tehnica n-ar fi putut să
progreseze dacă se aștepta numai
contribuția unor genii ; iar creația
nu se reduce numai la descoperiri
epocale. Munca de creație este un
proces complex, de mare amploare
și de largă perspectivă, care — sub
influența noii revoluții tehnico-știin
țifice — devine o activitate ce cuprin
de masele. Festivalul național „Cîntarea României" asigură cadrul
optim în care milioane de oameni
se pregătesc pentru munca de crea
ție ; în care milioane de oameni des
fășoară efectiv activitate de creație
tehnico-științifică, mulți dintre ei
obținînd rezultate remarcabile. Și
sint tot mai multe colective de
muncă în cadrul cărora la activitatea
de inovații și invenții nu mai parti
cipă doar cițiva „aleși". în această
activitate sînt atrase mase de oameni
ai muncii,, care înțeleg tot mai bine
că, în prezent, in efortul general de
stopare a risipei, de realizare a unor
însemnate economii, de creștere a
productivității muncii și a calității
produselor, soluțiile cele mai efi
ciente sînt cele radicale ; adică acelea
care vizează tehnologii noi, utilaje
noi, produse noi, competitive pe
plan mondial. Iar astfel de soluții
radicale nu se pot naște decît din
pasiuni mistuitoare pentru nou. pen
tru creație. Din bătălii individuale
și colective, pe tărîmul creației tehnico-științifice, pentru victorii care
să aparțină fiecăruia și tuturor.
Marile performanțe în creația, tehnico-științifică implică muncă asiduă.
Ele cer oameni formați, pregătiți

pentru a se dărui acestei activități
cu intreaga lor ființă. Oameni care
să înțeleagă necesitatea de a spori
investiția de gindire nu ca pe o
excepție, ci 'pa pe o profesie. O
profesie de Credință. Cer, așadar, o
conștiință înaintată, revoluționară,
așa cum a subliniat în repetate rinduri secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,. a cărui
concepție profund umanistă ’cu pri
vire la raportul dintre muncă și
conștiință, la rolul științei in viața
omului, în progresul societății, al
cărui spirit profund științific în de
finirea rolului omului nou în intreaga
dezvoltare a țării constituie un ines
timabil tezaur teoretic, se află la
baza unui vast program de activități,
destinat formării omului nou, cu o
conștiință înaintată, revoluționară.

Casa de cultură din municipiul Miercurea-Ciuc

Ca și în alte rînduri,
selecția actualei „Gale a
filmelor eu tematică pen
tru tineret" a avut darul
de a evidenția fireasca
varietate a peisajului
nostru cinematografic, cea
de-a X-a ediție incluzînd
filme inspirate de actua
litate, de pagini ale isto
riei recente, un film de
divertisment-muzical. pre
cum și ecranizarea unei
opere clasice. Am zice că,
mai presus de diversita
tea subiectelor și încer
cărilor stilistice, (cali
tăți ce se cer încă ampli
ficate în lucrări de va
loare), în „Gală" s-a
făcut remarcată continui
tatea anumitor orientări
tematice. Un argument in
acest sens : filmele inspi
rate din împrejurări, si
tuații, evenimente carac
teristice celui de-al doilea
război mondial și perioa
dei care a premers actu
lui istoric de la 23 August
3944.
Prin felul în care re
flectă tragediile provo
cate de război, pericolele
Ia adresa civilizației și
spiritualității umane, ca
și
angajarea forțelor
antifasciste in apărarea
valorilor umanității —
„Cîntec in zori" (produc
ție TV, scenariul : Dumi
tru Carabăț, regia : Dinu
Tănase) pare conceput
deopotrivă, ca un „re
member" și ca un apel la
veghe, la luciditate, și
realism pentru ca greșe
lile trecutului să nu se
mai repete.
Personajul în jurul că
ruia gravitează narațiu
nea cinematografică (bo
gată, chiar prea stufoa
să in peripeții insuficient
selectate,' uneori, sub as
pectul verosimilului) aste
un copil. El iese pentru
prima dată din vatra sa
tului său ardelean in
■căutarea tatălui, depor
tat de hitleristi in
tr-un lagăr de muncă si
ajunge (ca si protagonis
tul din ..Prin cenușa im
periului") oină dincolo de
hotarele tării. Eroul (ad
mirabil interpretat) des
coperă. o dată cu atroci
tățile războiului, lumea,
lungile-i peregrinări dîndu-i posibilitatea cunoaș
terii si „maturizării" —
prin observație directă si
comparație, prin suferin
ță si speranță. Cu deose
bire interesant este in
„Cîntec in zori" modul in
care cineaștii îmbină va
lorile documentării (in
spirația din cazuri reale),
cu
virtuțile
recreării
plastice, expresive, a unor
medii sociale, ambianțe,
mentalități.
comporta
mente. împletind tot
odată realul cu imagina
rul. viziunea obiectivă cu
registrul simbolic și ba
ladesc.

Ilustrînd tot un episod
al luptei antifasciste. „Pă
durea de fagi" propune o
altă pagină de eroism.
Acțiunea scenariului lui
Francisc Munteanu, re
gizat cu notabilă prol’esionalitate de Cristina
Nichitus Mihăilescu. înce
pe prin a evoca atmosfe
ra Bucureștilor la începu
tul anului 1944. Acțiunea
filmului se desfășoară

zeci de femei, unele adolescente de fermecă
toare puritate, candoare,
gingășie, altele asprite
deja de o anume expe
riență a vieții, unele gra
ve, altele aparent frivo
le, culminează în final
cu transfigurarea unei-imprejurări de acut dra
matism : aceea in oare aceste bucureștence, pină
mai ieri „civile", închise

Virtuțile evocării
istorice

Imagine din filmul ..Fâdureanca'*, ecranizare după ope
ra lui Ion Slavici, cat'e s-o bucurat de apfecieră ș‘i
in manifestarea de la Costinești

„Gala filmelor pentru
tineret" de la Costinesti
3
însă în afara orașului, nu
departe de „porțile" lui.
Protagoniști : comuniști
care stabilesc legături si
acțiuni comune cu cadre
le armatei, pregătind de
clanșarea revoluției de
eliberare socială si națio
nală. antifascistă si antiimperialistă.
soldați,
tehnicieni, transmisioniști,
un medic si — o noutate
in filmul nostru de război
— un grup de fete. Ele
sint telefoniste, detașate
în „pădurea de fagi" din
zona Tîncăbeștiului pen
tru a face să funcționeze
o centrală de transmisie
și pentru a emite la mo
mentul oportun, către ar
mată, comunicatele pri
vitoare la dealansarea in
surecției. Sensibilul por
tret colectiv -al celor trei-

in cercul frămîntărilor
lor familiale, sint la înăl
țimea , situației limită de
a lupta, de a rezista cu
arma (pe care abia în
vățaseră să o mînuiască).
„Figuranții" este, sub
multe aspecte, o conti
nuare a apreciatului film
„Pe malul sting al Du
nării albastre". Malvina
Urșianu, semnatara sce
nariului și a regiei, fruc
tifică insă aici, cu semni
ficații, cu efecte estetice
deosebit de interesante,
motivul (de mare recu
rență in cinematografia
universală) al ..filmului
în film" (și „despre
film"). „Figuranții" se
dovedește un titlu inspi
rat pentru principala si
tuație imaginată. Majo
ritatea personajelor adu

Foto : Sandu Cristian

se pe ecran au de două
ori această calitate. O
dată, fiindcă — foști mo
șieri. industriași, politicieni, rentieri — eroii
contribuie la crearea at
mosferei, pe un platou
de filmare — intr-o pro
ducție a anilor ’50, care
vrea să recreeze fastul și
insolența petrecerilor aristocratice. A doua oară:
pentru că aceste perso
naje sînt, categoric, niș
te figuranți ai istoriei și
chiar niște fantoșe ale existenței — pe care o tră
iesc înstrăinați de reali
tăți. ignorindu-le si eram-ponindu-se absurd atit de
vechiul stil de viată, cit și
de speranțele reînvierii
unui trecut definitiv a ■
pus.
Confruntind.
în
fond, două lumi, aceea
care a fost măturată de
valul istoriei și aceea
care se afirmă ca uriașă
forță revoluționară (in
film apar citeva secven-'
țe ce evocă plecarea bri
gadierilor spre marile
șantiere ale. celor dinții
construcții
socialiste),
Malvina Urșianu surpriBde cu deosebire manifes
tările frivolității, super
ficialității. parazitismu
lui, descompunerii mo
rale. dar mai ales imensa
inconștiență a fostelor
clase exploatatoare, care
continuă să existe ca și
cind nimic nu s-ar fi pe
trecut : personajele râmin consecvente in res
pectarea inghețatei eti
chete, încercînd
să-și
continue stilul de viață
sfidător. iși transformă
cu nonșalantă decorațiile
In’ recuzită etc. Malvina
Urșianu fructifică inge
nios. cu ironie acerbă, eu
voluptatea
grotescului
comic nenumărate para
doxuri (de situație, psi
hologice, de limbaj) ge
nerate de „filmul în film"
si de răsturnările oe care
le „înscenează".
Există in „Figuranții" .
și un fir de cu totul altă
natură, dramatic, meditînd grav asupra destinu
lui oamenilor in istorie,
asupra drumului indivi
dului ce se rupe de cla
sa sa. El gravitează in
jurul Leonorei, fata care
nu iubește . lumea din
care provine, o judecă cu
luciditate și care va afla
în tinărul muncitor care
o îndrăgește sentimentele
de prețuire pe care le
merită ca om de calitate
și de bună-credință. ca
om care vrea să mun
cească. Fără îndoială, vi
ziunea morală și psiholo
gică, perspectiva critică
și dramatică, ca și finali
zarea artistică a intenți
ilor din „Figuranții" me
rită o mai atentă apro
fundare și interpretare.

Natalia STANCU
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Viitorii lucrători în agricultură învață la școala producțiilor record
Sintem într-o unitate școlară
unde, după un program minuțios
stabilit, pe ore și zile, se învață și
se muncește. Fiecare cadru didactic
și fiecare elev are în complexul aces
tei activități sarcini bine nominali
zate. Toată această muncă, desfășu
rată cu tact pedagogic, cu pasiune,
are un singur obiectiv : pregătirea
temeinică a viitorilor lucrători din
agricultură, a acelora care vor înfăp
tui obiectivele noii revoluții agrare.
în cadrul celor patru profiluri —
horticol, zootehnic, veterinar și eco
nomie agrară — sînt cuprinși 610
elevi la cursurile de zi și seral.
„Activitatea practică — ne spune
prof. Vergiliu Tudor, directorul
liceului — am organizat-o după
modelul unităților agricole socialiste,
pînă în cele mai mici amănunte,
pentru a-i deprinde pe viitorii lu
crători din agricultură cu toate for
mele de organizare, conducere și
realizare a producțiilor. Si. bineîn
țeles. avem în vedere ca în toate
sectoarele să introducem permanent
cele mai moderne tehnologii de
lucru. Ponderea o deține profilul
horticol. Pe cele 15 hectare de te
ren pe care-1 deținem practicăm o
agricultură modernă, în sistem in
tensiv. de înalt randament."
Și pentru ca afirmația să fie pe
deplin argumentată, directorul liceu
lui ne prezintă modul cum este folo
sită această suprafață de teren. Pe
un hectar s-a alcătuit o inedită co
lecție didactică de pomi, vie și
legume. La fiecare specie de pomi
au fost reținute în colecție, pe baza
rezultatelor pe care le-a evidențiat
experiența, cite 4—5 soiuri. Pe clase
și ani' de studii, elevii lucrează in
tens pe acest lot. căruia i se acordă,
se înțelege, o atenție deosebită.
Care este structura celorlalte cul
turi ? Profesorul Nicolae Enache,
coordonator al activității de in
struire tehnologică, de specialitate
și practică, are, la zi. evidenta, folo
sirii fiecărui metru de pămînt. Di
ferența de teren s-a repartizat ast-

fel: 1 hectar lucerna. 5 000 mp cu
trifoi, 2 ha cu ierburi perene, 1,5 ha
cu sfeclă furajeră și 9 ha eu po
rumb pentru boabe. Cum este și
firesc, cei din liceu țin să vedem,
pe fiecare solă in parte, cum se
prezintă culturile. E adevărat, in
această primăvară au căzut ploi
abundente, care au îngreunat, în
tr-un fel, activitatea în cîmp. Or
ganizarea muncii s-a făcut insă în
așa fel incit s-au folosit toate „fe
restrele" bune de lucru. Unde ne
oprim nu zărim nici urmă de bu
ruieni. Sub îndrumarea atentă a in

tea este la fel de intensă. Ia fel de
diversificată. ■ Și avem și expli
cația. pe care ne-o dă directorul
liceului: lucrările, de absolvire ale
elevilor, de la toate profilurile, au'la
bază o activitate practică, in func
ție de profilul de calificare. Și de
aici preocuparea vădită a fiecărui
absolvent de a dovedi, cu rezultate
practice cît mai bune, că și-a în
sușit bine meseria pentru care a
optat. Este or<? cind se face furaja
rea animalelor. Remarcăm faptul
că toate construcțiile au fost reali
zate simplu, cu cheltuieli minime.

însemnări din activitatea cadrelor didactice și elevilor

de la Liceul agroindustrial din Halînga, județul Mehedinți
ginerilor Constanta Puțan, Ileana
Predescu și Constanța Cismăroiu.
elevii de la profilul horficol. în ca
drul orelor de practică, efectuează
lucrările la zi : depozitarea cantită
ților de fin rezultate după a doua
coasă; aplică udări la porumb și
sfecla furajeră.
Culturile sînt
viguroase, uniforme, au o den
sitate în raport cu producțiile pre
văzute. Mult sporite fată de cele din
anul trecut. Se cultivă soiuri pe care
le au in cultură unitățile de pe raza
consiliului unic Șimian, jinde «e
află și terenurile liceului. Numai că
— spre lauda cadrelor didactice și
a elevilor de aici — nivelul produc
țiilor obținute de pe aceste loturi
a depășit simțitor pe cel atins, in
anul trecut, de unitățile agricole din
zonă. Și aceasta, în primul rînd.
pentru că întreținerea culturilor s-a
făcut ca la carte. îngrășămintele
chimice și naturale au fost aplicate
după toate regulile științei și la
strîngerea producțiilor s-a evitat
orice fel de pierderi.
în microferma zootehnică activita

dar cu o funcționalitate care nu
este cu nimic mai prejos față de cea
dintr-o unitate agricolă. Cele 8 tau
rine pot fi considerate exemplare
•rare, de expoziție. Atît sporul de
creștere în greutate, cît și producția
de lapte sînt zilnic peste media sta
bilită. în lactație se află la ora
actuală 5 vaci. S-a înregistrat și un
adevărat record : în medie zilnic 25
litri lapte pe cap de vacă furajată.
Medicii veterinari Virginia Trăistaru, Elisabeta Oprea și Grigore Tudose sînt alături de elevi, lucrează
împreună la alcătuirea rațiilor fura
jere, trec, apoi, in spațiul din apro
piere, la lotizarea purceilor, din care
un lot urmează chiar în această zi
să fie livrat pentru ingrășare în uni
tățile agricole de. profil din județ.
Ceea ce remarcăm in activitatea
cadrelor didactice și a elevilor este
grija pentru practicarea unei zootehnii moderne, eficiente.
Aria activității practice a fost ex
tinsă r- pentru toate profilurile de
școlarizare — și la o scară mai
largă, în cadrul unității patrona

toare — întreprinderea agricolă de
stat „Dealul Viilor". în plantațiile
de vie și pomi, elevii participă la
efectuarea întregii game de lucrări.
Sub îndrumarea cadrelor didactice,
ei se implică direct in munca prac
tică, pe baza normelor de lucru pre
văzute. cu respectarea strictă a teh
nologiilor stabilite de către specia
liști din întreprinderi. La fel se pro
cedează și in complexul de creștere
a vacilor pentru lapte, unde se ur
mărește aplicarea corectă, pe toate
fazele de producție, a tuturor veri
gilor tehnologice, in funcție de
structura efectivelor de animale.
Cum este folosită producția ce se
obține de pe Iotul liceului și din
microferma zootehnică ? Pentru can
tină, la care zilnic servesc masa 300
de elevi, se asigură pe parcursul
anului întregul necesar de carne,
lactate, fructe și legume. Rămine
chiar un considerabil sdrplus care
este valorificat prin fondul de- stat,
în anul trecut, de exemplu, s-au
livrat 650 kg carne porcine. 45 ca
pete purcei la complexele de îngrăsare. 120 kg lină. 472 kg gogoși de
mătase, 47 tone porumb. 135 kg
miere de albine. Pentru a obține
producțiile pe care le-am amintit
și, bineînțeles, pe cele considerabil
sporite din acest an, elevii au la
dispoziție întreaga gamă de mașini
corelată cu specificul lucrărilor pe
care le efectuează.
Sînt, desigur, argumente care de
monstrează că aici, la Liceul agro
industrial din Halînga. activitatea
de zi cu zi, tot mal diversificată,
condusă și desfășurată după metode
didactice eficiente, vizează un obiec
tiv esențial, clar conturat : formarea
Unor lucrători pentru agricultură cu
un larg orizont de cunoștințe, cu de
prinderi practice bine conturate,
capabili să înfăptuiască, la viitoarele
locuri de muncă, obiectivele noii
revoluții agrare.

Virqiliu TATARU
corespondentul „Scînteii”
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Vizita delegației parlamentare
congoleze
Delegația parlamentară congoleză,
condusă de Jean Ganga-Zandzou,
președintele
Adunării
Naționale
Populare, care, la invitația Marii
Adunări Naționale, a făcut o vizită
în țara noastră, s-a intilnit joi cu
reprezentanți ai presei române.
Cu acest prilej, președintele Adu
nării Naționale Populare și-a expri
mat profunda satisfacție pentru
onoarea de a fi primit de președin
tele Nicolae Ceaușescu. personalitate
marcantă a vieții internaționale,
subliniind că poporul congolez nu
trește sentimente de înaltă apreciere
față de conducătorul partidului și
statului nostru, pentru eforturile pe
care le depune în direcția soluțio
nării marilor probleme care con
fruntă omenirea.
Oaspetele a relevat importanța
dialogului româno-congolez la nivel
inalt, a înțelegerilor convenite cu
prilejul întilnirilor dintre tovarășii

Nicolae Ceaușescu și Denis Sassou
Nguesso, care au deschis largi pers
pective colaborării dintre partidele
și țările noastre. Pe această bază,
conlucrarea dintre cele două țări
cunoaște o dezvoltare continuă, intensificindu-se relațiile de colabora
re. îndeosebi in domeniul industriei,
al agriculturii, precum si schimbu
rile comerciale.
Referindu-se
la
politica
de
pace și colaborare promovată de
tara noastră, de șeful statului ro
mân, conducătorul delegației con
goleze a subliniat că președintele
Nicolae Ceaușescu „este un om al
păcii, un om al dialogului, un mare
luptător". România este o țară a pă
cii — a relevat el —, o țară cu care
Republica Populară Congo întreține
relații prietenești.
în cursul aceleiași zile, delegația
parlamentară congoleză a părăsit
Capitala.
(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul încheierii misiunii sale
în țara noastră, ambasadorul Repu
blicii Elene la București, Dimitri M.
Serbos, a oferit, joi. o recepție.
Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe,

reprezentanți ai altor ministere și
instituții centrale, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră.
(Agerpres)

Distinc(ii decernate pentru locul I ocupat
în întrecerea socialistă
Adunarea de la întreprinderea de utilaj chimic
„Grivița Roșie
din Capitală
întreprinderii de utilaj chimic
„Grivița Roșie" din Capitală — uni
tate distinsă cu înaltul titlul de
„Erou al Muncii Socialiste" — l-au
fost decernate, joi, 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 lo
cului 1 pe țară în întrecerea socia
listă pe anul 1986.
într-o atmosferă entuziastă, de pu
ternică
angajare
muncitorească,
participant la adunare au adresat
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, o telegramă în
care se spune :
Vă adresăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai
alese sentimente de înaltă conside
rație. de profundă dragoste și deose
bită stimă pentru tot ce ați între
prins și întreprindeți pentru ridi
carea patriei noastre pe culmile cele
mai inalte ale progresului și civili
zației.

Exprimăm înalta prețuire față de
tovarășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, eminent om politic
și savant de largă recunoaștere in
ternațională. pentru contribuția de
osebită adusă la înfăptuirea politicii
interne și externe a partidului și
statului, la dezvoltarea și înflorirea
științei. învățămîntului și culturii
românești.
Vă asigurăm, mult iubite si stimate
tovarășe secretar general, că. insuflețiți de minunatul dumneavoastră
exemplu de muncă și viață, de slu
jire cu abnegație și devotament re
voluționar a poporului român, colec
tivul nostru iși va consacra întreaga
energie și capacitate creatoare în
deplinirii in cele mai bune condiții
a sarcinilor de plan și a angajamen
telor asumate pe acest an și pe în
tregul cincinal. întîmpinînd astfel cu
noi realizări ziua de 23 August. Con
ferința Națională a partidului și a
40-a aniversare a proclamării Repu
blicii.
(Agerpres)

Viața economico-socială
a localităților patriei

Oameni, (fapte, semnificații

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI
Ritmuri ale modernizării
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VÎLCEA : Amenajare piscicolă
Este bine cunoscută funcția pe
care o au apele acumulate în la
curile hidrocentralelor. Ele trebuie
să pună în mișcare agregatele din
centrale spre a produce energie
electrică. Colectivul de oameni ai
muncii din cadrul Inspectoratului
silvic al județului Vilcea a găsit
potrivit și inspirat să amplifice
utilizarea apelor acumulate. O pri
mă reușită în acest sens o con
semnăm la hidrocentrala Brădișor
pe Lotru, unde a fost amenajată
și a intrat în ciclu de producție o
păstrăvărie, cea mai mare din
țară, în care se aplică soluții teh
nice originale.
— în prima parte a acestui an
— ne informează tovarășul Gheor
ghe Poenaru, inginerul-șef al in
spectoratului silvic județean — au
fost lansate pe luciul lacului de
acumulare al hidrocentralei de la
Brădișor toate cele 8 platforme
plutitoare, fiecare cuprinzind cite
48 de viviene. Prima dintre aces
tea a fost populată cu păstrăvi,

ceea ce înseamnă, de fapt, inau
gurarea activității de producție.
— Ce alte obiective au mai fost
date aici in folosință ?
— Bineînțeles,
întîietatea au
avut-o lucrările amplasate pe ma
lul lacului, așa cum sînt cele 57
bazine penjru creșterea puietului,
apoi cele 6 bazine pentru repro
ducători, laboratorul cu dotările
aferente și altele.
Amenajarea și .punerea în func
țiune a păstrăvăriei de pe lacul
hidrocentralei Brădișor este rodul
strădaniilor depuse de colectivul de
specialiști de la inspectoratul sil
vic județean, echipele de proiectanți de la Institutul de cercetări
și proiectări navale Galați — pen
tru construcțiile de apă — și Insti
tutul de cercetări pentru amena
jări silvice București — pentru
soluțiile găsite și asigurarea docu
mentațiilor de execuție a lucrări
lor de pe uscat. (Ion Stanciu).

Uzina de produse electrice
„Ganz", din Budapesta, care a îm
plinit venerabila virstă de 100 de
ani și care numai in ultimii 15 ani
și-a sporit de peste cinci ori vo
lumul producției, uzina de apara
tură tehnică medicală „Medicor",
sau „Videoton", cunoscute prin
produsele lor în numeroase țări ale
lumii, reprezintă puncte de reper
ale eforturilor pentru introducerea
pe scară largă a progresului teh
nic și tehnologic în economia
ungară.
Ne aflăm la Comitetul orășenesc
de partid Budapesta. Derts Miklos,
șeful secției de coordonare a acti
vității economice, ne infățișează
un tablou la zi al problematicii cu
care economia capitalei ungare este
confruntată. „Budapesta concen
trează o cincime din industria țării,
și tot capitala dă circa 40 la sută
din producția industrială a țării.
Peste 90 la sută din aceasta este
producție finită. Această reașezare
a structurii producției, aflată de
altfel și in prezent pe agenda noas
tră de lucru, a început în' anii
’70—’75. Astfel, ca urmare a unei
selecții și restructurări masive a
industriei capitalei,
între 1975—
1986, la o producție industrială
constantă, producțivitatea muncii
a sporit cu 55 la sută, iar perso
nalul muncitor a scăzut cu peste
30 la sută. în cadrul amplului pro
ces de modernizare și reașezare a
industriei capitalei pțt criterii ale
calității și eficienței, în Budapesta
au fost reprofilate, mutate ori
desființate peste 800 de capacități
de producție".
Și-au atins scopul aceste restruc
turări și orientări ? „în parte da,
și ele se află desigur permanent
în atenția noastră — precizează
D. Miklos. Promovarea progresului
tehnico-științific, realizarea unei
industrii moderne, de randament
ridicat, nu este un scop in sine.
Acești factori stau la baza dotării
economiei cu mașini și utilaje mo
derne și a realizării unor bunuri
de consum care să satisfacă cerin
țele tot mai exigente ale popu
lației. Totodată, pe această cale se
creează premisele materiale pentru
creșterea exportului, extinderea
colaborării și cooperării economice
cu alte state. în prezent, din în
treaga producție a capitalei 30 la
sută este destinată exportului".
Produse de înaltă calitate,. com
petitive pe piața, externă, preocu
pări pentru sporirea acesteia —
sînt subiecte ce revin mereu în
dialogurile cu cadre de conducere,
cu specialiști din orice unitate. Nu
numai la Budapesta, ci și în
Veszprâm, Szombathely, Gydr —
unele firme reprezentative deve
nind în anii construcției socialiste
în țara vecină adevărate deschiză
toare de drumuri.
Despre „secretul" unor ase
menea performanțe interlocuto
rii vorbesc in cuvinte firești.
Există in fiecare unitate, pe
grupuri de ramuri, întreprin
deri de producție și cercetare
care au menirea nu numai de
a cerceta, ci și aceea de a realiza
produsul, a-1 verifica și testa. Pa
ralel, în fiecare unitate economică
există o puternică mișcare de in
venții și inovații, soldată cu o efi
ciență de 5—6 miliarde forinți
pe an.
Aceleași inițiative, aceleași cău
tări de așezare pe noi baze de efi
ciență și calitate a producției am
intilnit pretutindeni în aceste zile.

SUCEAVA : Schimb de experiență
în întîmpinarea „Zilei mineru
lui", în unitățile miniere și geolo
gice din județul Suceava au loc
complexe acțiuni politico-educati
ve. Grupate sub genericul „Zilele
culturii pentru mineri", manifestă
rile au debutat cu tradiționala con
sfătuire anuală cu caracter de
schimb de experiență cu factorii
educaționali din unitățile miniere,
organizată de secția de propagan
dă a comitetului județean de
partid. în cadrul consfătuirii, care
s-a desfășurat la clubul minier

Iacobeni, au fost abordate proble
me privind preocuparea organelor
și organizațiilor de partid, de masă
și obștești, a tuturor factorilor
educaționali din unitățile miniere
pentru
mobilizarea
oamenilor
muncii la înfăptuirea programelor
de organizare și modernizare a
producției,
pentru îndeplinirea
exemplară a sarcinilor de plan și
sporirea, pe această bază, a con
tribuției minerilor suceveni la asi
gurarea bazei de materii prime a
tării. (Sava Bejinariu).

MARAMUREȘ : Folosirea superioară a resurselor locale
, în unitățile industriei mici, în
centrul atenției se află realizarea
ritmică a producției destinate ex
portului. Materiile prime locale sint
valorificate și in județul Mara
mureș cu maximă eficiență. După
cum ne informa Octavian Bolchiș,
directorul comercial al întreprin
derii județene de prestări servi
cii, în perioada care a trecut de la

începutul anului sarcinile la ex
port au fost realizate integral, livrîndu-se in avans produse desti
nate partenerilor de peste hotare.
Pe locuri fruntașe se situează ca
rierele de exploatare și prelucrare
a andezitului de la Remeți și Cicîrlău, precum și atelierele de
împletituri din Ferneziu și Ulmeni. (Gheorghe Pârja).

BRĂILA : „Educație, creativitate, eficiență"
A fost deschisă expoziția „Jude
țul Brăila — prezență socialistă în
activitatea de educație, creativitate
și eficiență". Numeroase panouri
prezintă, prin intermediul cifre
lor
și
fotografiilor,
cuprin
derea oamenilor muncji brăileni
in sistemul de pregătire politico-ideologică, al educației materialist-știlnțifice, al muncii cu

cartea, filmul și tipăriturile, pre
cum și participarea formațiilor ar
tistice de amatori în viața cultural-educativă a județului. Un spa
țiu important s-a acordat vitrine
lor cu cele mai semnificative expo
nate din creația tehnico-științifică a oamenilor muncii. (Candiano
Priceputu).

VASLUI : Centrale telefonice automate

ACTUALITATEA SIPORTIVÂ
SUB EGIDA „DACIADEI"

Campionatele naționale de atletism
S • Stadionul „1 Mai" din Pitești - din nou gazda celei mai mari competiții
atletice o țării • La start - fruntea atletismului românesc • O utilă
verificare a selecționabililor inaintea campionatelor mondiale
Doina Melinte și Maricica Puică,
de la ora 17) urmînd să aibă la
Mihaela Loghin și Vali Ionescu, Mastart pe finalistele sau finaliștii a
rieta Ucu, Florența Crăciunescunu mai puțin de 16 probe.
Langyel și Sorin Matei, Liviu GiurCampionatele atleților fruntași se
gean, Nicu Roată, Petru Drăgoescu
constituie ca un veritabil eveniment
și alți atleți de frunte (între cei
■sportiv. învingătorilor decernîndumenționați, recunoașteți nume de
li-se titlurile de campioni ai Daciareputație în atletismul internațio
dei pe 1987. Atractivitatea întreceri
nal !) vor participa, timp de trei zile,
lor atletice de la Pitești este supli
la campionatele naționale de seniori
mentată și de faptul că cei ce vizea
și tineret. Primele reuniuni sint pro
ză titularizarea în lotul României
gramate astăzi (de la ora 10 și de la
pentru apropiatele campionate mon
ora 18) pe stadionul „1 Mai" din Pi
diale (28 august — 6 septembrie, la
tești. întrecerile vor continua sîmbăRoma) au o ultimă și edificatoa
tă și duminică (de asemenea, cite
re ocazie de a face dovada bunei
două reuniuni — dimineața și dupălor pregătiri, a unei forme competi
amiază), ultima reuniune (duminică,
tive la cel mai inalt nivel.

Hocheiștii - din nou la start!
Prima competiție a noului sezon
hocheistic — „Cupa 23 August" —
începe duminică la Miercurea-Ciuc.
Trofeul competiției și-l vor dispu
ta cele mai bune echipe din
țară. Este vorba de Steaua Bucu
rești. Sport. Club Miercurea-Ciuc,
Dinamo București, Dunărea Galați,
Viitorul . Gheorgheni și Progresul
Miercurea-Cluc. adică toate acele
echipe care, cu începere de la 25

septembrie, vor lua parte Ia noua
ediție a campionatului diviziei A.
întrecerea pentru „Cupa 23 August"
se va desfășura sistem turneu : du
minică. luni și marți — cite trei me
ciuri (miercuri este zi de odihnă), iar
joi si vineri din nou cite trei me
ciuri. Programul zilei inaugurale este
următorul : Steaua — Viitorul. Du
nărea — Sport Club. Progresul — Di
namo.

Miine în Capitală

Un atractiv derbi pugilistic
în campionatul național de box pe
echipe, miine, cu începere de la ora
18,30, pe ringul special amenajat în
incinta terenului de handbal de Ia
complexul sportiv Dinamo, va avea
loc întilnirea dintre formațiile bucureștene Steaua și Dinamo. Cum in
cele două loturi vor fi prezenți cei
★

FOTBAL. Joi s-a disputat în
Capitală întilnirea internațională
amicală de fotbal dintre echipele
Victoria București și Arsenal Cairo.
Partida s-a încheiat cu scorul de
I—0 (1—0) în favoarea jucătorilor
români.
BOX. La arena de box din Brăila
se desfășoară in aceste zile întrece
rile competiției de box „Memorialul
Ion Covaci". Printre cei calificați
după primele gale se numără Florin
Bandac (C.S.M. Bistrița), Gelu Cor
nea (C.S. Brăila), Andrei Sabac
(Prahova Ploiești). Gheorghe Pavel
(Mecanică fină București), Mustafa
Calu (Cimentul Medgidia) — la ca
tegoria pană. Marian Giovani (Chi
mia Rimnicu Vilcea), Toma Șerban
(Box Club Galați) — la categoria
muscă. Dumitru Albu (Rapid Bucu
rești), Cristian Filip (C.S. Bacău),
Mircea Pasmagiu (C.S. Brăila) — la
categoria semimijlocie.
BASCHET. Finala campionatului
mondial de baschet pentru juniori
se va desfășura în orașul italian
Bormio intre selecționatele Iugosla
viei și S.U.A. în semifinale, repre
zentativa Iugoslaviei a întrecut ru
89—64 (46—28) formația R.F. Germa
nia. iar selecționata S.U.A. a dispus
cu 89—84 (46—44) de echipa Italiei.
TENIS. în turneul internațional
de tenis de la Stratton Mountain
(S.U.A.), jucătorul american Greg
Holmes l-a eliminat cu 7—5, 7—5 pe
coechipierul său Jimmy Connors,
cotat printre favoriții concursului.
Alte rezultate : Ivan Lendl (Ceho
slovacia) — Marc Flur (S.U.A.) 6—4,
6—3; Pat Cash (Australia) — Kelly
Evemden (Noua Zeelandă) 6—7,
6—2, 6—4; John McEnroe (S.U.A.)
— Jonathan Canter (S.U.A.) 6—3,
6—3; Peter Dochan (Australia) —
Bill Scanlon (S.U.A.) 7—5, 6—0.

mai buni pugilist! ai cluburilor res
pective — in majoritate actuali sau
foști componenți ai loturilor națio
nale — întilnirea de miine Steaua—
Dinamo se anunță deosebit de echi
librată și (speră iubitorii boxului !)
de un nivel tehnic ridicat.
★

PENTATLON MODERN. Campio
natul mondial de pentatlon modern
feminin a debutat în localitatea
vest-germană Bensheim cu proba de
călărie, in care victoria a revenit
finlandezei Paula Salm.inen, cu 1100
puncte. Pe echipe, primul loc a fost
ocupat de formația U.R.S.S. (3 260
puncte), urmată de S.U.A.
(3150
puncte).
MOTOCICLISM.
C a m p i o n at u I mondial de motocros la clasa
500 cmc a programat la Namur (Bel
gia) un concurs ciștigat de belgia
nul Georges Jobe (,,KTM“). In cla
samentul general se menține lider
Jobe (cu 280 puncte), urmat de en
glezul K. Nlcholl (224 puncte) și sue
dezul K. Ljunqvist (176 puncte)?'
TENIS DE MASĂ. Rezultate înre
gistrate in competiția internațională
de tenis de masă de la Phenian :
masculin : R.P. Chineză — Bulgaria
5—0; Japonia — R.D. Germană 5—0;
U.R.S.S. — R.P.D. Coreeană (B)
5—2; feminin : Cehoslovacia — R.D.
Germană 3—0; Japonia — Ungaria
3—1; R.P.D. Coreeană (B) —
U.R.S.S. 3—1.
VOLEI. în turneul internațional
masculin de volei de la Zvolen (Ce
hoslovacia), reprezentativa U.R.S.S.
a întrecut cu scorul de 3—0 (15—9,
15—8, 15—12) echipa Cehoslovaciei,
iar formația Suediei a dispus cu 3—0
(15—10, 15—4, 15—6) de selecționata
secundă a Cehoslovaciei.
POLO PE APĂ. într-un meci in
ternațional amical de polo pe apă,
disputat la Budapesta, echipa Unga
riei a întrecut cu scorul de 10—9
(1—2, 3—2, 3—2, 3—3) formația
Olandei.
Rubrică de 1. DUMITR1U

în orașul Huși, localitate care a cunoscut in ultimele decenii o
puternică dezvoltare economică, a fost finalizat și dat irî folosință un
nou obiectiv de larg interes social-cetățenesc. Este vorba de o centrală
telefonică automată interurbană cu 4 000 de linii, dată în exploatare cu
două luni înainte de termen. Cu aceasta, numărul abonaților telefonici
din oraș se va dubla.
într-un stadiu avansat se află, de asemenea, construcția unei alte
centrale telefonice automate în orașul Negrești, care va racorda în curînd
și această localitate la circuitul telefonic interurban. (Petru Necula).

DROBETA-TURNU SEVERIN : Soluții tehnice eficiente
Cele aproape 300 cadre tehnice
și un mare număr de muncitori cu
înaltă calificare de la întreprin
derea de construcții navale și pre
lucrări la cald din Drobeta-Turnu
Severin au luat în studiu, de la
începutul anului și pină în prezent,
35 de propuneri care vizează creș
terea productivității muncii, redu
cerea consumului de metal și

scurtarea ciclului de fabricație al
navelor. Pină acum au fost apli
cate 26 de soluții tehnice, prin
care se asigură un spor de produc
ție de aproape 40 milioane lei. Nu
mai prin aplicarea unui nou pro
cedeu tehnic de îndoire spațială a
țevilor,
productivitatea
muncii
crește cu 25 la sută. (Virgiliu Tă
tarii).

Însemnări
din R. P. Ungară
funcționează peste 70 de întreprin
deri industriale — multe din aces
tea avînd o mare importanță și
pondere în economia țării. Așa,
bunăoară, județul nostru realizează
peste 75 la sută din producția de
bauxită a țării. O deosebită dez
voltare a cunoscut în anii din urmă
industria chimică".
Peisajul industrial al județului
este însă mult mai bogat. Iată, cu
noscuta uzină de vapoare și ma
carale portuare „Danubius", cu
sediul la Budapesta, are aici. în
județ, o modernă fabrică de vapoa
re și de reparat vapoare. în rindul
marilor uzine prelucrătoare și con
structoare de mașini se înscrie uzi
na „Bakony", producătoare de
echipamente electronice si electro
tehnice pentru industria de auto
mobile, iar fabrica de tractoare
mici pune la dispoziția legumicul
torilor peste 20 000 tractoare ușoare
pe an.
în dialogul cu gazdele se desprind
aceleași trăsături definitorii pentru
preocupările actuale din economia
ungară : eficiență și calitate — tra
sate de plenara C.C. al P.M.S.U.
din noiembrie 1986, pentru învio
rarea economiei și utilizarea cu
maximă eficiență a materiilor pri
me, materialelor și energiei. „în
județ — ne spune Juhâsz Ferencz
— s-au făcut ample analize economico-financiare fiecărei unități
economice, ale profilului și perspec
tivelor acestora de dezvoltare. în
această ordine de idei, întreprin
derea de prefabricate șî construcții
de case din orașul reședință de
județ, Veszprem, întreprindere
care numără peste 1 500 de
oameni ei muncii și care ani de
zile s-a aflat în fruntea întrecerii,
obținând realizări remarcabile, a aj.uns la pierderi acumulate de pes
te 800 milioane forinti. sumă ce nu
mai poate fi recuperată decît prin
vinzarea bunurilor pe care le de
ține si desființarea ei. Cau
zele. ne spune secretarul co
mitetului județean de partid,
sint multiple : neinscrierea în con
sumurile specifice de materii pri
me și energie corespunzătoare, de

Noutăți in magazinele de mobilă

pășirea cheltuielilor de producție
și materiale, angajarea unor lu
crări de construcții nerentabile în
străinătate, o conducere care s-a
depărtat de colectiv"...
Cazul fabricii de case din
Veszprem a fost și este pe larg
comentat de presa ungară în ca
drul unor largi acțiuni de mobili
zare a oamenilor muncii la o mai
bună organizare a producției, pen
tru sporirea răspunderii pentru o
calitate mai bună a fiecărui produs,
sporirea beneficiilor și implicit a
venitului fiecărui om al muncii.
Străbatem orașul pe jos. Piețele
Libertății și Lenin, străzile Rakoczi,
Gh. Doja, Tolbuhin, Martirilor...
Pretutindeni alternează casele mici
cu clădirile monumentale realizate
în stilurile epocilor baroc, neobaroc, clasic etc. Clădiri și curți
care mai poartă patina sfirșitului
de secol trecut și care așteaptă
schelele și truda restauratorilor. La
periferiile orașului au fost ridicate
în anii din urmă mari și frumoase
ansambluri de locuințe, care găz
duiesc peste 13 000 de locuitori. In
anii din urmă, ne spun gazdele,
apar grupuri de locuințe mai joase,
cu un singur nivel sau două, aflate
parcă într-o aprigă competiție în
ceea ce privește fantezia arhitec
tonică și confortul — din nefericire
și în ce privește prețul. •
în discuțiile avute cu cadre de
răspundere din Ministerul Indus
triei, din întreprinderi și instituții,
paralel cu preocupările pentru în
viorarea industriei, pentru așezarea
ei pe noi baze de eficientă și calita
te, interlocutorii s-au referit la bu
nele raporturi de cooperare econo
mică. tehnico-științifică și la schim
burile comerciale româno-ungare.
De remarcat că, de-a lungul ani
lor, in structura acestor schimburi
s-au produs importante mutații ca
litative. Dinamica schimburilor de
mărfuri este susținută prin dezvol
tarea și diversificarea livrărilor re
ciproce de produse ale industriei
constructoare de mașini din cele
două țări, a cărei pondere repre
zintă în prezent mai mult de ju
mătate din volumul total al schim
burilor.
Referindu-se Ia raporturile cu
partenerii români, Jakab Mătyâs,
director general al Uzinelor de mașini-unelte SZIM din Budapesta,
aprecia. între altele : „în ultimii
ani am dezvoltat mult raporturile
noastre cu partenerii români. Aces
te raporturi sint foare bune". Apre
cieri la adresa raporturilor cu uni
tățile industriale românești a expri
mat și K. Ekes. directorul comer
cial de la întreprinderea de piese
de radiotehnică și calculatoare
— REMIX. „Cunosc bine industria
românească de piese de schimb
pentru tehnică radio și calcula
toare — a spus el. Această indus
trie este variată și avansată, iar
specialiștii români sînt foarte bine
pregătiți. Nu peste mult timp, după
părerea mea. această ramură in
dustrială românească va fi un
partener remarcabil pe piața elec
tronicii în cadrul C.A.E.R.".
Fără îndoială insă că, potrivit
aprecierii ambelor părți, există po
sibilități de lărgire și dezvoltare în
continuare a colaborării tehnicoștiințifice, economice și a schim
burilor comerciale româno-ungare,
potrivit dorinței celor două țări de
intensificare a conlucrării in opera
de construcție socialistă.

Aurel URZICA
Patriei în august
Versuri șl cintece patriotice /
Cadran mondial
Serial științific (color)
„Aventura cunoașterii"
Episodul 8
21,35 Timp al marilor înfăptuiri revo
luționare (color)
21,50 Telejurnal

20,45
20.55
21,10

tv

VA INFORMĂM DESPRE:

Peste 450 de magazine de profil .
din întreaga țară desfac zilnic,
pentru populație, un mobilier din
ce in ce mai divers, modern, func
țional. Organizate pe sistemul de
prezentare și desfacere — după
cum am aflat de la Direcția co
mercială pentru mărfuri metalochimice, mobilă și materiale de
construcții din Ministerul Comer
țului Interior — aceste magazine
dispun de spații de expunere a
mobilierului pe destinații : camere
de zi. dormitoare, holuri, bucătării
etc. Este o modalitate civilizată de
a veni în întîmpinarea opțiunii
cumpărătorilor privind anumite
tipuri de mobilier și garnituri exe
cutate de diferite întreprinderi.
Astfel, chiar dacă nu există per
manent garnitura solicitată. pe
baza unui catalog în care este in
clusă, aceasta poate fi comandată
de responsabilul unității respective
la întreprinderea furnizoare. Acest
sistem este folosit în Capitală de v
către întreprinderea comercială
locală pentru desfacerea mobilei
și de către întreprinderea de pre
zentare și desfacere a mobilei, iar
în țară se practică de către majo
ritatea întreprinderilor din muni
cipii.
Străbătind cîteva magazine de
profil din Capitală — nr. 9 din
Drumul Taberei, nr. 14 din bule
vardul Aviatorilor, nr. 32 din bu
levardul Gării de Nord — ne-am
convins că expunerea deschisă,
dincolo de diversitatea exponate
și Alexa", compuse din piese mul
lor, prilejuiește o alegere rapidă, o
tiple. fabricate la Craiova și, res
privire de ansamblu a ceea .ce
pectiv, la Sibiu, camera „Clarisa",
poate fi necesar în mobilarea com
care include și o bibliotecă din
pletă a unei locuințe. Citeva tipuri
corpuri modulate cu posibilitate de
de mobilier, lansate de întreprin
folosire a spațiului pe verticală,
derile producătoare la începutul abiblioteca „Iuliana", cu componentă
cestui an, ne-au reținut în mod
modulară, produsă la Vaslui, bi
special atenția : dormitoarele și
blioteca „Luceafărul", realizată din
sufrageriile „Elca", elegante, cu
stejar, pe tronsoane, avînd în do
finisaj mat, fabricate la Zalău, dor
tare un dulap pentru haine și loc
mitoarele „Alexandru", executate
pentru televizor. Atrag atenția, de
într-un design modern, sufrageria asemenea, bibliotecile „Viviana",
„Doriana", produsă de I.F.E.T.
„Viorela", „Modern", ca și elegan
Constanța, cu elemente de structu
ta „Luvru", compusă din trei tron
ră și furnire in culori deschise,
soane detașabile, cu ornamente flo
precum și sufrageria „Sulfina" —
rale din lemn executate manual.
îmbinare reușită de linii clasice și
Există în aceste magazine și o
moderne, camera de tineret „Sorin",
diversitate de mobilier pentru ti
de la C.P.L. Sebeș, bucătăriile
nerele familii : dormitoarele „Re„Coral" și „Adina", executate din
gence" și „Miraj", cu finisaj luciumateriale lavabile, garnitura de
oglindă, „T.M." cu furnir de frasin.
hol „Optim", funcțională, ușor de
Pentru copii și adolescenți se re
amplasat nu numai în spațiile des
marcă din multitudinea de produ
tinate holurilor, pătuțurile pentru
se camerele „Babadag", „Sandina"
copii „Petrișor".
și „Aurora", furniruite cu stejar
Alături de aceste produse noi,
sau frasin, în culori mai deschise,
lansate la inceputul anului, iată
și altele la fel de moderne, de
cu finisaj mat, la modă în lumea
funcționale : dormitoarele „Alex"
întreagă.

Ne despărțim de capitala Unga
riei. Străbatem cunoscutul bulevard
Rakoczi. trecem podul Elisabeta de
peste Dunăre și ne înscriem- pe
autostrada Nord-Vest, direcția Ba
laton. Ținta noastră este jude
țul Veszprâm. Aflindu-se într-o
zonă vulcanică, cu dealuri șl munți
acoperiți de foioase, cu un subsol
bogat și cu mari suprafețe de pă
duri, județul dispune de mari re
surse de dezvoltare. Azi județul
cuprinde 8 orașe și 220 de așezări
rurale. După eliberarea Ungariei,
județul și capitala sa, cu o fru
moasă așezare intre dealuri,
au cunoscut ani de puternice
și profunde prefaceri constructive.
..înainte de război, spune Juhâsz
Ferencz, secretar al comitetului ju
dețean de partid, mai mult de
365 000 hectare teren din această
parte a țării aparțineau unui număr
de 212 proprietari, care dețineau
fiecare cite o suprafață mai mare
de 800 hectare, în timp ce peste
20 000 de țărani nu aveau nici o
palmă de pămînt. Azi in județ

20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20,30 Programul ideologic al partidului
— programul unei ample activi
tăți de formare a omului nou

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 7 august, ora 21 — 10
august, ora 21. In țară : vremea va fi
In general răcoroasă, Îndeosebi In
primele zile, iar cerul variabil, în sudest, și cu innorărl accentuate în ce
lelalte regiuni. P-loi, care vor avea și
caracter de aversă, vor cădea în ves
tul, centrul și nordul țării și

izolat In rest. Vîntul va sufla
slab ptnă la moderat, cu intensificări
temporare predominind din sectorul
nordic. Temperaturile minime vor os
cila intre 8 și 18 grade, mai scăzute în
depresiuni, la începutul intervalului;
iar cele maxime intre 20 și 28 grade,
mai ridicate la sfîrșit. în București :
vremea va fl in general răcoroasă,
mai ales în primele zile. Cerul va fi
schimbător, favorabil ploii de scurtă
durată. Vint slab pină la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 14 șl 17 grade, iar maximele
intre 25 și 28 de grade.

CARNET CULTURAL

Pentru holuri se recomandă mo
bila „Dulcineea", realizată la Arad,
cu elemente de colț, compuse dintr-o canapea și două fotolii, și
„Ada-2", realizată la Piatra-Neamț,
alcătuită dinlr-o canapea extensi
bilă, două fotolii și o măsuță, tapi
sate în plușuri uni sau cu diverse
desene florale.
Solicitanții de piese separate pot
procura din magazinele specializate
ale comerțului de stat și mic mo
bilier : cuiere de hol, dulăpioare
pentru baie, dulăpioare pentru de
pozitarea încălțămintei, scaune pli
ante, suporți pentru reviste, ban
chete pentru televizor,, comode,
portmantouri. pupitre, rafturi pen
tru cămări și altele, lucrate astfel
incit se pot lesne integra spațiului
de care dispune fiecare beneficiar.
Așadar, există la ora actuală, in
cadrul unităților specializate ale
comerțului de stat, o bogată gamă
de mobilier — de la albul imaculat
la tenta lemnului natur — realizată
de meșterii unor fabrici reputate.

Marta CUIBUȘ

TIMIȘ. La Timișoara și-a
început activitatea o nouă institu
ție obștească de educație politică
Si cultură socialistă. Este vorba de
„Clubul artelor", care va funcțio
na Pe lingă Filarmonica de stat
„Banatul" și întreprinderea cine
matografică, a județului Timiș. Pro
gramul inaugural a cuprins dez
bateri despre valențele educative
ale filmului românesc si noua sta
giune muzical-simfonică aflată în
curs de pregătire, sub semnul unor
inalte exigente artistice. (Cezar
Ioana).
TELEORMAN. în suita manifes
tărilor organizate in județul Te
leorman in intîmpinarea Congresu
lui educației politice si culturii so
cialiste. se înscrie și expoziția de
sculptură vernisată ieri la Casa de
cultură a științei si tehnicii pen
tru tineret din orașul Roșiori de
Vede. Sint reunite peste 100 de lu
crări inspirate din viata satului ro
mânesc si din frumusețile naturii,
precum șl obiecte pentru decoratiuni interioare. Autorii acestor in
teresante lucrări sînt doi talentati
artiști amatori din localitate — Ilie
și Violeta Păun (tatăl si fiica). Ex

Administrația de stat

poziția va fi deschisă pină la
sfîrsitul acestei luni. (Stan Ștefan).
MARAMUREȘ. în comuna Poie
nile de sub Munte s-a încheiat cea
de-a 17-a ediție a Taberei de crea
ție a artiștilor plastici amatori. Cei
55 de participanti. oameni ai mun
cii de diferite profesii din județ,
pictori și sculptori, au donat, la
sfirsitul taberei, cite o lucrare. în
frumusețând astfel cu scene din
viata forestierilor și a sătenilor, din
munții Maramureșului, instituțiile
social-culturale din comună. Anul
acesta. în tabără au fost invitați
și 22 de artiști plastici amatori din
județul Timiș. (Gheorghe Pârja).
IAȘI. S-a deschis cea de-a doua
ediție a Taberei naționale de
sculptură organizată in pădurea
Poiana cu Schit din comuna Scînteia. județul Iași, manifestare or
ganizată de comitetul județean de
cultură și educație socialistă și fi
liala Uniunii artiștilor plastici. Ca
și la prima ediție, sint veniți 10
sculptori din București și Iași. Ei
vor realiza, în cursul lunii august,
cite o lucrare monumentală din
piatră. Aceste lucrări vor rămîne
în tezaurul cultural al comunei
Scînteia. (Manole Corcaci).

Loto-Pronosport informează:

Seria succeselor obținute de că
tre iubitorii TRAGERILOR LOTO 2
pot să se multiplice o dată cu or
ganizarea a încă unei acțiuni de
acest fel, programată pentru du
minică, 9 august 1987. Desigur că,
și de data aceasta, alături de sa
tisfacția jocului in sine, reușita se
va materializa in numeroase și

importante cîștiguri, între care au
toturisme „Dacia 1300" și mari
sume de bani. La TRAGEREA
LOTO 2 există posibilitatea de a
se obține cîștiguri și cu 2 numere.
Ultima zi în oare se mai pot
procura bilete cu numerele favo
rite .este simbătă, 8 august.

Schimb de mesaje
intre tovarășul Nicolae Ceausescu
si tovarășul Erich Honecker
BERLIN 6 (Agerpres). — Din par
tea tovarășului Nicolae Ceausescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, au fost trans
mise tovarășului Erich Honecker,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din
Germania, președintele Consiliului
de Stat al R.D. Germane, cele mai
bune salutări tovărășești.
Exprimindu-se mulțumiri, s-a adresat rugămintea de a se transmite
tovarășului Nicolae Ceaușescu. din
partea tovarășului Erich Honecker,
salutări cordiale.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul întâlnirii și convorbirilor de
Ia Berlin dintre tovarășul Egon
Krenz. membru al Biroului Politic,
secretar al C.C. al P.S.U.G.. și to
varășul Ion Coman. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar

CIUDAD DE GUATEMALA

Conferința centro-americana la nivel înalt

al C.C. a! P.C.R., care, la invitația
C.C. al P.S.U.G., a efectuat, în frun
tea unei delegații de partid, o vizită
de schimb de experiență în R. D.
Germană.
în timpul întrevederii s-au expri
mat satisfacția comună pentru rela
țiile de prietenie și strînsă colabo
rare statornicite între cele două țări
și popoare, ca și hotărîrea fermă de
a le dezvolta1 și in viitor pe multiple
planuri, în interesul popoarelor
noastre, al cauzei generale a păcii
și socialismului.
A fost subliniată dorința Repu
blicii Socialiste România și a Repu
blicii Democrate Germane de a ac
ționa în continuare, împreună cu ce
lelalte țări socialiste, cu toate for
țele democratice și progresiste pen
tru statornicirea unui climat de pace
și securitate în Europa și în întrea
ga lume.
1

„NICIODATĂ O NOUĂ
HIROSHIMA !“

*

Acțiuni în favoarea încetării
cursei înarmărilor și lichidării armelor nucleare

I

Manifestații desfășurate în Japonia

*

TOKIO 6 (Agerpres) — Peste
55 000 de persoane au luat parte,
la 6 august, la ceremonia de doliu
din Parcul Păcii din Hiroshima, în
memoria victimelor bombardamen
telor atomice americane din 1945.
Partlcipanții — locuitori din diver
se orașe ale țării, delegați la Con
ferința internațională pentru in
terzicerea armelor nucleare, repre
zentanți ai unor organizații națio-,
nale și internaționale de luptă
pentru pace — au păstrat un mo
ment de reculegere in fața monu
mentului victimelor bombardamen
tului atomic. Pe placa memorială a
acestuia au fost adăugate numele a
încă 4 619 persoane, decedate in ul
timul an ca urmare a efectelor
bombardamentului atomic.

Primarul orașului Hiroshima, ț
Tțșkeshi Araki, supraviețuitor al 1
bombardamentului de la 6 august ț
1945, a dat citire unei „Declarații i
a păcii", care subliniază că, în e- ’
poca nucleară, oțnenirea nu are !
altă soluție pentru ' a supraviețui
decit să renunțe la confruntare,
să treacă de la amenințare la co
operare. Hiroshima, relevă decla
rația, cere puterilor nucleare să
pună imediat capăt experiențelor
nucleare și să încheie un tratat
internațional de dezarmare nuclea
ră. Primul ministru, Yasuhiro i
Nakasone, a reafirmat hotărîrea !
Japoniei de a nu produce, achizi- ț
ționa și introduce arme nucleare
pe teritoriul japonez.

*
*
I
I
I
i
I
I
ț
Ii
ț
Ample demonstrații la Londra
* LONDRA 6 (Agerpres). — In fața acțiuni, care s-au transformat în
* principalelor
clădiri oficiale din
manifestații de protest față de po
Londrei, în scuaruri, parcuri
litica de înarmare nucleară a Marii
* centrul
și pe străzi au avut loc ample ac
Britanii, în apeluri la încetarea

*

țiuni de marcare a 42 de ani de la
lansarea bombei atomice asupra
Hiroshimei. Poliția a reținut zeci de
persoane ce au participat la aceste

i
„Decada păcii" organizată în Grecia
ț
ATENA 6 (Agerpres). — La Ate
saki. Cu această ocazie au loc în $
na este marcată, in aceste zile,
truniri și demonstrații in diferite
„decada păcii", organizată de miș regiuni ale Greciei, ca expresie a
carea antirăzboinică „Apelul de la dorinței opiniei publice elene de a i
Acropole". Acțiunea a fost progra
se pune capăt prezenței militare
mată să aibă loc în perioada în
străine pe teritoriul țării, de a se i
care întreaga omenire comemorea
interzice experiențele nucleare și
ză tragediile petrecute in urmă cu
42 de ani la Hiroshima și Naga-

I

cursei înarmărilor, la adoptarea i
unor măsuri concrete de dezarmare,
in primul rind la dezarmare nu
cleară, transmite agenția EFE.

preintîmpina
extinderea cursei
înarmărilor in spațiul cosmic.

în favoarea încetării definitive a experiențelor atomice I

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres)
» — Organizația internațională „Ac- țiunea mondială a parlamentarilor"
a adresat un apel Adunării Gene
rale a O.N.U. privind convocarea
unei conferințe care să ceară ex
tinderea sferei de acțiune a Tra
tatului care interzice efectuarea
experiențelor nucleare în atmosfe
ră, în Cosmos și sub apă, semnat
in 1963. O asemenea conferință ar
putea cere adoptarea de amenda1

mente la tratatul amintit, astfel ț
incit să se interzică total experien
țele cu armele nucleare. Olafur
Grimsson, șef al Comitetului Exe
cutiv al acestei organizații, a de
clarat, la sediul O.N.U. din New
York, că un număr de 122 de țări
sprijină deja ideea convocării unei
asemenea conferințe, care ar pu
tea oferi un bun exemplu de co
operare internațională către o
dezarmare reală.

I

—— (din ĂCTUĂLÎTĂTEÂ

CIUDAD DE GUATEMALA 6
(Agerpres), — în cursul unei confe
rințe de presă organizate in ajunul
deschiderii Conferinței centro-americane la nivel înalt privind starea
conflictuală din America Centrală —
care are loc la Ciudad de Guate
mala — președintele țării-gazd'ă.
Vinicio Cerezo, s-a pronunțat pentru
concentrarea atenției asupra propu

PHENIAN

Noi propuneri privind organizarea de convorbiri
în problemele legale de reducerea armamentelor
și menținerea păcii în Peninsula Coreea
PHENIAN 6 (Agerpres). — R.P.D.
Coreeană consideră că la convorbirile
asupra dezarmării dintre Nordul și
Sudul Coreei trebuie să participe și
Statele Unite — se arată în declara
ția purtătorului de cuvînt al M.A.E.
al R.P.D.C., dată publicității la Phe
nian și transmisă de agenția A.C.T.C.
' Se subliniază că un dialog în pro
blemele legate de reducerea tensiu
nii și menținerea păcii în Peninsula
Coreea necesită, înainte de toate,
soluționarea aspectelor referitoare la
reducerea înarmărilor, iar măsuri
efective nu pot fi adoptate fără
participarea S.U.A., răspunzătoare de
amploarea înarmărilor în sudul
Coreei.
în aceste condiții, R.P.D. Coreeană
propune să aibă loc convorbiri în
tre miniștrii de externe din Nordul
și Sudul Coreei, cu participarea

secretarului de stat american, la
Geneva sau în oricare alt loc con
venabil, pentru a se discuta, in pri
mul rind. reducerea armamentelor și
alte probleme legate de destinderea
în Peninsula Coreea. Totodată, pro
pune ca, la Panmunjon, să aibă loc
convorbiri preliminare, la nivelul adjuncților de miniștri, la sfîrșitul lu
nii august 1987 sau la o altă dată
convenabilă părților. Ar putea fi or
ganizate, alternativ, intîlniri sepa
rate — între Nord și Sud și între
R.P.D.C și S.U.A.
în ceea ce privește problemele din
cadrul națiunii coreene, referitoare
la reunificarea patriei, acestea vor
trebui să fie soluționate de către
națiunea noastră însăși, prin dialog
între Nord și Sud — se subliniază în
declarația purtătorului de cuvînt al
M.A.E. al R.P.D.C.

Pentru asigurarea accesului
la independență al Namibiei

Regrupări în rîndurile
forțelor democratice sud-coreene

LUANDA 6 (Agerpres). — Guver
nul Angolei a propus Statelor Unite
proiectul unui acord cuprinzător în
vederea accelerării aplicării rezo
luției 435 a Consiliului de Securita
te în privința accesului Namibiei la
independență și asigurării unei păci
trainice in sudul Africii — se arată
intr-un comunicat oficial al Minis
terului angolez de Externe.
în același document se arată că
guvernul angolez este gata să revi
nă la masa tratativelor, în măsura
în care părțile interesate vor mani
festa dorința de a contribui, con
structiv, la reglementarea justă a
problemei namibiene și la asigurarea
păcii și securității în sudul conti
nentului african.

Spre reconciliere
națională în Uganda
KAMPALA 6 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Ugandei. Samson
Kisekka, a declarat, la Kampala, că
guvernul pe care-i oonduce este
hotărît să acționeze pentru aplicarea
unei politici de reconciliere naționa
lă si de asigurare a securității pe
întregul teritoriu al tării. în acest
sens, el a citat o serie de hotărîri
ale organelor supreme, inclusiv actul
de amnistie generală pentru toti cei
care depun armele si se alătură re
construcției pașnice a Ugandei. Acest
act. promulgat in-iunie, exclude însă
de la amnistie pe cei ce s-au făcut
vinovati de crime.
După cum se relevă, de mai mult
timp autoritățile centrale de la Kam
pala au de făcut fată unor acte izo
late întreprinse de militari din ad
ministrațiile anterioare,

POLITICĂ ; ....

ITALIA

Noua formulă guvernamentală:
dileme și opțiuni
începlnd cu săptămîna trecută. Ita
lia are un nou guvern — cel de-al
46-lea din perioada postbelică — în
frunte cu democrat-creștinul Gio
vanni Goria. fost ministru al finan
țelor în precedenta formație guver
namentală. Desemnarea acestuia de
către președintele republicii, Frances
co Cossiga. cu misiunea de a forma
noul guvern italian a constituit o
adevărată surpriză pentru marea
majoritate a observatorilor din pe
ninsulă. O surpriză in orice caz mult
mai mare decît rezultatele alegeri
lor parlamentare anticipate din 14 și
15 iunie și consecințele pe care acestea le-au determinat în cadrul
formațiilor politice italiene. în zi
lele care au premers demisiei cabi
netului de tranziție și începerii con
sultărilor de către șeful statului,
singurul nume de candidat potențial
care a circulat a fost acela al secre
tarului național al partidului democrat-creștin, Ciraco de Mita. Alegerea
lui Goria a surprins nu numai pen
tru virsta sa (la 44 de ani este cel
mai tînăr premier din întreaga is
torie a republicii), cit și pentru fap
tul că a fost imediat acceptat ca in
terlocutor de către socialiști, care au
acuzat în permanentă pe foștii lor
parteneri de coaliție că sînt răspun
zători pentru declanșarea crizei șl
chemarea anticipată a electoratului la
urne. Si mai surprinzător, ținînd cont
de disensiunile atit de pronunțate
existente înaintea alegerilor, a fost
faptul că noul guvern a reluat for
mula fostei coaliții pentapartite (democrat-crestlni. socialiști, socialiștidemocnați, republicani și liberali).
Spre deosebire însă de fostul gu
vern. noua formație a fost constitui
tă pe baza unor opțiuni programa
tice mai clare, care prevăd, in prin
cipal. măsuri concrete ne linia stabi
lizării. în continuare, a situației economioe. o atenție prioritară ur
mind a fi acordată problemelor Su
dului (Mezzogiorno), mai puțin dez
voltat. în domeniul politicii externe,
noul guvern dorește să-și aducă con
tribuția proprie la crearea unui cli
mat de mai mare încredere și mai
intensă colaborare in Europa, pronunțindu-se, în același timp, pentru
finalizarea cu succes a actualelor
negocieri sovieto-americane în pri
vința eliminării globale a rachetelor
nucleare cu rază medie de acțiune și
operativ-tactice.

Dezbaterile din Camera deputațllor pe marginea programului nou
lui guvern s-au încheiat prin acor
darea votului de încredere, din cei
608 deputat! prezenti. 371 pronunțîndu-se în favoarea cabinetului, iar 237
împotrivă.
Paralel cu tratativele pentru for
marea noului guvern, in rîndul ma
jorității partidelor politice si. îndeo
sebi. al celor care au înregistrat
pierderi de voturi in cadrul scruti
nului de la jumătatea lunii iunie,
au continuat susținute dezbateri.
După demisia secretarului lor națio
nal, Giovanni Spadolini, ales între
timp președinte al Senatului, repu
blicanii se pregătesc acum să-și gă
sească un nou lider, în acest sens
tot mai mult avansîndu-se numele
lui Giorgio la Malfa, fiul prestigio
sului lider încetat din viată în urmă
cu mai bine de cinci ani. Deocamda
tă însă, alegerea propriu-zisă a fost
„congelată" pînă în septembrie. Pre
siuni puternice de la bază se fac
simțite și asupra actualelor condu
ceri ale partidelor socialist-demo
crat și liberal, care și-au văzut redimensionate — în sensul micșoră
rii — locurile în parlament după
alegeri.
O susținută dezbatere are loc șl in
cadrul Partidului Comunist Italian.
Cu 26,6 la sută din voturi. P.C.I. că
mine a doua mare forță politică din
țară. Dar pierderea a 3,3 la sută din
voturi în alegerile pentru Camera
Deputaților și 2,4 la sută in cele
pentru Senat au fost apreciate, după
cum scrie „L’Unith", ca „un recul
serios", care trebuie să preocupe cu
atît mai mult cu cit urmează ce
lor înregistrate în consultările elec
torale din 1979 și 1983. Discuțiile care
au avut loc la reuniunea Comitetu
lui Central. în organizațiile de bază,
precum și în cadrul comitetelor fe
derațiilor provinciale au pus în evi
dență. ca una din cauzele principa
le, „slăbirea legăturii partidului cu
baza sa socială fundamentală — cla
sa muncitoare, precum și cu pătu
rile «mai puțin protejate» ale socie
tății, insuficienta capacitate de a
orienta și aduna împreună toate acele forțe care au manifestat și ma
nifestă o atitudine critică față de
realitățile sociale ale țării". în sfirșit,
s-a arătat că, deși linia strategică

nerilor de pace formulate în regiu
ne — relatează agenția EFE. El a
subliniat necesitatea depășirii punc
telor de vedere divergente care încă
mai persistă în legătură cu unele
aspecte ale noii inițiative de pace
a Grupului de la Contadora, elabo
rată în baza Planului de pace pro
pus de președintele Costa Ricăi. Os
car Arias.

stabilită la cel de-al XVII-lea Con
gres, de anul trecut de la Florența,
își păstrează pe deplin validitatea,
convocarea anticipată a alegerilor
nu a făcut posibilă o aprofundare a
propunerilor programatice ale P.C.I..
un dialog deschis cu acele forțe po
litice direct vizate de strategia alter
nativei democratice și în primul
rind cu partidul socialist. Comitetul
Central a aprobat în unanimitate
raportul prezentat de secretarul ge
neral al P.C.I.. Alessandro Natta,
hotărind continuarea dezbaterilor pe
marginea rezultatelor votului și con
vocarea unei noi plenare, pentru a
stabili un prim bilanț al acestora și
a discuta o serie de probleme legate
de structurile de lucru ale partidu
lui și ale organelor conducătoare.
în ce privește noul guvern, secre
tarul general al P.C.L a exprimat
rezerve, arătînd că partidul comu
nist se pronunță pentru o alternati
vă democratică, ce trebuie realizată
prin confruntarea de idei și con
vergenta cu forțele de stingă si re
formatoare. începând cu partidul co
munist. El a arătat că. în opinia co
muniștilor. se impunea constituirea
unui cabinet care să dispțmă de for
ța politică necesară și de un pro
gram adecvat pentru solutionarea
marilor probleme oare se ridică în
fata tării.
De altfel, este clar că noul guvern
va fi confruntat, chiar de la început,
cu o serie de probleme presante, cum
sînt : creșterea șomajului, în special
în rindurile tineretului, rămînerea
tot mai mult în urmă a regiunilor
din sud, cerința înfăptuirii unor re
forme instituționale și. nu în ulti
mul rind, chestiunea pendinte a or
ganizării referendumurilor asupra
centralelor nucleare și justiției, care
a reprezentat nodul discordiei în
rîndul fostei coaliții. Deocamdată,
guvernul a aprobat un proiect de lege
prin care se stabilește ca referendumurile respective să aibă loc în
perioada octombrie — decembrie a.c.
Cum vor fi abordate celelalte ches
tiuni rămine de văzut. După cum
rămine de văzut cum va reuși noul
premier să-și îndeplinească misiunea
deloc ușoară de a asigura reinnodarea, în condiții viabile, a colabo
rării între foștii parteneri de coali
ție.

Radu BOGDAN

SEUL 6 (Agerpres). — Unul din li
derii mișcării sud-coreene împotriva
regimului dictatorial din Coreea de
Sud. cunoscutul militant Kim Dae
Jung, a declarat că va adera la Parti
dul Democrat al Reunificării. princi
palul partid al opoziției. La Seul a
avut loc. de asemenea, o întrevedere
a lui Kim Dae Jung cu președintele
Partidului Democrat al Reunificării,
Kim Yong Sam. în cadrul căreia au
fost abordate aspecte organizatorice
și tactice in vederea preconizatelor
alegeri prezidențiale, ce ar urma să
se desfășoare in Coreea de Sud.

ETATIZAREA BĂNCILOR
PARTICULARE DIN PERU
LIMA 6 (Agerpres). — Primul mi
nistru peruan, Guillermo Larco Cox,
informînd Congresul Național despre
stadiul preluării controlului de către
stat asupra instituțiilor bancare
particulare, a dat asigurări că gu
vernul său garantează participarea
oamenilor muncii la administrarea
acestor bănci. Totodată, ministrul re
lațiilor externe al Perului, Allan
Wagner, a subliniat că hotărîrea
guvernului său de a etatiza băncile
particulare constituie un act suve
ran, necesar pentru o mai bună pla
nificare a dezvoltării, democratiza
rea politicii de credit și accelerarea
procesului de asigurare a egalității
tuturor locuitorilor țării.

Contencios comercial
nipono-american
TOKIO 6 (Agerpres) — Japonia a
acuzat S.U.A. de a fi încălcat Acor
dul General pentru Tarife și Co
merț (G.A.T.T.) impunînd, in luna
aprilie, măsuri restrictive împotriva
produselor
electronice japoneze.
Totodată, Japonia a cerut anularea
tuturor măsurilor respective. Această
poziție a fost exprimată in cadrul
convorbirilor de Ia Geneva dintre
reprezentanții celor două țări, infor
mează agenția Kyodo, citată de agenția T.A.S.S.

Compromis în disputa
C.E.E.-S.U.A.
BRUXELLES 6 (Agerpres). — Sta
tele Unite și Piața Comună vesteuropeană au ajuns la un acord in
problema comerțului cu paste ali
mentare. pentru a aplana neînțele
gerile care se mențin de cinci ani,
cu riscul permanent de a izbucni un
adevărat război comercial între cele
două maluri ale Atlanticului — re
levă agenția ANSA. Compromisul la
care s-a ajuns, pentru a evita ceea
ce a fost numit in presă ..războiul
pastelor alimentare între C.E.E. și
S.U.A.“, face în prezent obiectul dez
baterilor guvernelor țărilor comuni
tare, urmind ca reprezentanții la
Bruxelles ai „celor 12“ să dea
răspunsul oficial pînă vineri.
Anul trecut — notează agenția ci
tată — Piața comună a exportat in
S.U.A. 53 545 000 t de paste alimen
tare. în valoare de 29 740 000 unități
de cont C.E.E. (E.C.U.). din care
52 699 000 t reprezintă exportul ita
lian la acest produs.

Luări de poziție împotriva politicii de apartheid
DAKAR 6 (Agerpres). — în Capi
tala Senegalului asociația juriștilor
africani a dat publicității un docu
ment in caro se cere eliberarea ime
diată și- necondiționată a liderului
Congresului Național African, Nel
son Mandela. Totodată, se adresează
un apel statelor continentului, di
verselor organizații antiapartheid să
mobilizeze opinia publică interna
țională in vederea eliberării- condu
cătorului A.N.C., a altor lideri poli
tiei aflat! după gratii în R.S.A., pen
tru lupta lor dreaptă împotriva poli
ticii de discriminare rasială a regi
mului minoritar de la Pretoria.

OSLO 6 (Agerpres). — Guvernai
Norvegiei cere eliberarea imediată
și necondiționată a lui Nelson Man
dela și a celorlalți deținuți politici
din închisorile sud-africane. a decla
rat ministrul de externe al acestei
țări. Thorvald Stoltenberg. Vorbind
la o conferință de presă, organizată
cu prilejul împlinirii a 25 de ani de

la întemnițarea liderului A.N.C.,
Stoltenberg a relevat că Mandela a
devenit un simbol al luptei drepte
împotriva sistemului inuman al
apartheidului din R.S.A.

PRETORIA 6 (Agerpres). — Gu
vernanții rasiști sud-africani recurg
permanent la metode de intimidare
și presiuni pentru a stăvili extin
derea mișcării antiapartheid, în
acest sens trebuie interpretată și
amenințarea guvernului de a reduce
drastic creditele pentru universită
țile din tară dacă responsabilii aces
tor instituții de învățămint nu ac
ționează în vederea încetării boico
tării cursurilor de către studenți,
care cer eliminarea discriminării ra
siale din sistemul de învătămînt. Se
știe că o formă de luptă a tineretu
lui sud-african este absența de Ia
cursuri și participarea Ia reuniuni în
care este pus in cauză întregul sis
tem de discriminare rasială și apart
heid.

ÎN POFIDA OPOZIȚIEI MANIFESTATE IN CONGRESUL S.U.A.

Pentagonul preconizează noi experiențe
în domeniul „războiului stelelor"
WASHINGTON 6 (Agerpres). —
Pentagonul preconizează efectuarea
în următorii cinci ani a 13 impor
tante experiențe în spațiul extraatmosferic. care ar urma să contri
buie la dezvoltarea unui „sistem li
mitat" de apărare antirachetă. în ca
drul programului Inițiativa de Apă
rare Strategică — informează agen
ția EFE, citind documente difuzate
La Washington. Această nouă inten
ție de concretizare ■ a scenariului
„războiului stelelor". într-un moment

în care opinia publică mondială, in
clusiv cea din Statele Unite, se pro
nunță tot ■ mai ferm pentru dezar
mare și pentru evitarea transferării
cursei înarmărilor în spațiul cosmic,
este pusă, totuși, sub semnul între
bării, avînd în vedere puternica
opoziție manifestată deschis în Con
gresul american. în capitalele unor
țări aliate S.U.A., in marea majori
tate a celorlalte state ale lumii —
notează agenția citată.
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POZIȚIE. Ministrul afacerilor
externe al U.R.S.S., Eduard Șevardnadze. a luat cuvintul în ca
drul lucrărilor Cohferinței pentru
dezarmare de la Geneva. După
cum transmite agenția T.A.S.S., el
a prezentat poziția tării sale față
de problemele principale ale seco
lului nuclear și cosmic și a expus
propunerile U.R.S.S.. menite să
contribuie la buna desfășurare a
conferinței și la soluționarea pro
blemelor de care se ocupă aceasta.
APEL. într-o scrisoare deschisă
adresată ministrului cercetării și
tehnologiei din R.F.G.. președinte
le P.C. German. Herbert Mies, a
adresat un apel guvernului de la
Bonn de a renunța la participarea
la cercetările spațiului cosmic in
scopuri militare. Guvernul R.F.G.,
se subliniază în document, trebuie
să elaboreze o nouă concepție a
cercetărilor spațiale. îndreptate în
primul rind spre dezvoltarea unei
largi
oooperări
internaționale.
Scopul acesteia trebuie să fie di
minuarea tensiunii și consolidarea
încrederii între state.

COMUNICAT. In comunicatul
privind convorbirile desfășurate cu
Prilejul vizitei oficiale in U.R.S.S.
a primului ministru al Malayeziei,
Mahathir Mohamad, se subliniază
că Uniunea Sovietică și Malayezia
își exprimă îngrijorarea în legă
tură cu menținerea încordării In
ternationale. în special fată de in
tensificarea cursei înarmărilor nu
cleare si convenționale — relatea
ză T.A.S.S. Referitor la situația din
Asia si bazinul Oceanului Pacific,

s-a subliniat necesitatea instaură
rii unei păci trainice, a stabilită
ții. preoum și a dezvoltării unei
colaborări pe bază de egalitate în
drepturi între țările din regiune.

DECLARAȚIE. Referindu-se la
intenția Marii Britanii de a îngro
pa o cantitate de reziduuri radio
active în Marea Nordului, minis
trul norvegian pentru problemele
mediului înconjurător. Sissel Ronbeck, a evidențiat. într-o declara
ție făcută la Oslo, pericolul unei
asemenea acțiuni care poate pro
voca serioase consecințe ecologice
în nordul Europei.
O AMPLA DEMONSTRAȚIE a
avut loc în capitala Ecuadorului,
participanții cerind plecarea ime
diată din această țară a trupelor
americane staționate în zona Ama
zonului. Această demonstrație face
parte din suita de acțiuni care au
avut loc pe întreg teritoriul țării
în semn de protest față de pre
zența unui contingent de șase mii
de soldați americani, care partici
pă la o serie de manevre militare
comune, programate să se încheie
în luna noiembrie.

GREVA. Activitatea la trei mine
cuprifere din Namibia — teritoriu
ocupat ilegal de R.S.A. — a fost
virtual blocată ca urmare a de
clanșării unei greve Ia care parti
cipă toti cei 4 000 de mineri de
culoare.
oficialitățile financiare

DIN AUSTRIA au anunțat într-un
raport creșterea cheltuielilor pu_ ___ ___ ___ (___ ___ _

ORIENTUL MIJLOCIU
Noi acțiuni ale forțelor israeliene în sudul Libanului
BEIRUT 6 (Agerpres). — Elicop
tere de luptă israeliene au efectuat
joi zboruri de intimidare și de re
cunoaștere asupra Orașului Tyr din
sudul Libanului și a pozițiilor mili
țiilor șiite „Amal", din apropiere.
Totodată, vedete israeliene au pă
truns în apele teritoriale ale Liba
nului întărind blocada asupra lito
ralului din zona orașelor Tyr și Zahrani. în sudul văii Bekaa, soldați israelieni au pătruns în unele locali
tăți și au deschis focul asupra popu
lației. La Dallayafa. trupele de ocu
pație au procedat la percheziții și
interogatorii.

AMMAN 6 (Agerpres). — Ziarul „Al
Ray", care apare la Amman, rela
tează că. un tribunal militar israelian a condamnat cinci studenți pa
lestinieni din orașul Ramallah, în

Cisiordania, la cinci ani detenție
pentru a fi participat la o manifes
tație de protest față de actele arbi
trare comise de autoritățile de ocu
pație. Relatarea ziarului iordanian
intervine după o suită de acte ar
bitrare ale israelienilor, care repri
mă cu brutalitate orice manifestare
a populației palestiniene împotriva
ocupației.
Autoritățile israeliene de ocupație
continuă represaliile împotriva popu
lației palestiniene care participă Ia
acțiuni de protest. Militarii israelieni
au deschis miercuri seara focul asu
pra participanților la o demonstra
ție în orașul Nablus, din teritoriul
de pe malul de vest al Iordanului.
Un palestinian a fost rănit.
(Agerpres)

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK
TEHERAN 6 (Agerpres). — Trupe
iraniene au desfășurat. în ultimele
24 de ore, lupte puternice în cadrul
operațiunii „NASR-7", declanșată
miercuri în zona de nord a frontu
lui. Citîrtd un comunicat militar, agenția IRNA menționează că. în
cursul acestor lupte, au fost recu
cerite două înălțimi strategice și au
fost uciși sau răniți 2 000 de soldați
irakieni, numeroși alții fiind făcuți
prizonieri. Comunicatul arată că for
țele iraniene au desfășurat o contra
ofensivă și pe frontul de sud. provoc’nd inamicului' pierderi în oa
meni și echipament militar.
♦

ROMA 6 (Agerpres). — Ministrul
italian al afacerilor externe, Giulio
Andreotti, a declarat că O.N.U. este
singurul forum care poate iniția un
proces substanțial pentru soluțio
narea conflictului dintre Iran și
Irak. Luînd cuvintul în cadrul Co
misiei pentru afacerile externe a
Camerei Deputaților. el a precizat
că reglementarea situației din zona
Golfului nu este posibilă decit prin-

BAGDAD 6 (Agerpres). — Avia
ția irakiană a efectuat, în ultimele
24 de ore. peste 150 de misiuni de
luptă asunra a șase poziții iraniene
de infanterie la est de Basra, fiind
uciși și răniți numeroși soldați ina
mici. și asupra pozițiilor inamice si
tuate la est de Missan si în sectorul
de nord al frontului. Au fost pro
vocate inammului pierderi în forță
de luntă si tehnică militară — scrie
agenția I.N.A.
Comunicatul militar citat de I.N.A.
relevă că și artileria iraniană a
bombardat Qalat Deza — oraș în
nordul Irakului, rănind numeroși
civili.
*
tr-o încetare a ostilităților, arătînd
că este necesar să se acționeze asu
pra cauzelor și nu a consecințelor
tensiunii din regiune — informează
agențiile ANSA și Taniug. Deciziile
politice și diplomatice trebuie să se
impună pentru reglementarea nroblemei foarte delicate din zona Gol
fului. a spus ministrul italian, sub
liniind in context necesitatea res
pectării dreptului la navigație.

Adevărul unui dicton
Anticii spuneau că atunci cînd
zeii vor să piardă pe cineva îi
iau mai intîi mințile...
Afirmația pare să aibă o mare
doză de adevăr și în zilele noastre,
dacă ne gindim. de pildă, la acțiu
nile din ultima vreme ale guver
nanților de la Pretoria.
Confruntați cu lupta tot mai
acerbă a populației de culoare îm
potriva politicii de apartheid, pen
tru restabilirea drepturilor legiti
me ale tuturor cetățenilor țării, in
diferent de culoarea pielii, pentru
libertate și democrație, reprezen
tanții regimului rasist, în frunte cu
Pieter Botha, recurg la tot felul de
represiuni sîngeroase, carp dove
desc disperarea în care se află.
..Se știe că, de mulți ani, ei arun
că în închisori pe toți fruntașii
mișcărilor populației de culoare.
Intre zidurile temnițelor se află de
un sfert de secol liderul Con
gresului Național African, Nelson
Mandela. Dar lupta împotriva re
gimului rasist n-a încetat, ci, dim
potrivă, s-a accentuat.
...De asemenea, este cunoscut
faptul că, în repetate rinduri, stră
zile principalelor orașe au fost
înecate in sîngele demonstranților
uciși de gloanțele poliției rasiste.
Dar manifestațiile antiapartheid
s-au intensificai.
...In urmă cu mai bine de un an
a fost instaurată starea de asediu,
urmată de mii de arestări, de uci
derea a zeci și sute de demon
stranți. tn beciurile poliției zac
sute și sute de copii arestați. Dar
lupta populației, inclusiv a tinere
tului, ia amploare.
...împotriva statelor din „prima
linie", regimul de la Pretoria a co
mis repetate acte de agresiune, fie
direct, fie prin interpuși, însoțite
de masacrarea populației civile.
Dar, nici unul din statele africane
vecine, in ciuda acestor crime abo
minabile, a marilor pagube produ
se economiei lor de acțiunile agre

blice cu 19 la sută în 1986 și cu
încă 11.5 Ia sută în prima jumătate
a acestui an. Pentru 1986. totalul
cheltuielilor publice federale a în
sumat 47,4 miliarde dolari, la care
se adaugă 3,5 miliarde dolari chel
tuieli municipale. Ministrul aus
triac al finanțelor. Ferdinand La
tina. a declarat că datoria publi
că a țării reprezintă 49 la sută din
produsul intern brut.
EXPERIENȚE. Pe poligonul din
statuii Utah, din S.U.A.. au avut loc
primele teste cu rachetele propul
soare cu combustibil solid, desti
nate plasării navetelor spațiale pe
orbite circumterestre. dotate cu noi
garnituri inelare de etansare. După
cum este cunoscut, tocmai aceste
garnituri au provocat catastrofa na
vetei ..Challenger" din ianuarie
anul trecut. Reprezentanții firmei
constructoare, care au luat parte la
experiențe au relevat că rezultate
le testelor sînt satisfăcătoare.
i
GUVERNUL PROVIZORIU DIN
HAITI și-a intensificat gcțiunile
represive
împotriva
mișcărilor
populare. In același timp, junta
militaro-civilă haitiană (Consiliul
Național de Guvernămînt) a re
curs la tot felul de manevre, contestînd autoritatea structurilor elec
torale stabilite prin constituție și
amînînd alegerile municipale care
ar fi trebuit să aibă loc în luna
Iulie. Acest lucru a declanșat, după
cum se știe, o serie de mișcări ala
maselor populare. înfruntările din
tre acestea și aparatul represiv sol-

sive ale R.S.A. (pagube care se ri
dică din 1980 încoace la 30 miliarde
dolari, sumă ce depășește întregul
produs național br.ut al acestor țări
din 1985} nu a încetat să sprijine
cauza dreaptă a populației de cu
loare sud-âfricane.
Disperați, de faptul că împotri
va politicii de apartheid au început
si se pronunțe tot mai vehement
un număr mereu mai mare de re
prezentanți ai populației albe și că
unii dintre aceștia chiar poartă
convorbiri cu Congresul Național
African (A.N.C.), rasiștii de la Pre
toria recurg acum la asasinate in
dividuale. Fie prin agenți plătiți,
fie prin așa-numitele „escadroane
ale morții", care n-au întirziat să
intre în acțiune. Astfel, au fost
uciși Peter Motak. Cassius Make,
Paul Dikeledi, alți fruntași si ac
tiviști ai A.N.C. Este de neînchi
puit cruzimea manifestată de asa
sini. care, cu bestialitate, au
despicat în bucăți trupurile victi
melor, vrînd astfel să înspăimînte
populația de culoare, s-o abată de
la lupta împotriva politicii de
apartheid.
...tn închisoarea din Port Eliza
beth a „încetat din viață" — după
cum au comunicat autoritățile —
Nobandalo Bani, arestată cu 11
luni în urmă fără a fi judecată
...La Soweto, o fetiță de 14 ani a
murit „călcată" de un vehicul mili
tar ce patrula pe străzile orașului.
...La Johannesburg, polițiștii au
deschis fără somație focul împotri
va unei mașini în care se presupu
nea că ar fi ascunși adversari ai re
gimului. etichetați, ca de obicei, de
autorități drept teroriști. Toți cei
patru pasageri au fost uciși.
Mînia populației africane nu mal
cunoaște margini, dar rasiștii își
continuă
sălbaticele represiuni.
Pînă cină ?
Anticii spuneau...

N. PLOPEANU

dîndu-se, pînă în prezent, cu peste
30 de victime.

CONFERINȚĂ. La Harare con
tinuă lucrările celei de-a Il-a Con
ferințe a miniștrilor însărcinați cu
problemele promovării femeii din
țările Commonwealthului. După
cum a declarat purtătorul de cu
vînt al conferinței. Batsy Robert
son, citat de agenția zimbabweanâ de presă, participanții la dezba
teri au subliniat necesitatea ca fe
meile, important factor al vieții
sociale, să joace un rol activ în
sistemul politic și economic, far
aceasta să devină un obiectiv în
activitatea guvernelor țărilor res
pective.

PROGNOZA. Meteorologii greci
prevăd pentru sfîrșitul săptămînii
un nou val de căldură care va de
termina. în Grecia, înregistrarea
unor temperaturi de pînă la plus
43 grade Celsius. Posturile de ra
dio transmit, in legătură cu aceas
ta. sfaturi asupra modului cum se
pot evita insolațiile.
URAGANUL care s-a abătut vi
nerea trecută asupra orașului Ed
monton din statul canadian Alber
ta. a cauzat moartea a 26 de per
soane si rănirea a 300. Totodată,
sute de locuitori au rămas fără adăpost. Furtuna, care a fost în
soțită de grindină de mărimea unei
mingi de tenis, este apreciată drept
cea mai violentă din 1954. tind
uraganul Hazel a lovit zona To
ronto. provocînd moartea a 81 de
persoane.

CUPLARE tN COSMOS. La 6 august, nava cosmică soviet’ci de
transport „Progress-31" s-a cuplat pe orbită cu complexul orbital „Mir",
relatează agenția T.A.S.S. Apropierea, joncțiunea și cuplarea navei cu
complexul orbital s-au realizat in- regim automat, fiind, totodată, supra
vegheate de complexul terestru de comandă și măsurători și de cosmo
nauta Iun Romanenko și Aleksandr Aleksandrov, Nava „Progress-31" a
adus pe orbită carburanți, alimente, apă. aparate și scrisori. Agenția
precizează că sistemele de bord ale complexului „Mir" funcționează
normal, iar cei doi cosmonauți aflați la bord se simt bine.
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