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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe trimisul special al conducătorului Marii Revoluții 

de la 1 Septembrie a Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 
s-a întilnit cu membrii biroului Comitetului 

județean Constanța al P.C. R.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 

Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, s-a întilnit, vineri după-amiazâ, în stațiunea Neptun, cu 
membrii biroului Comitetului județean Constanța al P.C.R.

Tn cadrul ședinței a avut loc o 
analiză cuprinzătoare a modului în 
care organele si organizațiile da 
partid. comuniștii, toti oamenii mun
cii au acționat si acționează pentru 
îndeplinirea, in cele mai bune condi
ții. a prevederilor de olan, pornin- 
du-se de la importantele sarcini ce 
revin județului in acest an si in ac
tualul cincinal.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
cĂFimate.. de către primul secretar 
iii"; comitetului județean de partid. 
Minai Marina. în numele tuturor ce
lor ce muncesc și trăiesc în această 
parte a tării, cuvinte de înaltă pre
țuire si profundă recunoștință pentru 
grija statornică ce o poartă dezvol
tării județului Constanta-, a întregii 
tari, ridicării necontenite a nivelu
lui de trai si a gradului de civili
zație al tuturor cetățenilor patriei.

Membrii biroului care au luat cu- 
vintul in timpul ședinței au raportat 
secretarului general al partidului 
despre munca desfășurată de comi
tetul județean, de organele si orga
nizațiile de partid, de colectivele de 
oameni ai muncii pentru realizarea 
planului pe perioada ce a trecut din 
acest an. Au fost prezentate rezulta
tele din industrie si agricultură, din 
domeniul investițiilor și din alte sec
toare. In spirit critic si autocritic, 
s-au relevat, de asemenea, o serie de 
lipsuri, care au determinat nereali- 
zarea unor indicatori de olan. Au 
fost înfățișate măsurile întreprinse 
pentru lichidarea neajunsurilor si 
îmbunătățirea întregii activități, pen
tru înfăptuirea exemplară a obiecti
velor prevăzute pe acest an.

Avind în vedere situația prezen
tată, precum și concluziile desprin

Municipiul Craiova, ca de altfel toate localitățile patriei, a cunoscut în ultimii ani o puternică dezvoltare urbanistică
Foto : E. Dichiseanu

Prin huna folosire a mijloacelor mecanice și mobilizarea puternică a forțelor umane

LUCRĂRILE AGRICOLE DE VARA - EFECTUATE EXEMPLAR!
PRIORITĂȚILE ACESTOR ZILE:

• încheierea grabnică a recoltării griu
lui, orzoaicei și ovăzului

• Transportarea și înmagazinarea cu 
grijă a tuturor produselor

• Strîngerea și depozitarea unor cantități 
tot mai mari de furaje

• Respectarea graficelor de recoltare și 
livrare a legumelor

• Intensificarea arăturilor de vară, cu 
accent pe calitatea lucrărilor

Lucrările agricole de vară con
tinuă să se desfășoare intens in 
toată țara. In sud, principalele 
forțe sint concentrate la irigarea 
culturilor, efectuarea lucrărilor de 
întreținere in grădinile de legume 
și la pregătirea campaniei de 
toamnă, iar în județele din nordul 
și centrul țării continuă recoltarea 
cerealelor păioase : grîu, orzoaică 
și ovăz. Este in interesul econo
miei țării, al oamenilor muncii din 
agricultură ca întreaga recoltă să 
fie strînsă și depozitată in timpul 
cel mai scurt și fără pierderi, să 
fie intensificate celelalte lucrări 
specifice acestui sezon.

Timpul este foarte Înaintat — ne 
apropiem de sfirșitul primei deca
de a lunii august — și. de aceea, 
acum fiecare zi este hotăritoare 
pentru strîngerea in întregime a 
recoltei de cereale păioase și a 
unor sortimente de legume. Po
trivit datelor furnizate de Minis

se din recentele vizite de lucru în
treprinse in județ, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat că 
realizările obținute nu se situează 
la nivelul posibilităților, că acestea 
puteau fi și mai bune dacă comite-, 
tul județean, organele și organiza
țiile de partid, conducerile unități
lor ar fi manifestat mai multă fer
mitate și răspundere in soluționarea 
operativă a tuturor problemelor pri
vind îndeplinirea integrală a planu
lui in industrie și agricultură, a ce
lorlalte obiective stabilite.

Arătînd că județftl Constanța dis
pune de o industrie și agricultură 
puternice, în care s-au făcut, de-a 
lungul anilor, investiții foarte mari, 
secretarul general al partidului a 
subliniat că sint condiții pentru 
creșterea Însemnată a producției, a 
productivității muncii, pentru îm
bunătățirea generală a întregii acti
vități economico-sopiale. In acest 
sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut să se ia măsuri hotărite pen
tru înlăturarea stărilor de lucruri 
negative, pentru desfășurarea co
respunzătoare a activității producti
ve. pentru recuperarea in cel mai 
scurt, timp a răminerilor in urmă și 
îndeplinirea integrală a planului pe 
luna august, pe trimestrul III și pe 
întregul an. S-a cerut să se dea o 
atenție deosebită realizării ritmice 
ă producției planificate și în mod 
special celei destinate exportului, 
asigurindu-se livrarea, la termenele 
stabilite si în condiții de înaltă ca
litate. a tuturor produselor prevă
zute in contractele încheiate cu be
neficiarii externi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat să se acționeze in continu
are pentru înfăptuirea programelor

terul Agriculturii, în seara zilei de 
6 august mai erau de recoltat grîul 
de pe 55 000 hectare, suprafață lo
calizată în județele Harghita, Bis- 
trita-Năsăud, Covasna, Sălaj, Su
ceava și Maramureș; orzoaica de 
primăvară — de pe 41 000 hectare 
și ovăzul — de pe 62 000 hectare. 
Întrucît suprafețele ocupate cu a- 
ceste culturi se află în zona unde 
in ultimele zile a plouat, se im
pune să se desfășoare acțiuni de 
întrajutorare la recoltare, iar acolo 
unde combinele nu pot fi folosite 
din cauza terenului moale — să se 
lucreze cu coasele și secerile.

Cu prioritate se impune cerința 
de a se impulsiona, în aceste zile, 
transportul și depozitarea cereale
lor. Concomitent cu măsurile vi- 
zind condiționarea și păstrarea în 
bune condiții a acestor produse, 
este absolut necesar ca organele de 
specialitate să organizeze ținerea 
unei evidente corecte a producției 

privind organizarea și modernizarea 
proceselor de producție, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, folosirea intensivă a 
mașinilor și utilajelor, a tuturor ca
pacităților, încadrarea in normele de 
consum stabilite și reducerea chel
tuielilor materiale, creșterea mai 
accentuată a productivității muncii și 
eficienței economice.

Secretarul general al partidului s-a 
referit apoi Ia o serie de sarcini 
actuale în domeniul agriculturii, in- 
sistind asupra necesității mobilizării 
oamenilor muncii de la sate, utiliză
rii depline a tuturor mijloacelor teh
nice in vederea intensificării la 
maximum a recoltării, stringerii și 
depozitării întregii producții, efec
tuării în bune condiții a tuturor 
lucrărilor agricole, folosirii eficiente 
a sistemelor de irigații. A fost cri
ticat modul în care s-au desfășurat 
în acest an, în unele unități agricole, 
lucrările de strîngere a recoltei, 
precum și felul cum sint aplicate in 
cadrul județului măsurile stabilite cu 
privire la preluarea și depozitarea 
întregii producții de cereale. S-a 
arătat că trebuie să se manifeste cea 
mai mare răspundere pentru o orga
nizare cit mai judicioasă a activității 
în agricultura județului, pentru folo
sirea cu eficiență maximă a fondului 
funciar, pentru pregătirea și desfășu
rarea in condiții optime a campaniei 
de toamnă, precum și pentru asigu
rarea forței de muncă necesare, a 
stabilității acesteia.

Au fost examinate, totodată, o 
serie de probleme privind organiza
rea teritoriului și sistematizarea lo
calităților rurale și urbane ale ju
dețului, folosirea mai bună a supra
fețelor de teren, subliniindu-se obli
gativitatea aplicării prevederilor le
gale in acest domeniu. in, scopul 
reducerii suprafețelor construibile șl 
sporirii terenurilor destinate culturi
lor agricole.

obținute. Sub nici un motiv nu 
trebuie să se admită pierderi de 
cereale în timpul transportului și 
la înmagazinarea lor I

In scopul dezvoltării zootehniei 
și sporirii producției animaliere, în 
fiecare unitate agricolă trebuie a- 
sigurate cantitățile prevăzute de 
furaje, care. încă din această pe
rioadă. să fie conservate și gospo
dărite cu cea mai mare răspun
dere. Avind în vedere condițiile 
climatice din acest an. este nece
sar să fie strînse toate sursele de 
furaje, tot ce oferă cimpul. întru- 
cit de la recoltarea cerealelor au 
rezultat cantități apreciabile de 
paie, este nevoie ca acestea să fie 
adunate in întregim^ și depozitate 
pe destinații.

Tot în aceste zile trebuie să se 
desfășoare in ritm susținut lucră
rile de pregătire a însămînțărilor 
de toamnă, între care efectuarea 
arăturilor ocupă un loc important.

In cadrul analizei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea îmbunătățirii stilului si me
todelor de muncă ale biroului, ale 
comitetului județean, ale organelor 
Si organizațiilor de partid, astfel ca 
acestea să-și îndeplinească, in con
diții Cit mai bune, rolul însemnat pe 
care il au in conducerea întregii ac
tivități. in mobilizarea largă a oame
nilor, muncii si rezolvarea tuturor 
problemelor privind îndeplinirea 
sarcinilor ce revin județului din pla
nul oe acest an si Pe cincinalul 
1986—1990. din hotăririle Congresului 
al XIII-lea al P.C.R.

Subliniind că de felul in care ac
ționează organele si organizațiile de 
partid depind, in mod nemijlocit, re
zultatele obținute, secretarul general 
al partidului a cerut să fie intensi
ficată munca organizatorică si poli- 
tico-educativă. in vederea întăririi 
ordinii și disciplinei, a spiritului de 
răspundere la fiecare loc de muncă, 
in fiecare domeniu de activitate.

Secretarul general al partidului 
și-a exprimat convingerea că oame
nii muncii din județ. în frunte cu 
comuniștii, vor face totul pentru îm
bunătățirea radicală a întregii acti
vități. pentru îndeplinirea in cele 
mai bune condiții a sarcinilor ce 
le revin.

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid l-a asigurat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu că. în
suflețiți de îndemnurile adresate, co
muniștii. toti oamenii muncii din ju
deț. organele si organizațiile de 
partid vor acționa cu hotărire pentru 
înfăptuirea neabătută a indicațiilor 
si orientărilor date, pentru Egalizarea 
planului pe acest an și pe întregul 
cincinal, astfel incit județul Constan
ta să-si aducă o contribuție sporită 
la progresul general al tării, la în
făptuirea politicii partidului de dez
voltare multilaterală a patriei, de 
creștere a bunăstării întregului popor.

Pentru a se putea pune temelii pu
ternice viitoarei recolte se impune 
respectarea cu strictețe a tuturor 
normelor de calitate,' acordîndu-se 
o atenție deosebită efectuării ară
turilor cu plugul prevăzut cu scor
monitor. Desigur, în această pe
rioadă sint și alte lucrări care tre
buie intensificate. Ne referim cu 
deosebire la recoltarea legumelor 
și fructelor, la întreținerea celei 
de-a doua culturi, la aplicarea 
udărilor pe suprafețele amenajate 
pentru irigații și pe alte terenuri, 
oriunde plantele au nevoie de apă.

Organelor județene de partid și 
agricole, comitetelor comunale de 
partid și consiliilor populare le re
vine sarcina de a acționa in aceste 
zile, cu toată fermitatea și răspun
derea. pentru mobilizarea țărăni
mii, a tuturor locuitorilor de la 
sate la efectuarea in cele mai bune 
condiții a lucrărilor agricole de 
vară.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri! 
7 august. în stațiunea Neptun. pe 
Mohamed Lout fi Farhat, secretar al 
Comitetului Popular General pentru 
Planificare, trimis special al condu
cătorului Marii Revoluții de la 1 
Septembrie a Marii Jamahirii Arabe 
Libiene Populare Socialiste.

Cu aoest prilej. președintelui 
Nicolae Ceaușescu i-a fost transmis 
un cald salut, precum și cordiale 
urări de sănătate și fericire din 
partea colonelului Moammer Al- 
Kadhafi, conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie a Marii Ja
mahirii Arabe Libiene Populare So
cialiste. * 7

în întrecerea pentru 
a cinsti marea noastră 
sărbătoare de la 23 
August și Conferința 
Națională a partidu
lui, lucrătorii din ca
drul Trustului antre
priză generală de con- 
strucții-montaj Timiș, 
unitate distinsă cu 
înaltul titlu de ..Erou 
al Muncii Socialiste'1, 
raportează noi fapte 
de muncă. Pină ieri.
7 august, ei au pus la 
dispoziția oamenilor 
muncii din județul Ti
miș 1 742 de aparta
mente, cu 102 mai 
multe fată de preve
derile planului pentru 
această perioadă.

— Pentru colectivul, 
trustului nostru — ne 
spune maistrul princi
pal loan Graure, se
cretarul comitetului 
de partid — realiza
rea ritmică a progra
mului de locuințe, 
concomitent cu execu
tarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate, 
așa cum ne- cere con
ducerea partidului, 
constituie principala, 
obligație, deviza noas
tră de fiecare zi, de 
fiecare oră. Da, „de 
fiecare oră“, pentru că 
acum, vara, timpul 
este aliatul nostru, al 
constructorilor, cînd 
putem lucra întreaga 
zi-lumină, cind înre
gistrăm adevărate re
corduri pe șantiere.

Sumarul fiecărui număr din mari
le reviste care au lăsat urme adinei 
în cultura și arta românească arată 
că. dincolo de particularitățile ce de
finesc profilul inconfundabil al fie
căreia, o atitudine comună 1£ unește 
pe linia unei remarcabile continui
tăți istorice : toate sint gindite și 
scrise cu fața către actualitate și 
toate propun, in chestiunile abordate, 
o atitudine, un model de judecată 
și comportare patriotică. Presa cul
turală românească a cultivat, din ra
țiuni istorice îndeobște cunoscute, 
modelul tribunei de luptă — o mare 
publicație națională s-a intitulat 
chiar așa. „Tribuna", dăinuind pină 
in actualitate — în probleme esen
țiale pentru dezvoltarea culturii 
noastre potrivit intereselor și cerin
țelor interne, ale spiritualității româ
nești, în contra oricăror tendințe 
cosmopolite, de imitare fără discer- 
nămînt a unor modele neconforme cu 
tradiția și spiritul istoriei poporului 
nostru. Aceasta a determinat o re
vistă precum Convorbiri literare 
să-și asume, sub autoritatea incon
testabilă a unui Titu Maiorescu, un 
program al adevărului in judecarea 
valorilor artistice ale momentului 
respectiv ; un program de la care, 
cel puțin în faza ei „majoră", revista 
nu s-a abătut, finind sus steagul unei 
exigențe superioare. în temeiul aces
tei exigente, a judecății neconcesi
ve s-au afirmat aici unele dintre 
cele mai viguroase expresii ale 
forței creatoare a poporului nostru, 
marii clasici ai literaturii române. 
Se poate spune că ei s-au născut 
sub zodia spiritului critic statuat 
în cultura și literatura română de 
revista „Convorbiri literare". Cre
dința maioresciană în idee și va
loare era absolută cîtă vreme ideea 
se menținea „în marginile adevă
rului" : adevărul talentului, al au
tenticității literare, contra suroga
tului. mediocrității. De aici, denun
țarea fascinației cantității și a „be
ției de cuvinte". Aceasta este „cam
pania" unei reviste care, cu fața către 
actualitatea momentului său istoric, 
a luat poziție în chestiuni funda
mentale care decideau, atunci, pen
tru mult timp, drumurile culturii, ar
tei si chiar ale științelor românești. 
La rîndul său. cum știm. ..Contempo
ranul" socialistului C. Dobrogeanu- 
Gherea și-a legat numele de răsună
toare campanii împotriva neadevăru
rilor și contrafacerilor din știință, 
militînd cu admirabilă consecvență 
pentru popularizarea unei creații și 
a unei literaturi strîns legate de in
teresele și viața celor multi. Stimu- 
lînd, cu alte cuvinte, creația anga
jată. revoluționară. Privind cu sim
patie operele cu mesaj, propunin- 
du-le atenției publice. Fără ca, de

/A ÎNȚ1MPINAREA 
MARII NOASTRE 
SĂRBĂTORI

NAȚIONALE
TIMI? Constructorii-la înălfime

Urmărind, la fața 
locului, activitatea u- 
nor brigăzi de con
structori. ne-am con
vins că cele spuse au 
deplină acoperire in 
fapte. Ieri am fost pe 
cel mai nou șantier de 
locuințe din Timi
șoara. situat in zona 
Mircea cel Mare, din 
partea de vest a ora
șului. Mai multe 
blocuri sint terminate, 
la altele se execută 
lucrări de finisare, iar 
alături se efectuează 
săpături sau lucrări 
de fundații. Macara
lele. excavatoarele, 
buldozerele și auto
camioanele sint in 
continuă mișcare. Șe
ful dp brigadă, ingi
nerul Sorin Popescu, 
ne spune că, față de 
graficul la zi. s-a ciș- 
tigat o... scară. ceea 
ce în limbajul con
structorilor de aici în
seamnă un plus de 16 
apartamente. Nu e o 
cifră prea mare, dacă 
se, are în vedere că 
in acest an pe șantier 
vor fi realizate în to
tal 595 apartamente. 
Și totuși, e o realizare 
deosebită, finind sea
ma de faptul că din 
cauza iernii aspre 
munca s-a desfășurat 
anevoios. înregistrin- 
du-se restanțe. Secre
tarul de partid al bri
găzii. sudorul Petru 
Petran, ne asigură că

REVISTA DE CULTURA
— tribună a educației multilaterale

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis, la 
rindul său, colonelului Moammer Al- 
Kadhafi un salut călduros și cele 
mai bune urări de sucoes în întrea
ga activitate.

Oaspetele libian a făcut o infor
mare în legătură cu situația din 
regiune — și, în acest context, a ex
primat aprecieri deosebite la adresa 
politicii României, a inițiativelor și 
acțiunilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru promo
varea păcii, înțelegerii și colaboră
rii in această zonă și in lume.

în cadrul întrevederii au fost, 
abordate probleme ale dezvoltării 
relațiilor de colaborare dintre cele 
două țări, precum și unele aspecte 
actuale ale vieții politice interna
ționale, îndeosebi cele privind si

,.plusul“ va crește 
simțitor, în prezent 
fiecare formație de 
lucru asumindu-și an
gajamentul de a înre
gistra numai realizări- 
record.

Și într-adevăr se 
obțin rezultate-record. 
Echipa de montori 
panouri, condusă de 
comunistul loan Tă- 
tărcan, încheiase lu
crările la un nou bloc. 
Lucrarea a durat nu
mai o lună. Dar acest 
record este pe cale să 
fie doborit de echipa 
de montori condusă de 
Ioan Donea, care a 
reușit in unele zile să 
monteze cite 3 aparta
mente pe zi. Un bloc 
cu 28 de apartamente, 
la , care a început 
montajul in ziua de 4 
august, va fi predat 
pentru lucrările de fi
nisare in 18 august. 
Deci după numai 14 
.zile ! Deci, zilnic, in 
medie, cite două apar
tamente montate, față 
de recordul de 1.5, cit 
s-a înregistrat pină 
acum.

Da. constructorii ti- 
mișeni se află acum 
intr-o cursă contra- 
cronometru pentru a 
preda la timp și chiar 
mai devreme noile lo
cuințe și mai ales 
pentru a realiza nu
mai lucrări de cali
tate. Titlul de fruntaș 
obligă I (Cezar Ioana).

dragul mesajului, preferat principial 
gratuității și subțirimii de idei, să 
facă rabat calității, să închidă ochii 
asupra lipsei de talent. Dimpotrivă. 
Dar optind, militind și afirmindu-se 
ca o largă tribună de luptă pentru 
cele mai înaintate idei ale epocii, 
ideile socialismului și comunismului.

„Sămănătorul", al lui Iorga. îndeo
sebi, a venit, la rîndul său. cu un 
program literar bazat pe o idee de 
netăgăduită actualitate și impor
tantă : atitudinea plină de înțelegere 
față de o clasă socială secular năpăs
tuită. dar pe umerii căreia s-a 
înălțat veacuri de-a rîndul istoria ro-

DH IP^H^ÂTDI^EA 
C©N<GMSIU)LUB 

EOUCATOED 

so commo 
SOCIÂUSTE

mânilor. Chiar dacă, în programul po
litic al publicației, utopia ocupa un 
loc- nu tocmai mic, iar idilismul 
atingea iremediabil multe din pagi
nile unor scriitori, ce-i drept, minori 
— consecvența, îndeosebi a mentoru
lui ei, N. Iorga. în privirea țărănimii 
drept izvorul vieții naționale și isto
rice și deci și al oricărei literaturi 
adevărate, „sănătoase" — cum cre
dea și Eminescu — ea, această con
secventă în atitudine era profund 
patriotică și pilduitoare. Meritul re
vistei constă tocmai în aceasta ; 
slujirea cu toate mijloacele — unele 
șubrede, neviabile — a unui țel 
nobil, emanciparea țăranului, monu
mentalizarea întru totul meritată a 
celui care sute de ani a făurit isto
ria. a apărat și s-a jertfit pentru 
independenta patriei. Este același 
țăran în apărarea căruia s-a ridicat 
Marin Preda, ripostînd celor ’ care 
vorbeau de „cumințenia" și „boico
tul" istoric ale țăranului român, 
respectiv, despre absența resur
selor lui revoluționare. Implica
țiile luptei pe care „Sămănăto
rul" a dus-o în paginile sale pentru 
mai dreapta valorificare în litera
tură a vieții țărănești nu s-au stins 

tuația din regiunea Golfului și din 
Orientul Mijlociu.

In acest cadru, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea de a se face totul pentru so
luționarea pe cale politică, prin tra
tative, a stărilor de încordare și con
flict, pentru eliminarea forței, și 
amenințării cu forța din relațiile 
dintre state, pentru promovarea po
liticii de destindere, colaborare și 
pace.

La primire a participat tovarășul 
Constantin Mitea, consilier al pre
ședintelui Republicii.

A fost de față Abdul Hamid F. 
Farhat, secretar al Comitetului 
Popular al Biroului Popular al Ma
rii Jamahirii Arabe Libiene Popu
lare Socialiste în țara noastră.

BIHOR. Acționînd sub sem
nul înaltei răspunderi muncito
rești, minerii din Voivozi, județul 
Bihor, înscriu noi succese in între
cerea socialistă desfășurată in 
cinstea zi.lei de 23 August și a 
Conferinței Naționale a partidului. 
Printr-o organizare superioară a 
muncii în toate schimburile și folo
sirea deplină a capacităților de 
producție, harnicul colectiv de aici 
a extras și livrat beneficiarilor, de 
la începutul anului și pină acum. 
116 500 tone cărbune peste prevede
rile planului. Organizînd zile-re- 
cord de producție, comuniștii, în
tregul personal muncitor marchea
ză sărbătorirea „Zilei minerului" 
prin livrarea unei producții supli
mentare de cărbune de 2 000 tone 
față de planul pe luna august. 
(Gabriel Georgescu).

HUNEDOARA. Harnicii mi
neri din Teliuc șl Ghelar, dornici 
să întimpine marea sărbătoare- de 
la 23 August și Conferința Națio
nală a partidului cu rezultate de 
prestigiu, raportează noi ‘succese 
in producție. Printr-o aproviziona
re corespunzătoare a tuturor locu
rilor .de muncă din .subteran și din 
cariere, prin organizarea judicioasă 
a proceselor tehnologice in toate 
schimburile și crearea unui climat 
de ordine și disciplină muncito
rească în fiecare formație de lu
cru, colectivul întreprinderii mi
niere Hunedoara a obținut de la 
începutul anului și pină in prezent, 
peste prevederile de plan, aproape 
7 000 tone fier in minereu marfă, 
peste 25 000 tone dolomită și talc 
pentru siderurgie. (Sabin Cerbu).

nici azi și — dincolo de unele erori 
•— ele atestă valabilitatea unui pro
gram în esență patriotic și național.

Toate aceste exemple confirmă, 
alături de multe altele, modelul de 
care vorbeam, model adoptat de re
vistele și publicațiile românești : tri
bune de luptă puse în slujba formă- 
rii, educării oamenilor, tribune al 
căror singe viu era spiritul timpu
lui în care s-au angajat, cu fața 
către actualitatea cea mai fierbin
te a epocii lor.

Mai este de observat un fapt : 
marea majoritate a susținătorilor 
acestor _ programe de regenerare 
națională și de educație patrioti
că a cititorilor, a publicului larg 
erau oameni tineri, in plină forță 
creatoare, capabili să dea susținerii 
acelor mari idei tăria convingerilor 
unei exemplare tinereți spirituale. Ca 
să luăm un exemplu, revista „Con
vorbiri literare" de acum 120 de ani 
avea un Maiorescu, spiritul director, 
de 27 de ani, un Iacob Negruzzi, „su
fletul" revistei, de 25 de ani. Emi
nescu debutează acolo la 20 de ani, 
„decanul" de vîrstă fiind Vasile 
Pogor, care avea 34 de ani. De aici 
poate fi trasă concluzia mai gene
rală că o revistă cu fața către ac
tualitate este, implicit, orientată că
tre viitor._ spre „cei ce vin", din sus
ținerea cărora, bunăoară. „Sburăto- 
rul" lui Eugen Lovinescu și-a făcut 
un generos program. Nu-i nevoie să 
mai spunem că susținerea tinerilor, 
cei pe umerii cărora urmează să 
treacă destinul creației și literaturii 
românești, departe de a însemna un 
gest filantropic din partea cuiva, este 
o necesitate firească. încrederea in 
„cei ce vin" este semn de maturitate 
culturală și spirituală și. întotdeauna, 
publicațiile și revistele care au în
semnat ceva în istoria românească au 
dat girul lor tinereții — fizice și spi
rituale. în numele viitorului.

Sînt, toate acestea, expresii ale 
unei moșteniri viabile pe care revis
tele de azi. printr-o fericită co
incidență de program, literar, etic și 
civic, se străduiesc, fiecare în felul 
său, să le onoreze și să le ducă mai 
departe, in concordanță cu exigen
tele și cerințele vieții culturale con
temporane, cu neoesitatea de a păa- 
tra. la cotele de azi, spiritul poporu
lui nostru și de a lua atitudine față 
de „modele" și curentele ce nu au 
nimic comun cu realitățile româ
nești. De aceea am consemnat aici 
— cu ajutorul corespondenților noș
tri — opinia unor scriitori și critici 
literari, precum și a unor cititori, 
asupra felului cum revistele literare

(Continuare în pag. a IV-a)
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Discernămînt în stabilirea măsurilor.
fermitate în aplicarea lor

’ - ; .

Cititorii noștri, corespondenții noștri

Sibiul este unui dintre județele 
tării in care o dezvoltare de ansam
blu puternică, ramificarea și crește
rea unor sectoare de vîrf ale indus
triei au creat in mod obiectiv anumi
te situații mai delicate, legate cu 
deosebire de asigurarea cu forță de 
muncă, dar și altele ce privesc 
direct agricultura. Precizarea sub
liniază problemele aparte care s-au 
pus și se pun in continuare in fața 
comitetului județean de partid, a 
organelor agricole și a consiliilor 
populare pentru găsirea unor soluții 
și adoptarea de măsuri corespunză
toare, de natură să sprijine 
susținut dezvoltarea agriculturii 
dețului.

Ne propunem, îrt rindurile 
urmează, să punctăm citeva 
preocupările majore ale comitetului 
județean de partid, a organelor agri
cole pentru dezvoltarea zootehniei, 
sector care, datorită condițiilor na
turale și tradiției valoroase existen
te în această zonă, dispune de po
sibilități largi, generoase de dezvol
tare. De fapt, asupra acestui aspect 
a insistat cu deosebire secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizi
tei de lucru întreprinse in județul 
Sibiu, în luna iulie 1984. La marea 
adunare populară care a avut loc cu 
acel prilej în municipiul Sibiu, 
secretarul general al partidului a 
subliniat că în domeniul agriculturii 
sarcina principală a comitetului ju
dețean de partid și a organelor agri
cole trebuie s-o constituie creșterea 
mai puternică a efectivelor de ani
male și, implicit, a producției zooteh
nice, pentru aceasta județul dispu- 
nind de condiții dintre cele mai fa
vorabile.

Pornind hotărît la înfăptuirea in
dicațiilor date de secretarul general 
al partidului, preluînd și amplificând 
tot ce s-a dovedit valoros din ex
periența bună și din tradiția județu
lui în creșterea animalelor, comite
tul județean de partid a conturat 
un șir de măsuri și a trecut cu de
cizie la aplicarea lor. Este firesc ca 
intr-un județ cum. este Sibiul, în 
plenarele, ședințele de birou și de 
secretariat ale comitetului județean 
de partid, problemele dezvoltării 
zootehniei să ocupe un loc central. 
Ceea ce rii se pare demn de men
ționat este frecvența analizelor efec
tuate la fața locului în unități, aso
ciații de creștere a animalelor și, la 
perioade mai largi, pe consilii agro
industriale, cu antrenarea tuturor 
factorilor Implicați in rezolvarea 
problemelor semnalate. Asemenea 
analize s-au soldat de fiecare dată 
cu programe de măsuri concrete, 
stabilindu-se sarcini și răspunderi 
precise pentru materializarea lor. 
Este un stil de muncă dinamic, in 
deplină cunoștință de situația reală 
dintr-un loc sau altul, care a impri
mat eficiență muncii de partid des
fășurate în acest domeniu, eficiență 
concretizată, în ultimă instanță, prin 
obținerea unor realizări notabile în 
dezvoltarea zootdlmitM1 jilSr'țrfHr.' Dar 
aceste rezultate, 
situează încă si

mai 
ju-

ce 
din

deșt evidente, se 
încă sub sub
de pW. c ă că
epus în continuare un efort 

stăruitor pentru înlăturarea unor 
neajunsuri ce mat persistă în acest 
sector de bază el agriculturii ju
dețului.

Ca un fapt pozitiv se cuvine re
levat că în ultimii ani s-au înregis
trat creșteri ale efectivelor la toate 
speciile de animale. Ca urmare, prin 
încărcătura de animale ce revine pe 
un hectar de teren, agricol —■ în 
medie 4,4 U.V.M. — Sibiul se si
tuează printre primele județe din 
țară în ce privește acest indicator. - 
Totuși, creșterea efectivelor de ani
male de la un an la altul, îndeosebi 
la bovine și ovine, nu se află la 
nivelul sarcinilor stabilite, înregis- 
trindu-se rămîneri în urmă genera
te de anumite cauze obiective, dar 
mai ales de deficiențele manifestate 
în activitatea proprie. în legătură 
cu eforturile ce se fac pentru creș
terea efectivelor, care ar putea avea 
rezultate mai bune dacă nu ar exista 
unele dificultăți, deschidem o paran-

- teză pentru a semnala o situație pe 
care o socotim că nu concordă cu 
exigențele actuale in ce privește 
realizarea sarcinilor din zootehnie.

de către 
a unor

Este vorba de stabilirea 
organele agricole centrale 
sarcini artificiale de creștere a efec
tivelor de animale, prin cumpărări 
ătît din alte județe, cit și din cadrul 
județului, sarcini care, nu au aco
perire faptică. Pentru realizarea 
efectivelor planificate în acest an, 
bunăoară, unitățile agricole din 
Sibiu trebuie să cumpere din alte 
județe 12 000 de bovine și 55 000 de 
oi și să achiziționeze din propriul 
județ 7 000 de bovine și 9 000 de 
ovine. în primul caz, este evident că 
nici un județ nu este dispus să 
scadă efectivul de animale ca să 
crească în Sibiu, iar in al doilea caz 
— cumpărarea nu duce la creșterea 
efectivului pe județ, ci doar la miș
carea animalelor de la un sector la 
altul, cel mai adesea de la gospodă
riile populației la unitățile agricole. 
Din aceste motive, sarcinile de creș
tere prin cumpărări nu se pot reali
za și, ca atare, efectivele la finele 
anului sint. mai mici față de plan.

Se detașează în mod evident con
cluzia că singura cale sănătoasă și 
sigură de sporire a efectivelor o re
prezintă creșterea natalității. Or, in 
acest domeniu s-au manifestat se
rioase neajunsuri, care au dus anul

asemenea analize a putut să stabi
lească măsuri cuprinzătoare pentru 
înlăturarea lor. Desigur, pentru creș
terea producției de lapte, carne și 
lină trebuie rezolvate un șir de pro
bleme complexe, cum sint îmbunătă
țirea calitativă a efectivelor matcă, 
asigurarea de furaje în cantități 
îndestulătoare și de bună calitate, 
modernizarea și mecanizarea proce
selor de producție în fermele zooteh
nice și, nu în ultimul rînd ca im
portanță, pregătirea și asigurarea 
forței de muncă cu înaltă calificare. 
Sint probleme dificile ce nu pot fi 
rezolvate peste noapte, ci in timp. 
Modul responsabil în care s-a trecut 
la acțiune, soluțiile preconizate pen
tru rezolvarea fiecărei, probleme in 
parte dau însă garanția că lucrurile 
au intrat pe un făgaș normal și că 
nu peste mult timp in toate unitățile 
agricole se vor obține producții la 
nivelul celor fruntașe. De altfel, re
zultatele de pină acum din acest an, 
superioare celor din aceeași perioadă 
din anul trecut,, confirmă că 
merge pe un drum bun.

Cu deosebire sint de menționat 
măsurile întreprinse în acest an, la 
indicația comitetului județean de 
partid, pentru stringerea și depozi

se

trecut la un indice de natalitate 
scăzut, la bovine de sub 70 la sută, 
în medie, pe județ, ceea ce a accen
tuat nerealizarea efectivelor planifi
cate. Această stare de lucruri ne
corespunzătoare a fost analizată in 
detaliu de comitetul ’ județean de 
partid pe ferme, unități agricole și 
asociații de creștere a animalelor, 
stabilindu-se măsuri adecvate pen
tru îmbunătățirea natalității la tauri
ne și ovine. între măsurile obligato
riu de aplicat menționăm îmbunătă
țirea asistenței sanitar-veterinare și 
înființarea de maternități pentru 
vacile gestante, de creșe pentru ti
neret și sectoare speciale pentru 
creșterea vițelelor de reproducție în 
toate fermele zootehnice. Eficiența 
acestor măsuri, la care trebuie adău
gată furajarea mai bună a animale
lor. este dovedită de creșterea natali
tății, în răstimpul care a trecut din .

■ acest an, față de aceeași perioadă a 
anului trecut.

Nu este lipsit de interes să arătăm 
că, în .discuțiile pe care le-am avut 
cu mai mulți activiști ai comitetului 
județean de partid și unele cadre 
cu munci de răspundere în agricul
tura județului, aceștia argumentau 
dezvoltarea deosebită 
prin ponderea ridicată a producției 
zootehnice — 52 ia sută ' ■ ■
producției globale agricole a județu
lui, pondere superioară sarcinilor 
stabilite în acest sens de Congresul 
al XIII-lea al partidului pentru 
ultimul .an al cincinalului actual. 
Desigur, este vorba de ponderea 
planificată a producției zootehnice, 
determinată riguros pe baza ’efective
lor ce trebuie realizate și, mai ales, 
a producțiilor animaliere ce trebuie 
obținute.. în. ultimă instanță, acest 
indicator dă adevărata dimensiune a 
potențialului de care dispune zooteh
nia: fiecărui județ și care,, in cazul 
Sibiului, este foarte ridicat. Iată 
însă că, anul trecut, ponderea reală 
a producției zootehnice în producția 
globală’ agricolă a fost doar de 41 la 
sută. în principal, această scădere 
se datorește nerealizării producțiilor 
planificate, care și așa nu sint la un 
nivel ridicat,, ci, s-ar putea- spune, 
chiar la un nivel modest.

Este .meritul comitetului’ județean 
de partid de a fi depistat prin ana
lize amănunțite care șînt cauzele 
producțiilor nesatisfăcătoare obținute ‘ 
de un număr mare de unități agri
cole, intrucit tocmai pe baza unor

a zootehniei

— în totalul

tarea unor cantități cit mai mari de 
furaje, care să asigure hrană îndes
tulătoare animalelor pină la noua 
recoltă din anul viitor. Important 
este că măsurile întreprinse in acest 
scop nu se rezumă doar la a stringe 
tot ce oferă cimpul, ci au perspec
tivă. Se acționează pe un front larg 
și diversificat pentru creșterea pro
ducției de masă verde la hectar, atit 
la plantele furajere cultivate, cit și 
pe pășuni și finețe naturale, care 
reprezintă un potențial prea puțin 
valorificat pină acum. In aceeași 
ordine de idei, se cuvine subliniat 
modul în care este abordată proble
ma modernizării fermelor zooteh
nice. Din inițiativa comitetului ju
dețean de partid au fost înființate 
două așa-numite unități zooservice, 
una aparținînd de trustul S.M.A. și 
alta de trustul I.A.S. Aceste unități 
au un dublu rol. Pe bază de grafic 
execută toate lucrările prevăzute în 
programul județean de modernizare 
a fermelor zootehnice si apoi. în 
exploatare, asigură întreținerea și 
funcționalitatea continuă a instalați
ilor. Aceasta dovedește o orientare 
bună, o soluție potrivită pentru țibnr 
dițiile județului, mâi ales finind 
seama de anumite dificultăți finanț 
ciare ale unităților mai puțin con
solidate economic.

Aducem în discuție și un alt ele
ment, care este și el fundamental în 
procesul de dezvoltare a zootehniei.

Este vorba de asigurarea forței de 
muncă calificate și atașate zooteh
niei. Se poate socoti, ca un fapt 
pozitiv, că s-a reușit ca toate fer
mele să fie asigurate cu numărul 
necesar de îngrijitori. Dacă vom 
arăta însă că în multe unități doar 
40—60 la sută din numărul lor sint 
îngrijitori permanenți, stabili, și că 
ceilalți sint lucrători fluctuanți, care 
activează de la citeva luni la cel 
mult un an, rezultă caracterul etero
gen al forței de muncă din zooteh
nia județului atit în ce privește sta
bilitatea, cit și nivelul de pregătire 
și de atașament față de aâeastă me
serie. Desigur, cum menționam la 
început, sint și dificultăți obiective 
pentru a asigura forța de muncă în 
stare să ridice toate fermele la un 
potențial optim. Dar credem că aici 
este vorba de un cerc vicios — și 
numai o analiză profundă a fenome
nului, făcută de comitetul județean 
de partid și organele agricole de 
specialitate, care să cuprindă totali
tatea problemelor ce concură Ja rea
lizarea acestui obiectiv în condițiile 
specifice județului Sibiu, ar putea să 
dea soluții și să conducă Ia măsuri 
eficiente pentru rezolvarea lor.

Spuneam că s-a creat un cerc 
vicios. în ce constă ? In cele mai 
multe cazuri, nu este vorba de o 
lipsă efectivă de forță de muncă în 
comune, ci de lipsa de interes a unor 
oameni de a lucra in zootehnie. De 
faptul că aceștia sînt mai interesați 
și mai atrași de a lucra in alte sec
toare, fie agricole, dar mai'ales 
neagricole. Este evident, intr-o fermă 
zootehnică cu rezultate slabe, retri
buția nu poate fi decit tot slabă. Și 
astfel, apelul la „improvizații", la 
forța de muncă pasageră nu face 
decit să adincească consecințele ne
gative ale acestui circuit. Problema 
care se pune este ca, ținînd seama 
de condițiile specifice, treptat, trep
tat, fermă cu fermă, să se asigure 
cointeresarea oamenilor pe baza unor 
măsuri excepționale de dotare, care 
să creeze condițiile necesare crește
rii producțiilor. Dacă pentru început 
nu puteau să fie ridicate toate fer
mele la un nivel optim de produc
ție, era posibil ca organele județene 
de partid și agricole să fi avut in 
vedere, etapă de etapă, un număr 
de ferme, pe care să le pună pe 
picioare, să le ridice la un nivel de 
producție corespunzător. Cercul 
vicios trebuie rupt în așa fel incit, 
prin crearea condițiilor necesare în 
fiecare fermă, să se asigure atrage
rea forței de muncă 
și atașată zootehniei.

Nu face obiectul 
dar nu putem să 
măcar in treacăt, 
activități, chiar și 
și agricole, dezvoltate in nu puține 
comune, nu sint de natură să spriji
ne activitatea agricolă propriu-zisă 
și, mai ales, pe aceea din zootehnie. 
Pentru că aceste activități auxiliare 
absorb multă forță de muncă și, in 
general, forța de muncă tînără. Dar . 
cum spuneam, această problemă nu , 
face obiectul acestui articol, ea 
avihd un caracter mult mai larg și 
complex și comportînd o abordare 
aparte.

Grijă pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă

După cum se știe, sudura în spa
ții închise, ca și vopsitoria, de alt
fel, dau naștere la noxe, care, mai 
devreme sau mai tîrziu. pot afecta 
starea sănătății celor ce efectuează 
asemenea lucrări, 
filulul său. 
de construcții metalice Bocșa se 
realizează un volum relativ mare 
de lucrări de sudură în spatii în
chise, ceea ce și explică grija per
manentă a factorilor de răspundere 
din întreprindere pentru prevenirea 
oricărui neajuns in legătură cu să
nătatea oamenilor. Cu mulți ani în 
urmă, sistemele de ventilație ne- 
fiind întotdeauna în stare să re
ducă sub limita admisă noxele re
zultate în urma procesului de pro
ducție, conducerea unității a lan
sat un apel către toți „fiii între
prinderii" ca, prin eforturi proprii, 
să găsească o soluție de înlăturare 
a neajunsului amintit. Oamenii 
și-au pus mintea la contribuție și,’ 
nu după mult timp, pe baza unei 
inovații aparținînd inginerului 
loan Baica, Institutul de cercetări 
științifice pentru protecția muncii 
București a proiectat și realizat 
o instalație mobilă pentru comba
terea nocivității la operațiile de 
sudură în spații închise. Instalația, 
montată pe un cărucior mobil care 
permite deplasarea acesteik. la di
ferite locuri de muncă, poate servi 
cinci posturi de lucru. Care’ sint 
avantajele folosirii noii instala
ții ? Să amintim mai întii creșterea 
productivității muncii cu cel puțin 
30 sută la lucrările de sudură și 
vopsitorie în spații închise și. nu 
în ultimul rînd, reducerea . numă
rului de îmbolnăviri profesionale și 
a zilelor de incapacitate de muncă 
cu 15 la sută. După cum afirma in
ginerul Vasile Lighezan, șeful com
partimentului de protecția muncii 
din întreprindere, în momentul de 
față există în sectoarele de pro
ducție mai multe asemenea instala
ții, ele funcționînd cu rezultate ex
celente. Acest lucru a și făcut, de 
altfel, ca forurile superioare să 
dispună generalizarea instalației 
respective și la alte întreprinderi 
din țară cu profil asemănător celei 
din Bocșa.

Ioan ROTARESCU
muncitor, Bocșa

Tabără de vacanță pentru pionieri

bine pregătită

acestui articol, 
nu subliniem, 

faptul că unele 
industriale, dar

Aurel PAPADIUC 
Ion Onuc NEMEȘ

Datorită pro- 
la întreprinderea

Restanțe neonorate
în urmă cu trei ani, întreprin

derea antrepriză construcții edili
tare și drumuri (IACED) București 
a început înlocuirea unei conducte 
de canalizare pe strada Clucerului 
din sectorul I al Capitalei, întru- 
cît cea veche era subdimensionată 
și crea mari greutăți locatarilor din 
blocurile noi construite în zonă. 
După ce au săpat strada și au în
locuit circa 10 ml de conductă, meș
terii au lăsat 
crescînd însă în 
rilor limitrofe) 
uitat să execute 
jurul blocului, 
pentru rețeaua de termoficare ș.a. 
De atunci, toate demersurile făcute 
pe lingă forurile în drept au rămas 
fără rezultat.

Am vrea să știm și noi Ia ce dată 
a fost planificată recepția finală, 
dată pe care o dorim cit mâi apro
piată cu putință.

Comitetul asociației 
de locatari
din bl. 40, b-dul 1 Mai nr. 62

totul baltă (balta 
subsolurile blocu- 
șl au plecat. Au 

și alte lucrări din 
inclusiv căminele

$i anul acesta, în comuna Breas
ta s-a deschis tabăra de vacanță 
„Cutezătorii", destinată pionierilor 
fruntași la învățătură din județul 
Dolj. Pe lingă aceștia, se vor recrea 
in acest pitoresc decor natural și 
un număr de copii din Republica 
Populară Bulgaria.

Cazarea celor patru serii a cite 
150 de copii se face în 69 de căsu
țe cochete și confortabile, vopsite 
în culori pastelate, fiecare dintre 
ele purtînd numele unui cunoscut 
personaj de basm. Pentru a-și pu
tea petrece timpul in condiții cit 
mai bune, pionierilor li s-au pus 
la dispoziție terenuri de 
cimp, de baschet și volei, 
ping-pong, un bazin de

Programul activităților
educative și cultural-artistice este 
condus de instructori cu experien
ță, iar sănătatea copiilor, igiena lor

tenis de 
mese de 
înot ș.a.
politico-

sînt în permanentă supravegheate 
de cadre medicale competente, 
care locuiesc in tabără. Meniurile 
sint variate, substanțiale și adecva
te virstei participanților. Peste tot 
domnesc ordinea și curățenia, voio
șia și 
tonică 
altfel 
copiii
recreeze și să se fortifice. Cu alte 
cuvinte, să-și petreacă o parte din 
binemeritata vacanță de vară in 
tabere care, alături de școlile în 
care se pregătesc, cărțile pe care 
învață, sînt și ele o expresie a 
grijii părintești a conducerii parti
dului și 
copiii de 
liste.

buna dispoziție, o atmosferă 
de vacanță, caracteristică de 
tuturor taberelor în care 
noștri au posibilitatea să se

statului nostru pentru 
azi ai României socia-

Emil GAVRILIU 
tehnician constructor, 
comuna Breasta, Doir

Strada cartea de vizită a orașului

Municipiul Tecuci ar putea oferi 
vizitatorilor- o imagine plăcută 
dacă autoritățile locale s-ar îngriji 
mai mult de întreținerea curățe
niei, de menținerea unui aspect 
mai urban. în prezent, omnipre
zența vînzătoritor de Semințe șt de, 
alte nimicuri pe stradă, in fața ci
nematografelor, a. restaurantelor, a 
devenit mai mult decit supărătoa
re, atit pentru localnici, cit și pen
tru cei aflați în tranzit, aspectul 
inestetic coabitind cu afectarea 
igienei publice.

Peisaj ••• cu

Sint și eu, ca atitia alții, un 
îndrăgostit al munților patriei 
noastre. In nenumăratele călătorii 
întreprinse am cunoscut bine și 
munții județului Argeș, mai ales 
masivul Iezer-Păpușa, unde de mai 
bine de 10 ani merg de două-trei 
ori pe an.

Aici, printre altele, se află și 
cabana ..Cuca", .administrată 
clubul „România Pitorească" 
municipiul Pitești. Cabana 
amplasată într-o zonă cu un peisaj 
splendid. Acolo a fost improvizată 
cîndva o tabără de pionieri, care, 
în afara cabanei, folosea drept dor
mitoare și cinci autooare scoase 
din circulație. De mai bine de 
10—12 ani această tabără a fost

de 
din 

este

ora- 
con- 
bu na

Evident, fiecare cetățean al 
șului Tecuci, care iși aduce 
tribuția la; înfrumusețarea și 
gospodărire a localității, nu poate 
privi cu indiferență asemenea as
pecte. Interzicerea acestui fel de 
„comerț", combaterea speculei, su
pravegherea mai riguroasă a cură
țeniei publice sînt măsuri care ar 
putea asigura creșterea aspectului 
civilizat al orășelului de pe malul 
Bîrladului.

Victor ȘERCAN
Tecuci

pete ruginii

desființată, dar la lichidarea ei nu 
au fost retrase și cele cinci auto
care, ele rămînînd acolo fără nici 
o întrebuințare. Intemperiile le-au 
degradat tot mai mult, incit în 
prezent se înfățișează doar ca gră
mezi de fier vechi, ruginit — unele 
răsturnate, altele parțial . descom
pletate. dînd o imagine foarte urită 
zonei.

Demersurile făcute de cabanieri 
pentru ridicarea acestor resturi și 
valorificarea lor ca fier vechi au 
rămas, pină acum, fără rezultat.

Pină acum...

Gheorqhe MARIN 
corespondent voluntar, 
București

PE SCURT, DIN SCRISORI

• Mindrie justificată. Cei aproape 30 000 de constructori argeșeni 
raportează cu mindrie că pină în prezent planul la investiții a fost 
îndeplinit în proporție de 102,4 Ia sută, iar la construcții montaj in 
proporție de 104 la sută. în această perioadă au fost puse integral In 
funcțiune zece noi capacități de producție și parțial alte 15. S-au dat, 
de asemenea, în folosință aproximativ 1600 de apartamente noi. planul 
fiind îndeplinit la acest capitol în proporție de 108 la sută. (Florea Tistu- 
leasa, Pitești). • Scenă pe lac. Din inițiativa primului' gospodar al urbei 
noastre, Fălticeni, și cu sprijinul neprecupețit al tinerilor din oraș, 
pe igzul d? la,. Nada Florilor. a foșț. , conștrijiță o...saenă fixată pe 
pontoane ; cu ajutorul unor cabluri aceasta poate fi trasă de la mal 
spre mijlocul apei, pe o distanță de 50 m., Recent, ,în. «jces.t. mirific- 
peisaj, nemurit de pana măiașțră a. lui Bftd1oyeg.put,a . avut loc inau
gurarea scenei plutitoare, prin prezentarea unui spectacol urmărit de un 
mare număr de locuitori și realizat cu concursul .echipelor artistice de 
amatori aparținînd unităților industriale ale orașului. Trei ore de poezie, 
cîntec si dans în aer liber, care s-au transformat, cum era si firesc. în
tr-o amintire de neuitat. (Alexandru Chiticaru. Fălticeni).

! Vorba cîntecului

Noi construcții de locuințe in „Piața siderurgiștilor" din orașul Galați Foto : E. Dichiseanu

RECUPERAREA 
RECONDIȚIONARE1A

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE J

Cum se desfășoară acțiunea de colectare
a materialelor refolosibile la sate ?

Oare timpul să fie de 
vină ? Sectorul agricol Ilfov 
are in componența sa 32 de localități 
rurale. In ce privește recuperarea ma
terialelor refolosibile. întreprinderea 
de specialitate din București 
(I.R.V.M.R.). in afară de acest nu
măr de localități, a repartizat cen
trului principal de colectare din Il
fov si citeva cartiere bucurestene cu 
întreprinderile existente în teritoriu, 
cu tot. La prima vedere, această îm
părțire teritorială poate părea cu- 

■ rioasă. Pentru specialiștii de la 
T.R.V.M.R. însă, nu este. „Pentru că 
planul de recuperare al materiale
lor refolosibile — ni se spune — îl 
realizează în principal întreprinderi
le si nicidecum gospodăriile popu
lației din comunele sectorului a- 
gricol".

Dintr-o discuție avută cu șeful a- 
cestui centru amplasat în comuna 
Chitila. inginerul Sever Roxin. a re
zultat că planul de recuperare al sec
torului — în ciuda măsurii aminti
te — a fost realizat pe primul se
mestru în proporție de numai 84 la 
sută, unele localități neparticipînd, 
timp de 6 luni, nici măcar cu un gram 
de metal, hirtie sau alt tio de ma
teriale refolosibile la Îndeplinirea 
lui. De ce ? Pentru că birourile e- 
xecutive ale consiliilor populare din 
comunele respective, fie că n-au în
țeles bine importanta acestei acțiuni 
de mare însemnătate economică, fie 
că-si motivează lipsa de activitate 
din acest domeniu pretextînd dife
rite „alte activități urgente si im
portante". Cu alte cuvinte explicînd, 
pur și simplu, că pentru colec
tarea materialelor™ „n-au avut 
timp".

Șeful centrului din Chitila ne-a re
latat despre mai multe asemenea lo
calități. Ne-am oprit. în raidul nos
tru, in citeva. Comuna Balotești, spre 
exemplu, este si reședința sectoru
lui agricol Ilfov. Vorbim cu vicepre
ședintele biroului executiv. Gheorghe 
Lucian. Principalele materiale recu-

perabile pe care comuna trebuia, să 
le predea Pe primul semestru : fier 
vechi — 18 tone, din care n-a pre
dat nici un gram ; hirtie — o tonă, 
din care n-a predat nici un gram ; 
fontă — 20 tone, din care n-a pre
dat nimic. „De ce ?“ — întrebăm pe 
interlocutor. „Pentru că n-am avut 
timp !" t— vine răspunsul.

Același răspuns îl primim și în. 
comuna Periș. Reprezentantul auto
rităților locale cu care discutăm este 
Dumitru Alexandru, vicepreședinte 
al consiliului popular și președinte 
al consiliului comunal al F.D.U.S. Ne

predarea unor fiare vechi, adunate 
prin curți, nu ar fi luat nici unui 
gospodar mai mult de jumătate de 
oră. Că se putea — o dovedesc mul
te comune din acest sector, unele 
vecine cu cele amintite, in care pla
nurile de colectare a materialelor re
folosibile au fost îndeplinite sau 
chiar depășite. Realitatea este însă 
că reprezentanții consiliilor popu
lare din Per'is si Balotești conside
ră problema recuperării materialelor 
refolosibile o problemă minară, ne
însemnată. și pe care o tratează ca 
atare.

ventie de mandat". în esență, con
venția prevede că de colectarea ma
terialelor refolosibile de la sate șa 
se ocupe achizitorii aparținînd trus
tului 
triei 
3 al 
lează

amintit din Ministerul Indus- 
Ușoare. Mai exact, la punctul 
respectivei convenții se stipu- 
: „Colectarea materialelor re

folosibile din localitățile rurale se 
integrează în activitatea de bază a 
agentilor de contra ctări-achiziții (a- 
chizitori). Retribuirea lor pentru ma
terialele refolosibile colectate se va 
face pe bază de cote procentuale (în 
remiză) în cadrul activității de bază".

Raidul de față, întreprins în comune din sectorul agricol Ilfov 
și din județul Buzău, încearcă să răspundă la această întrebare
spune : „La fier vechi am avut pe 
primul semestru un plan de 20 tone. 
Am predat 5 tone. La hirtie. planul 
a fost de 3 tone, din care n-am pre
dat nimic. Care sint cauzele ? N-am 
avut timp !“.

Trebuie remarcat că in ambele co
mune „lipsa de timp" a fost evo
cată ca un argument categoric, 
care nu ar mai putea suferi nici o 
contrazicere. Ca si cind nu locui
torii comunelor, tineri și virstnici, 
trebuiau mobilizați să scoată din gos
podării fierul vechi și hirtia, să le 
ducă la punctul de colectare, ci 
membrii biroului executiv ar fi tre
buit ei înșiși să umble din casă în 
casă să îndeplinească această treabă.

Inconsistenta unor asemenea mo
tivații este evidentă. Sigur, nimeni 
nu cere ca în timpul campaniei de 
feooltare a păioaselor. să zicem, con
siliul popular să lase problemele re
coltei pe planul al. doilea si să se 
ocupe de mobilizarea cetățenilor la 
coleotarea fierului vechi. Ne gîndim 
însă la perioada celor șase luni care 
a trecut din acest an. la acele du
minici din lunile de primăvară cind 
gospodarii comunelor au curâtit o- 
grăzile. cind pentru strîngerea și

Or, trebuie subliniat un lucru e- 
sential : consiliile populare nu se 
află în fața unei activități oarecare, 
benevole, ci în fața unor sarcini de 
plan, a unor contracte încheiate cu 
întreprinderea de colectare a ma
terialelor refolosibile și prin ea, de 
fapt, cu întreprinderile prelucrătoa
re. Iar întreprinderile contează pe 
materia primă pe care trebuie să o 
livreze și comunele sectorului agricol 
Ilfov. S-au întrebat bare primarii din 
comunele sectorului ce vor prelucra 
întreprinderile în locul materialelor 
recuperabile care trebuiau să soseas
că din comunele lor ? Sau nici pen
tru acest lucru nu au avut timp ?

O convenție uitată. Actlvi- 
tatea de colectare in cele 83 de co
mune ale județului Buzău se des
fășoară greoi, nu constituie o ac
țiune continuă, eficientă. Această si
tuație a intervenit din martie 1986, 
cind între Centrala pentru recupe
rarea si valorificarea materialelor re
folosibile si Trustul pentru achizițio
narea si preindustrializanea materii
lor prime de origine animală — în
ființat în cadrul Ministerului Indus
triei Ușoare — s-a încheiat o „con-

Clar ca bună ziua, negru ne alb, 
Dgrafat și semnat la nivel de ad- 
juncți de ministru, directori de cen
trală si trust, contabili-șefi. Ce 
mat ?

Fără să ne 
hîrtii. trebuie să spunem din .... 
locului că la nivelul județului Buzău, 
ne baza acestei convenții, ceea ce 
s-a colectat în cea mai mare măsu
ră oină în prezent sînt telexuri, 
telefonice, scrisori, și nicidecum 
terialele refolosibile de la sate, 
au trecut aproape 500 de zile, 
pectiva convenție nu a fost aplica
tă de conducerile celor două unități 
județene care, culmea, au sediile in 
aceeași clădire — întreprinderea pen
tru achiziționarea si preindustriali
zarea materiilor prime de origine a- 
nimală (director Tache Crestează) la 
etajul I și întreprinderea județea
nă centru valorificarea si recu- 

. perarea materialelor refolosibile 
I.J.V.R.M.R. (director Romulus San
dra) la etajul II. Deci o „oonvenție 
de mandat" care trebuia urmată de 
un contract între cele două unități 

’ județene și. mai ales, de rezultate 
în colectarea din mediul rural, de la 
populație și unitățile socialiste a

a ur-

ascundem după
oapul

note 
ma- 
Deși 
res-

materialelor refolosibile ! Dar nu s-a 
realizat nici una, nici alta. Cum ex
plică situația cei în oauză ? Condu
cerea I.J.V.R.M.R. — Buzău susține 
că nu are nici o vină : o dată cu 
preluarea celor 36 de achizitori ai 
săi — in martie 1986 — de către 
întreprinderea județeană pentru a- 
chiziționarea si preindustrializarea 
materiilor prime de origine anima
lă, ca și a punctelor de colectare a- 
menajate. mediul rurâl a rămas 
coperit in ce privește colectarea 
terialelor refolosibile.

— în aceste condiții, cind în 
diul rural noi nu mai dispunem___
de Puncte de colectare si nici de a- 
chizitori — adăuga directorul 
I.J.V.R.M.R. — pentru a ne realiza 
o_ parte din sarcinile de plan ape
lăm la bunăvoința consiliilor popu
lare. la cîtiva dintre foștii noștri a- 
chizitori cărora le-am dat autoriza
ții de colectare a materialelor re
folosibile. Nu am reușit să-i con
vingem pe toti. așa că...

Cit privește întreprinderea jude
țeană pentru achiziționarea si pre
industrializarea materiilor prime de 
origine animală, ea motivează lipsa 
de activitate prin „multitudinea" tre
burilor achizitorilor ei. (Dar prin 
convenția amintită preocuparea pen
tru colectarea materialelor refolosi
bile a devenit o sarcină de serviciu 
a achizitorilor respectivi). Apoi că, 
totuși chiar și ceea oe se mai co
lectează zace prin curțile școlilor sau 
primăriilor, din cauză că autoca
mioanele I.J.V.R.M.R. nu se încume
tă să le adune.

Acest litigiu, plin de conventiona
lisms si mandate de... neîncredere, se 
impune însă să-l soluționeze de ur
gență cei doi, partenerii convenției, 
centrala și trustul amintit. Aceasta 
pentru a preîntimpina deprecierea 
unei acțiuni' de larg interes economic 
— colectarea și valorificarea mate
rialelor refolosibile din mediul rural.

des- 
ma-

me- 
nici

Gh. GRAURE 
Stelian CHIPER
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...Vorba cintecului : 
la-ți, mireasă, ziua 

bună !“
Cunosc pe cineva 

din Sighetu Marma- 
ției care urăște frize- . 
ria din Gara de Nord 
mai mult decit orice 
pe lume, ti înțeleg re
sentimentele, dar nu i 
le aprob. Amintitul 
salon, inclusiv atelie
rul de coafură de la 
etajul întii, nu oferă 
nici un motiv deosebit 
de aprehensiune. Cau
za ranchiunii trebuie 
căutată, in primul rind, 
in insăsi comportarea 

' celui care o nutrește.
...Totul a început la 

s fir si tul concediului, tl 
petrecuse la 
tntre trenul 
iești și cel 
Mare există 
rență de cinci ore. Ăș- 
teptind legătura, pri
vea forfota 
gîndea : „Ce 
me... Ce de 
Oare n-o zăcea in 
atita mulțime și no
rocul meu ?“. Sub a- 
cest aspect, trebuie re
cunoscut că finalurile 
de concediu sint îmbi
bate adeseori intr-un 
fel de aburi de nostal
gie. Iar de la nostal
gie la himere, dacă nu 
ai capul bine așezat 
pe umeri, nu sint 
prea mulți pași.

în cazul Domnicăi — 
asa o vom 
romanțioasa persoană 
— himerele 
foarte aproape. S-au 
înfățișat sub chipul 
unui bărbat de vreo 40 
de ani — „vai. ce se
rios arăta ; scund, 
dar cu o conformație 
atletică — „vai, ce 
vinjos era !“. și care 
mai avea si părul ușor, 
ușor, grizonat — „vai, 
cită distincție Inima 
a chicotit pe înfunda
te. dar nu s-a trădat. 
„Să văd întii cu cine 
am onoarea. O fi... de 
condiție

— îmi permiteți să 
mă prezint : T. Lau- 
rențiu, merceolog.

— Vai... Mer-ci-o- 
log...

Avea si „condiție". 
Cum să nu servească 
împreună o cafea și un 
suc la restaurantul gă
rii... Cum să nu facă 
schimb de adrese... 
Cum să nu se despar
tă (după o jumătate de 
oră, atit a durat dia
logul) cu pasărea spe
ranței zbătindu-i-se în 
minte... Ba chiar stir-

Pitești. 
de Pi- 

de Baia 
o dife-

gării și 
de lu-

. lume...

numi pe

pluteau

nind puzderie de fulgi, 
de se vedea totul ca 
prin ceață...

Speranțele s'-au con
firmat neașteptat de 
repede. Peste numai 
trei zile a primit scri
soare. mai mare bucu
ria că și poșta a func
ționat atit de repede. 
„Merciologul" o eva
luase definitiv si se 
hotărise să-i achizițio
neze inima, la orice 
preț. Peste alte trei 
zile — întreaga idilă 
s-a desfășurat sub în
semnul maximei expe- 
ditivități — „bărbatul 
cu intenții serioase" 
(cum se autoprezenta- 
se) a descins in orașul 
nordic șl propunea, 
fără drept de replică : 
„Vinzi totul și mă ur
mezi la București". 
„La Bu-cu-re-sti“ — a 
suspinat aleasa. „Cum 
să nu, imediat !“.

Asta se îhtîmpla în 
ziua de 1. Pentru sea
ra de 6 luaseră deja 
bilete pentru o cusetă 
la acceleratul 432. Să 
lichidezi in numai 
sase zile o gospodărie, 
inclusiv serviciul si 
contractul pentru a- 
partament, este o per
formanță chiar pentru 
secolul vitezei. Cu atit 
măi mult cu cit, con
comitent, au făcut si 
vizite. Se cuvenea ca 
și rubedeniile și. amicii 
si-l cunoască pe viito
rul soț. L-au văzut, 
dar nu și-au spus pă
rerea. N-au avut timp. 
Aproape că n-au avut 
timp nici să deschidă 
gura. Conducindu-i la 
gară, careva a încercat 
să dea tonul unui cin- 
tec specific.: . „la-ți, 
mireasă, ziua bună !“. 
Pină să-si dreagă vo
cea, trenul s-a urnit 
din loc.

Cea mai mare emo
ție la ajungerea în 
Gara de Nord era în 
legătură cu viitoarea 
cumnată. „M-o place, 
nu m-o place ? Că de! 
Ochiul de femeie...". 
Da, „sora" lui le-a 
ieșit în intimpinare. 
Din delicatețe și ca 
să-i ajute la bagaj, că 
nu vinduse chiar totul. 
Pături, haine, 
un televizor 
le aduseseră 
cinci saci îndesați, în- 
tr-unul pusese și banii 
obținuți pe mobilă, 
aragaz, butelie si cele
lalte. A fost primul 
colet înșfăcat si dus la 
taxi.

veselă. 
„Sirius" 
cu ei.

Atenția miresei era 
concentrată pe alt
ceva : „Cumnata" ii 
sugerase că trebuie să 
se aranjeze la păr. 
„Nu asa arată o bucu- 
resteancă. Ce-or să 
zică celelalte rude !“. 
Și... hai la coafor '!>

Cind a ieșit de sub 
cască, pe viitorul mire 
l-a găsit cu numai doi 
dintre saci. Ceilalți 
trei o luaseră înainte 
cu „cumnata". A ple
cat și el să caute incă 
un taxă.

...Pină la vremea 
prinzului, mirele a lă
sat lucrurile la gazde 
sigure de-ale lui si 
s-a imbarcat. la celă
lalt capăt al orașului, 
intr-un tren spre Con
stanța, condus la gară 
de falsa soră' si cum
nată. Care primise o 
ultimă însărcinare : să 
se descotorosească de 
un pachet cu fotogra
fii si alte amintiri 
personale pe care nai
va candidată la mări
tiș le adusese de la 
Sighet. Complicea fal
sului merceolog (pe a- 
devăratul nume Bojan 
Toma, fără ocupație) 
le-a aruncat intr-un 
cos de gunoi din Gara 
Obor. In cealaltă gară, 
de Nord, logodnica 
mai aștepta, mai spe
ra. proaspăf coafată, 
să i se arate din nou, 
din furnicarul lumii, 
alesul inimii. Doar 
peste vreo sase cea
suri i-a dat prin gind 
să-i caute 
miliție.

O cafea, 
scrisoare, 
minute de 
Nu asa se 
un om. Nu asa se în
temeiază o familie. Nu 
astfel se șterge o exis
tență, ca să fie în
cepută alta. Credulita
tea Domnicăi s-a aso
ciat in chip nefast cu 
sfidarea neințeleaptă a 
felului în care po
porul a știut și știe 
să pregătească, să ju
dece și să celebreze 
un eveniment atit de 
important, cum este 
căsătoria.

In trenul cu care se 
întorcea la Sighet, o 
voce oarecare ingina : 
„la-ți, mireasă, ziua 
bună !". O, dacă cineva 
l-ar fi cintat la timpul, 
după chibzuință si in 
atmosfera potrivite...

adresa la...

un suc, o 
Treizeci de 
conversație, 

cunoaște

Serqiu ANDON
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- o probă a competenței și inițiativei
Discutînd despre problemele pla

nului se aduc de multe ori in aten
ție de către cadre de conducere din 
întreprinderi industriale o serie de 
aspecte care, într-o formă sau alta, 
ar căpăta o tentă justificatoare. Se 
trece uneori cu mult prea mare ușu
rință peste unele neajunsuri interne, 
peste aspecte care țin de organizarea 
rațională a lucrului, peste încăl
cări ale normelor de disciplină sau 
peste nerespectarea programelor de 
modernizare a producției. Desigur, 
asemenea atitudini trebuie întotdea
una criticate. Dar nu mai puțin ade
vărat este că în unele întreprinderi 
au apărut și se mențin o serie de 
neajunsuri de fond a căror soluțio
nare este aminată inexplicabil atît 
de conducerile unităților respective, 
cit și de cele ale centralelor 
nistenelor de resort. Firește, 
asemenea atitudine nu poate 
misă. Așa cum s-a subliniat 
centa ședință a Comitetului 
Executiv al C.C. 
el P.C.R., fie că 
este vorba de 
nrobleme care 
tin de organiza
rea internă a 
producției sau 
de probleme ce 
trebuie1 rezolvate 
la nivelul 
tratelor 
ferelor, 
nectele 
privind „ _____
realizarea planului și programelor 
de perspectivă trebuie soluționate 
cu toată răspunderea.

In legătură cu modul în care se 
acționează pentru depășirea unor si
tuații ce afectează bunul mers al 
activității productive la Combinatul 
do utilaj greu din Iași, am avut o 
discuție cu inginerul Gheorghe Bu- 
hac, director general al combinatului.

— Este miezul zilei. S-a încheiat 
obișnuita ,.operativă“ de producție. 
Cu ce rezultate, tovarășe director ?

— Nu știu dacă e bine sau nu. 
dar deocamdată noi mai trebuie să 
ne ințilnim zilnic cu toate cadrele de 
conducere din secții. Realizăm acest 
amplu dialog de producție cu aju
torul interfonului într-un timp scurt, 
de obicei 40—45 de minute, notind ce 
s-a făcut din ceea ce s-a stabiliț, ce 
nu s-a făcut și din ce cauze. Practic, 
încerc si o satisfacție. Azi. la opera
tivă, șeful secției utilaj metalurgic, 
inginerul Dumitru Tarcan, a comu
nicat că s-au încheiat probele și a 
început expediția către întreprin
derea mecanică din Cîmpina a. pre
sei de 1 250 tf — utilaj deosebit de 
complex — pe care l-am realizat la 
termen și la un înalt nivel calitativ. 
Alte motive de satisfacție ? Oțelă- 
ria a funcționat conform graficelor. 
La turnătorie s-a turnat o nouă oală 
de zgură pentru C.S. Galați și masa 
presei — un colos de metal de peste 
20 de tone — destinată exportului. 
La forjă grea au fost finalizați „cei 
doi cilindri de laminor și cei doi 
arbori pentru întreprinderea con
structoare de mașini din Caransebeș, 
în celelalte secții producția s-a des
fășurat normal" pînă irt prezent. Cu’ 
alte cuvinte, observați că există o 
preocupare serioasă din partea mun
citorilor și specialiștilor din combi
nat pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a planului la producția 
fizică. Și totuși, trebuie să spunem 
limpede că rezultatele pe 
nu ne mulțumesc, 
anului și pînă în 
rioase rămîneri în 
lele sortimente.

— Care sint cauzele care fac ca 
rezultatele să vă nemulțumească ?

— Nu din dorința de a fi auto
critic cu orice preț vreau să spun 
că stă în puterea colectivului nostru 
de a depăși greutățile actuale. Am 
în vedere problemele întăririi ordi
nii și disciplinei la toate nivelurile. 
Mă refer atit la disciplina de pro
ducție, prin care ințeleg venirea la 
timp la program și folosirea integra
lă a timpului de lucru, cit și la dis
ciplina tehnologică. Or, pentru încăl
carea- disciplinei, de la înoeputul a- 
nului și pină acum am fost nevoiți să 
desfacem contractele de muncă la 510. 
persoane. Această cifră spune mult

despre imensele 
numai la acest 
dere apoi problema cooperărilor în
tre secții, a respectării graficelor în
tocmite de toate secțiile. Se cere și 
chiar am luat măsuri în vederea mu
tării centrului de greutate al proiec
tării în secțiile de fabricație, jos. în 
miezul fierbinte al producției. De a- 
semenea, mă gîndesc că altele ar fi 
fost rezultatele combinatului dacă 
am fi realizat integral programele 
de modernizare la oțelăria electrică, 
turnătoria de oțel și secția mecanică 
grea. Acestea sînt problemele noas- . 
tre pentru solutionarea cărora am 

de 
te-

rezerve care există 
capitol. Am în ve-

cen- 
si minis- 
,toate as- 

maiore 
crearea

și mi- 
nici o 
fi ad
ia re- ■ 
Politic

stabilit împreună cu Comitetul 
partid din- combinat programe 
meinice, judicioase. Altele țin de 
modul in care se soluționează pro
blemele de fond ale combinatului.

— Care sint aceste probleme ?
— Repet încă o dată : în activita

tea noastră există încă multe lucruri 
. de îmbunătățit. Sîntem conștient!

spus, să depășim mai întîi greută
țile actuale pentru ca apoi prin mo
dernizarea fluxurilor de fabricație 
să producem conform sarcinilor sta
bilite de conducerea partidului.

— Combinatul de utilaj greu din 
Iași este o unitate a Ministerului 
dustriei de Utilaj Greu. Cum se 
plică atunci că unele sortimente de 
bază siht oțelul brut și cel aliat, pro
duse specifice metalurgiei ?

— într-adevăr, așa stau lucrurile. 
Combinatul dispune de o oțelărie 
foarte puternică, ce se va extinde 
și moderniza în continuare. Rațiu
nea construirii oțelăriei ? Acuta ne
voie de oțel pentru celelalte mari 
secții : turnătoria de oțel, forja, 
mecanica grea și toate celelalte, 
precum și satisfacerea cerințelor 
tot mai mari de oțel ale econo
miei. Problema este însă puțin mai 
delicată. Concret, oțelăria este pre
văzută să elaboreze oțeluri pen
tru lingouri de forjă care implică o

In- 
ex-

în combinat 
asigurarea co- 
Un mare bene- 
industria meta
niei pină acum 

pentru 
această

PROBLEMELE PLANULUI
- probleme ale răspunderii muncitorești

condițiilor pentru

De la 
prezent 
urmă la

ansamblu 
începutul 
avem se- 
principa-

de aceasta. Astfel, acționînd în 
spiritul indicațiilor formulate de 
secretarul '■ general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la recenta 
ședință a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., consiliul oame
nilor muncii, conducerea combinatu
lui și comitetul de partid au analizat 
împreună cu 100 de specialiști din 
combinat cauzele care au dus la 
nerealizarea planului. Am întocmit 
un program menit să ducă la folo
sirea intensivă a tuturor capacități
lor de producție, a tuturor resurse
lor disponibile, astfel incit să se asi
gure indeplinirea ritmică. în cit mai 
bune condiții a planului ia toți indi
catorii și, in primul rind, la producția 
fizică și export. Cu toată răspun
derea afirm că o dată depășite și 
aceste probleme de ordin intern, ră- 
mîn nesoluționate 
fond care produc 
tăți în activitatea

— Numiți cîteva

Prin buna folosire a mijloacelor mecanice 
și mobilizarea puternică a forțelor umane 

LUCRĂRILE AGRICOLE DE VARĂ
- EFECTUATE EXEMPLAR!

ductivității muncii 
este legată și de 
menzilor din timp, 
ficiar al nostru este 
lurgică. Metalurgia 
nu ne-a dat comenzi pentru anul 
viitor, motivînd această întirziere 
prin existenta unor restante la uti
lajele metalurgice. Combinatul tre
buia să dea pină acum organelor in 
drept planul de aprovizionare pe 
1988, dar neștiind ce materiale să 
ceară nu l-a dat. In zadar ne va 
înainta industria metalurgică lista 
de utilaje în luna septembrie, pen
tru că noi nu le vom mai putea 
realiza la termen din cauzele amin
tite mai înainte.

— Sinteți foarte în temă, cunoaș
teți la amănunt problemele spi
noase ale combinatului. Mai sint 
și altele ? Dacă da, cum le vedeți 
rezolvarea 1

— Combinatul de utilaj greu din 
Iași este o unitate relativ tînără. 

Sint greutăți, așa 
cum. spuneam, și 
cu oamenii, sînt 
greutăți moșteni
te. mai oersistă 
mentalități înve
chite. Un lucru 
este limpede: toți 
sîntem tineri. Si 
muncitorii, si con
ducerea. Noi sîn
tem hotărîti să 
facem totul pen

tru ca de această unitate să se 
vorbească cit mai repede numai și 
numai de bine. Cum de stăpînesc 
problemele și cunosc greutățile pină 
la amănunt ? Atunci cind am primit 
această muncă mi-am zis in sinea 
mea: „Poți ? Dacă da, atunci înha- 
mă-te serios la muncă". Important 
era să stabilim prioritățile. Or, punc
tul nodal, sectorul care condiționează 
activitatea întregului combinat este 
oțelăria electrică. Aici trebuie să in
sistăm. Și insistăm. Dar. repet, sint 
încă multe lucruri care pe noi ne 
depășesc și care nu pot fi rezolvate 
decit cu proiectantii. cu reprezen
tanții ministerului de resort. cu 
sprijinul altor organe de sinteză.

— Este greu să fii directorul unui 
combinat. Dar și mai greu este să 
te afli in fruntea unui colectiv care 
atit datorită lipsurilor proprii, cit și 
altor cauze înregistrează rezultate nu 
tocmai bune in producție. Cum ve
deți perspectiva apropiată ?

— Sint prin definiție un optimist. 
Nu m-am născut director și dacă aș 
ști că miine este mai multă nevoie 
de mine la turnătoria de otel, unde 
am și lucrat, mîine m-aș duce îna
poi. Am incredere in colectiv. Am 
convingerea că vom primi și spriji
nul pe care il implică un asemenea 
colos industrial. De asemenea, mi-am 
dat seama din dialogul cu specialiș
tii de Ia toate nivelurile că peste tot 
există dorința de a indrepta situația 
existentă. Ginduri 
singur, care le-ar rezolva pe toate. 
Mjlionul de tone de oțel. Da. este 
visul, gindul care nu ne dă odihnă. 
A inceput deja să ne obsedeze. Cit 
de .repede il vom realiza depinde cel 
mai: mult de noi. dar nu numai 
de noi.

harghita Acțiuni de întrajutorare pentru
recoltarea neintirziată a cerealelor

în acest an, dar și in asemenea con
diții bunii gospodari, cum sint cei 
din comunele Nicolae Bălcescu, Luizi- 
Călugăra, Berești-Bistrița, Hele- 
giu, Gîrleni, au adunat si depozitat 
cantităti de fin mult mai mari decit 
anul trecut. „Am strîns pînă acum 
500 tone fîn. cu 200 tone mai mult 
decît aveam în aceeași perioadă a 
anului precedent — ne spune tova
rășul Sterian Marian, șeful fermei 
zootehnice a C.A.P. Traian. Progra
mul pentru perioada de stabulatie 
prevede un necesar de 800 tone, can
titate care se va realiza și chiar de
păși pentru că mai avem de efec
tuat două coase la lucernă și una 
la otavă". Afirmațiile șefului de fer
mă se bazează pe fapte. In aceste 
zile, o brigadă formată din 80 de 
cooperatori, cu mașini și mijloace 
de transport, lucrează zilnic numai 
la stringerea și depozitarea finului. 
Sînt valorificate cu chibzuință toate 
resursele posibile de nutrețuri : cele 
din livezi, din plantațiile viticole, 
benzile înierbate, taluzuri etc. Din 
locurile respective au fost adunata 
peste 150 tone fîn, care, împreună 
cu cel de lucernă. a fost depozitat 
in condiții optime. Și asemenea 
fapte pot fi întîlnite și la Negri, 
Secuieni, Roșiori.

Există însă și situații contrastante. 
La C.A.P. Dămienești, bunăoară, au 
fost strînse și depozitate numai 270 
tone din necesarul total de 700 tone 
fin. Puteau fi asigurate cantităti 
mai mari ? Constantin Matei, pre
ședintele unității. ne mărturisește 
că da. dacă s-ar fi cosit și adunat la 
vreme toate ierburile din Lunca Și
retului si din alte surse. Or. în mo
mentul in care ne aflam in această 
unitate, mai existau pe cîmp canti
tăți mari de fin in brazde neadunat 
și chiar ierburi necosite. Finețe 
naturale necosite pe Suprafețe în
semnate mai existau și la cooperati
vele agricole Tirgu Trotuș, Birsă- 
nești, Scorțeni, Struguri, Splonț, 
Căiuți și in alte unități din consilii
le agroindustriale Moinești și Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. Așadar, in vre
me ce unii așteaptă să cosească 
otava, alții n-au adunat nici prima 
recoltă.

Este necesar să se acționeze cu 
perseverentă și răspundere, spre a 
șe umple cit mai curind golurile 
existente incă in finarele unor uni
tăți agricole din județ, spre a, se 
asigura animalelor hrană îndestulă
toare pentru iarnă. (Gheorghe Baltă, 
corespondentul „Scinteii").

aflăm că pe ansamblul con
lucrează 61 combine proprii, 
li se adaugă alte 41 venite 

......

Tușnad se aflau in lanuri 22

S.M.A., 
siliului 
cărora 
in ajutor din județul Vranoea. 
C.A.P. “ . ...........................
combine, inginerul-șef, Fodor Iosif, 
ne spune că pînă seara suprafața 
recoltată va ajunge la 180 ha. Pe o 
parcelă de 16 ha, aparținînd C.A.P. 
Cozmeni, erau concentrate 14 com
bine. Era ora 16. „Pină seara vom 
termina de recoltat această parcelă, 
iar miine ne vom indrepta spre al
tele. După cit se pare, vom avea o 
zi plină, întrucît nu s^. mai semna
lează precipitații" — ne spune pre
ședintele cooperativei. Vitos Ladis- 
lau. La C.A.P. Sinmartin, cu 6 com
bine se recolta orzoaica. „Lucrăm 
concomitent atit -la grîu, cit și la 
orzoaică — ne spune Csilag Geza, in- 
ginerul-șef al cooperativei. Este a- 
devărat, forțele ne sînt dispersate, 
dar nu putem aștepta coacerea uni
formă pe întreaga suprafață deoa
rece ar însemna să pierdem timp si 
recoltă". Pină în seara zilei de 7 au
gust, în consiliul agroindustrial Sin
martin griul a fost recoltat de pe 
circa 500 ha, iar orzoaica — de pe 
30 ha. Viteza zilnică este în creș
tere, făcînd posibilă încheierea se
cerișului in următoarele trei zile.

Totodată, in preocuparea specialiș
tilor din agricultura județului se 
află, în momentul de față, transpor
tul și depozitarea in condiții opti
me a întregii recolte de griu. (Nicolae 
Sandru, corespondentul „Scinteii").

Pînă în seara zilei de 7 august, re
colta de grîu a fost strînsă. în jude
țul Harghita, de pe circa 60 la sută 
din suprafața de peste 15 000 hectare 
cultivată. Restanțe mai meri există 
in zonele Ciuc și Gheorgheni. unde, 
din cauza coacerii cu intîrziere a 
griului, secerișul a inceput de curind.

Evident, ploaia din ultimele zile a 
încetinit ritmul zilnic, fapt pentru 
care comandamentul județean pentru 
agricultură a inițiat noi măsuri in 
vederea urgentării' recoltării pe în
treaga suprafață cultivată. ..Mai in- 
tii — ne spunea tovarășul Tulit 
Francisc, director cu producția ve
getală la direcția agricolă județea
nă — prin redistribuirea operativă 
a Combinelor. în cadrul aceluiași 
consiliu agroindustrial sau între 
consilii. Astfel, au fost ajutate uni
tăți cooperatiste din zonele Cristuru 
Secuiesc. unde unele cooperative 
agricole, cum sînt cele din Eliseni și 
Șoimușul Mic, au încheiat lucrarea, 
ori cele din consiliul agroindustrial 
Lupeni, care au peste 2100 hectare 
cultivate cu griu, și cele din consi
liile agroindustriale din zona Ciuc. 
Dispunem la ora actuală de 600 
combine, ceea ce înseamnă că revin 
pe o combină 11 hectare din supra
fața nerecoltată, astfel că in cel mult 
trei zile bune de lucru vom încheia 
secerișul griului in toate unitățile-1.

In unitățile din consiliul agroin
dustrial Sinmartin s-au 
2 395 hectare cu grîu. De 1 
șui Lăszlo Dionisie,

anumită tehnologie și au un anumit 
preț. Numai că din lipsă de comenzi 
s-a hotăriț ca noi să-executăm lin
gouri de laminare. Asta înseamnă 
alte tehnologii, alte fluxuri și, cul
mea, au și un preț mai scăzut decît 
produsele pe care noi inițial am fost 
stabiliți să le executăm. De aici un 
întreg lanț de greutăți. Nu ne înca
drăm în consumuri, depășim cheltu
ielile materiale, nu ne realizăm 
sarcina de creștere a productivității 
muncii.

— Aminteați mai înainte că nu ați 
reușit să vă 
creștere a 
De ce ?

— Simplu, 
ductivității muncii nu s-a făcut în 
corelare cu structura de fabricație 
și nivelul de iptegrare al combinatu
lui. Iată un singur exemplu in acest 
sens. Productivitatea medie în com
binat este de 332 000 lei/om, în con
dițiile în care în fabricația combi
natului 65—70 la sută sint produse 
ale sectoarelor calde. Din capacită
țile de producție care au fost pre
văzute inițial să valorifice oțelul, 
deci să asigure sporuri rapide de 
productivitate, au fost puse in func
țiune sectoarele metalurgice 
mare, 
truziunea, retopirea electrică 
zgură, care valorifică superior 
metalul, nu au fost puse nici pînă 
acum in funcțiune. Paradoxal, pro
ductivitatea sectoarelor calde în . 
combinat este peste media din meta-

realizați sarcina de 
productivității muncii.

Fundamentarea pro-

alte probleme de 
„în lanț" dificul- 
productivă.

dintre aceste 
bleme și cum vedeți rezolvarea

— Combinatul de utilaj greu 
Iași este o unitate cu înalt grad de 
integrare. Aici se execută produse cu 
ciclu lung de fabricație, în mare mă
sură unicate. O primă problemă vizea
ză oțelăria electrică. Problema de 
fond constă aici în faptul că 
atunci cind s-a stabiliț nivelul de 
plan al oțelăriei s-a pornit de la 
capacitatea cuptoarelor, scăpindu-se 
din vedere capacitățile de preluare 
a oțelului iii hală. Or, nici in preșe^t, 
multe instalații de acest gen nu sint 
finalizate. Drept urmare, una este 
posibilitatea cuptoarelor, altă poSi-»'- ' durgie, dar ea nu este-la nivelul pla- 
bilitatea instalațiilor anexe''de pre
luare a oțelului. Aceste instalații 
anexe sînt deosebit de impozante. 
Iată în. acest sens cîteva exemple. 
Cinci ani oțelăria a funcționat 
fără instalația de dedurizare 
apei. Rezultatul ? în prezent tot 
traseul de apă este colmatat, fapt 
ce a făcut ca în lunile mai, iunie să 
avem mari probleme la aceste con
ducte. Or, un. lucru este limpede : 
aici, la Iași, trebuie să se ajungă să se 
realizeze anual un milion tone de 
oțel. Numai că pentru aceasta tre
buie. rezolvată problema poligonului 
pentru spargerea lingotierelor care 
a „scăpat" din vedere proiectanților, 
combinatul . trimițind lingotierele la 
Valea Șermagului pentru dezmem
brări. De asemenea, se cere rezolva
tă și problema haldei de zgură care, 
așa cum a .fost gindită și amplasată, 
este practic inutilizabilă la această 
dată. Noi știm că stă în puterea 
noastră să sporim producția de oțel. 
Vom face totul pentru aceasta. Con
sider. totuși, că acum cind in com
binat sint incă multe investiții de 
realizat, ar fi bine ca de comun 
acord cu proiectenții să discutăm, și 
să alegem soluțiile optime. ■ Altfel

pro
fer ?

din

a

cultivat 
la tovară- 
directorul

pri- 
în timp ce matrițarea, ex- 

sub

nificat ! Firește, atît timp cit nu 
poți valorifica superior mptalul și 

‘'livrezi oțel brut turnat, nu poți 
atinge nici plafonul planificat de 
creștere a productivității muncii. Și 
incă aspect. Creșterea

de viitor ? Unu!

Gheorqhe ION1ȚĂ 
Manole CORCAC1

bacău Mai preocupare pentru
stringerea și depozitarea furajelor

In unitățile agricole cooperatiste 
din județul Bacău au -fost strînse și 
depozitate pină acum 33 300 tone 
fin, 13 600 tone suculente și 30 000 
tone grosiere. Fată de programul 
stabilit pentru primele 7 luni ale 
acestui an. nu s-au realizat 25 700 
tone fin. Există la această dată in 
județ un număr de cooperative, a- 
gricole — și ne referim in mod deo
sebit la cele din consiliile agroin- 

..dustrigle Filipești, Sascut, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Moineșt'i — ale că
ror finării stau și acum aproape 

. goale. Din păcate, la direcția agri
colă județeană această stare de lu
cruri cu totul ieșită din comun in

ce privește finul este pusă mai 
mult pe seama secetei și mai ptțțin 
pe seama lipsei de preocupare a con
ducerilor unor unităti agricole, a 
unor sp'ecialiști pentru aplicarea cu 
consecventă in practică a măsurilor 
stabilite de comitetul județean de 
partid. Si avem in vedere mai ales 
acele măsuri ce privesc extinderea 
culturii lucernei și asigurarea tu
turor condițiilor pentru creșterea 
producției’ pe unitatea de suprafață 
atît la trifoliene. cit și la' finefele 
naturale de pe cele peste 11 000 hec
tar:’. '

Este adevărat, in toate zonele ju
dețului Bacău a plouat foarte puțin

Combinatul siderurgic Hunedoara : aspect din hala laminorului de sîrmâ Foto : S. Cristian

Bazele de aprovizionare - mai activ angajate 
în redistribuirea stocurilor disponibile

Apariția stocurilor disponibile, supranormative pe care întreprinderile 
nu le mai pot utiliza in producție este semnalul evident al unor disfunc- 
ționalităti in activitatea economică. în ciclul de articole publicate pe 
această temă, sub titlul generic „Concepții și practici care alimentează 
stocurile supranormative", in numerele din. 31 iulie și 2 august ale 
ziarului nostru ne-am referit pe larg la unele din cauzele care determină 
această stare de lucruri și la consecințele ce decurg de aici. Concluzia 
este cit se poate de limpede : lichidarea stocurilor supranormative se 
face - cu destul de multă greutate și antrenează cheltuieli suplimentare. 
Iată de ce este necesar să se acționeze cu toată fermitatea, în fiecare 
unitate economică, în primul rind pentru prevenirea unor astfel de 
situații.

Totuși, așa cum a rezultat din investigațiile efectuate, în prezent 
asemenea stocuri există in numeroase întreprinderi, mai ales ca urmare 
a faptului că o lungă perioadă de timp problema stocurilor a fost așezată, 
in mod "inexplicabil, la periferia interesului factorilor de decizie. De 
aceea, o problemă care se menține incă este aceea a lichidării totale 
a acestor imobilizări, unele datind de ani și ani, in această acțiune fiind 
implicate unitățile economice, centralele de resort, coordonatorii de 
balanțe materiale, băncile finanțatoare, bazele de aprovizionare tehnico- 
materială. Astăzi ne propunem să insistăm asupra rolului pe care il au 
in acest sens bazele de aprovizionare, cărora, potrivit legii, le revin 
atribuții precise. în esență, așa cum prevede Legea nr. 14 din 1971. 
stocurile de materiale disponibile sau fără mișcare care nu au putut fi 
valorificate de unitățile deținătoare vor fi comunicate bazelor de apro
vizionare tehnico-materială care vor asigura redistribuirea directă sau, 
după caz, le vor prelua in depozite proprii prin contract sau confirmare 
scrisă a ofertei de preluare și pe bază de certificat de calitate. Cum și 
in ce măsură sint respectate aceste prevederi ?

PLANUL DE PRELUARE A 
STOCURILOR DISPONIBILE A 
FOST DEPĂȘIT, DAR...... Bazele din
subordinea ministerului nostru — 
baze teritoriale pentru mărfuri de uz 
general — și-au sporit simțitor con
tribuția la reducerea stocurilor dis
ponibile ale unităților ecphomice — 
ne spune tovarășul Horia Duru, 
director adjunct în Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe. O dovadă in acest sens o con
stituie depășirea substanțială a sar
cinilor asumate prin planul pe 1987, 
sarcini care, la rindul lor, sînt su
perioare realizărilor de anul trecut.

La aceste rezultate a contribuit și 
faptul că directorii bazelor sînt 
membri ai comisiilor județene pen
tru identificarea și lichidarea stocu
rilor, fiind direct implicați în toate 
acțiunile de această natură întreprin
se in fiecare județ".

Sigur, o serie de rezultate există, 
.Dar .sînt acestea la nivelul, maxim 
al posibilităților ? Cît de relevantă 
este depășirea sarcinii de preluare 
spre redistribuire a stocurilor dispo
nibile ? Așa cum se stabilesc acum 
sarcinile, de preluare a stocurilor 
supranormative, pe baza unor apre
cieri destul de aproximative și a re? 
zultatelor din anul precedent, preve

derile de plan nu se corelează nici 
cu valoarea însumată a listelor de 
materiale disponibile puse la dispo
ziție de unitățile din teritoriu și nici 
eu volumul creditelor acordate de 
bancă in acest scop. Baza de apro- 
viziohare tehnico-materială a mu
nicipiului București, bunăoară, în
registra la 30 iunie liste. cu mate
riale de uz general disponibile in 
valoare de peste 800 milioane lei, 
pentru care a beneficiat de un credit 
bancar de 329 milioane lei, in timp 
ce sarcina de preluare a stocurilor 
disponibile însumează, pe primul se
mestru, 451 milioane lei ! Fundamen
tarea acestei sarcini pe... realizările 
anului precedent este departe de a. 
stimula bazele să preia și să, redis
tribute operativ toate materialele 
disponibile, iar depășirea planului nu 
înseamnă că s-au rezolvat toate pro
blemele, că a fost respectată în to
talitate litera legii. Ca atare, mult 
niai normal ar fi ca ministerul de 
resort să stabilească acest indicator 
de plan in funcție de valoarea totală 
a stocurilor disponibile din teritoriu 
și a creditului bancar alocat. Desigur, 
aceasta este, numai o propunere care 
poate fi avută în vedere. Dar pot .fi 
adoptate și alte soluții. Esențial este 
ca măsurile, stabilite pentru lichida
rea stocurilor supranormative sat? 
fără mișcare să fie realisțe și efi
ciente.

DE CE SE MENȚIN DIFERENTE 
mari Intre valorile mate
rialelor DISPONIBILE ȘI ALE 
CELOR EFECTIV PRELUATE ? Din 
investigațiile efectuate a rezultat că 
numai o mică parte din materialele 
disponibile sînt reintroduse in cir-1 
cuitul productiv cu ajutorul bazelor 
de aprovizionare. Iată numai două 
exemple, dintr-o mult prea lungă 
listă pq care o putem prezenta. în

treprinderea „23 August" din Bucu
rești înregistrează uri stoc disponibil 
in valoare de 12 milioane lei, din 
care a valorificat prin bază numai 
3 milioane lei. La rindul ei, Între
prinderea „Vulcan" București a pre
dat bazei materiale in valoare de 3.2 
milioane lei, dintr-un stoc disponibil 
de peste 20 milioane lei. De ce apar 
diferențe atît de mari ? Am încercat 
să găsim un răspuns la această În
trebare adresindu-ne specialiștilor 
din cadrul Bazei de aprovizionare 
tehnico-materială a municipiului 
București, care — trebuie precizat 
— înregistrează rezultate mai bune 
decit alte unități similare pe linia 
preluării stocurilor disponibile. Prac
tic, in primul semestru al anului, 
baza a preluat stocuri in valoare de 
524 milioane lei, din care 355 milioa
ne lei au fost deja redistribuite altor 
unități economice, din teritoriu. După 
cum ne-a relatat economistul Aurel 
Orvas, directorul bazei, cauzele men
ținerii unor diferențe mari intre va
lorile materialelor disponibile și ale 
celor efectiv preluate spre redistri
buire pot fi grupate astfel :
• Deși le declară disponibile, 

unele unități refuză să predea baze
lor anumite materiale, pentru care 
baza a emis comenzi. în numai patru 
luni din acest an, in plin proces de 
lichidare a stocurilor supranormati
ve, mai multe întreprinderi bucu- 
reștene au refuzat să onoreze co
menzile bazei și să renunțe la stocuri 
disponibile in valoare totală de peste 
80 de milioane lei. între acestea se 
inscriu întreprinderea de țigarete, 
cu 2 milioane lei ; întreprinderea de 
mașini-unelte și agregate, cu 1,4 
milioane lei, întreprinderea de me
canică fină, cu un milion lei.
• O bună parte din materialele 

declarate disponibile au caracter

specific sau fac obiectul activității 
unor baze specializate ; in această 
situație se află nu mai puțin de 60 
la sută din valoarea totală a listelor 
depuse la B.A.T.M.M.B. în două luni 
de întreprinderile din teritoriu.

• Nu e mai puțin adevărat nici 
faptul că baza evită să preia acele 
materiale de uz general pe cafe nu 
le poate desface in decursul unui 
trimestru, deoarece creditul bancar 
nu este acordat decit pentru această 
perioadă.

Rezultă, așadar, că ar fi necesară 
corelarea resurselor financiare aloca
te cu posibilitățile reale, de desfa
cere. Pentru metale, bunăoară, re
partițiile sint semestriale, iar în in
teriorul celor șase luni, practic, nu 
se pot efectua redistribuiri de 
stocuri, astfel incit baza — care, să 
nu uităm, este tot o unitate econo
mică, avînd și ea indicatori de efi
ciență — se vede pusă în situația de 
a-și „umfla" propriile stocuri din

depozite. Este o problemă pe care o 
supunem atenției forurilor de resort. 
In același timp însă, nu putem să, nu 
remarcăm cu surprindere că, deși 
resursele financiare pentru preluări 
de stocuri disponibile sint conside
rate insuficiente, unele baze terito
riale nu le folosesc nici măcar pe 
cele puse la dispoziție. Astfel, in 
trimestrul al doilea, B.J.A.T.M. Dolj 
a folosit 76 la sută din creditul acor
dat la inceputul trimestrului, 
B.J.A.T.M. Brașov — numai 44 la 
sută, in timp ce B.J.A.T.M. Harghita, 
probabil pentru a nu umbla. cu... 
jumătăți de măsură, nu a folosit nici 
un leu din acest credit !

Iată, așadar, că ; există în conti
nuare posibilități pentru ca bazele 
de aprovizionare să iși sporească 
aportul la lichidarea stocurilor supra
normative din întreprinderi, la re
punerea in circulație a valorilor 
materiale imobilizate.

Fără îndoială, aspectele aduse in dezbatere nu epuizează problema 
atît de vastă a cauzelor care determină apariția stocurilor supranorma
tive. S-au desprins însă o serie de concluzii pe care le prezentăm in 
încheierea anchetei noastre. Stocurile au apărut ca urmare a insuficientei 
corelări între structura aprovizionării și structura producției, a dezinte
resului manifestat o lungă perioadă pentru găsirea unor soluții de eli
minare a imobilizărilor. Așa cum a rezultat din investigațiile întreprinse, 
mari posibilități de valorificare a stocurilor constituite Ie au înseși 
intreprinderile in cauză, care au nevoie insă de un sprijin mai activ 
din partea institutelor de proiectare specializate, mai ales pentru a putea 
introduce în fabricație piese și echipamente de mare valoare din stocuri 
vechi — cum ar fi, de exemplu, motoarele electrice — care corespund 
calitativ, dar necesită unele adaptări ale proiectelor de execuție.

O problemă cu totul deosebită, care merită atenția centralelor econo
mice, a altor organe de resort, o reprezintă acele materiale, piese și 
subansambie aflate de multă vreme in stoc și care și-au pierdut, practic, 
utilitatea. Astfel, există piese de schimb pentru utilaje ieșite din fabrica
ție și chiar din funcțiune. S.D.V.-uri pentru produse care nu se mai 
fabrică și altele, care înglobează oțeluri de valoare, alte componente utile 
economiei. Nu pledăm neapărat pentru trimiterea la retopit a pieselor 
din metal, dar este clar că menținerea lor in continuare în stoc nu 
produce decit pagube. Problema trebuie analizată cu toată. seriozitatea 
și, de la caz la. caz, se impune găsirea unor soluții eficiente de valorificare.

In acțiunile de lichidare a stocurilor supranormative, intreprinderile 
trebuie să fie sprijinite, prin pîrghii specifice, de centralele de resort, de 
bazele de aprovizionare, de coordonatorii balanțelor materiale, de băncile 
finanțatoare. Totodată, aceste organe au datoria de a veghea în primul 
rînd pentru a nu se mai forma noi stocuri, pentru ca aprovizionarea să 
se realizeze în deplină concordanță structurală și cantitativă cu nevoile 
producției, cu necesitățile realizării planului.

Euqen RADULESCU

TELEORMAN r.

Culesul legumelor, 
concomitent cu 

întreținerea culturilor 
în grădinile de legume din jude

țul Teleorman se desfășoară, in u- 
ceastă perioadă, lucrările de recolta
re. Zilnic, in medie, sint expediate 
spre destinațiile stabilite circa 600 
tone de legume.

La C.A.P. Peretu, grădina este im- 
pînzită de oameni. Culturile frumoa
se, rodul bogat al plantelor atestă 
hărnicia gospodarilor de aici, care au 
livrat pînă acum peste 200 tone de 
produse proaspete. Printre oameni, 
alături de șeful de fermă, inginerul 
Floarea Vasile, îl intîlnim și pe pri
marul comunei, Constantin Popa, 
care ne spune : „Este o perioadă de 
virf la recoltare. îndeosebi la toma
te; avem o «explozie» în ceea’ce 
privește coacerea. Pentru ca nimic 
din producție să nu se piardă, ■ în 
sprijinul celor 250 de legumicultori 
au fost mobilizați alți 100 de oameni 
din alte sectoare de activitate". Este, 
desigur, un mod gospodăresc de a 
gindi și de a acționa.

Recoltarea tomatelor a atins sta
rea de urgentă, ce o . reclamă si 
cele 8 ferme ale întreprinderii de 
producere și industrializare a "legu
melor și fructelor Turnu Măgurele.

Concomitent cu eforturile între
prinse pentru recoltarea, sortarea și 
livrarea legumelor, in toate unități
le agricole o grijă deosebită se acor
dă întreținerii culturilor, Avindu-se 
in vedere^nevoia mare de apă a 
plantelor, in condițiile temperaturi
lor caniculare din această vară, 
s-au stabilit programe de udări la 
nivelul maxim al posibilităților. La 
C.A.P. Moșteni, de pildă, s-au plan
tat 10 hectare cu varză, suprafață pe 
care s-au aplicat atît prima prasilă, 
cit și tratamentele fitosanitare pre
văzute în tehnologie. De asemenea, 
au fost prășite manual și cele 10 
hectare semănate în a doua cultură 
cu castraveți. Pentru a se asigura 
cele mai bune condiții de vegetație 
culturilor, apa este adusă la rădă
cinile plantelor dintr-o acumulare a 
mai multor izvoare din zonă. De 
fapt aici, in nordul județului, in uni
tățile agricole din afara perimetre- 
lor sistemelor mari de irigații, legu
mele sînt irigate prin folosirea unor 
resurse locale : piraie, lacuri, izvoa
re etc. După cum ne spunea pre
ședintele consiliului agroindustrial 
Videle, Stelian Urlan, la cooperati
vele agricole din Tămășești, Creve- 
nicu și Mereni grădinile sint udate 
din acumulări de apă făcute pe pî- 
riul Glavacioc, care străbate zona 
respectivă.

Lupta pentru apă constituie o pro
blemă deosebită și pentru legumicul
torii din Timava. Gospodari pri- 
cepuți, ei au amenajat piriul Cilniș- 
tea pentru a putea lua apa atit de 
necesară plantelor. Dar pentru a 
ajunge pe suprafețele ocupate de 
legume este nevoie ca celor două 
motopompe să li se asigure motori
na necesară funcționării lor. De fapt, 
asa cum am reținut de la jnginerul 
Liviu Catricică. directorul trustului 
județean al horticulturii. în perioada 
1—6 august, din cantitatea de moto
rină necesară cooperativelor agricole 
care au grădini in sisteme locale d-e 
irigații nu li s-a asigurat nici măcar 
25 la sută. Pentru recolte mari de 
legume este necesar să se asigure 
buna funcționare a sistemelor de iri
gații. (Stan Ștefan, corespondentul 
..Scinteii").
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ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE ȘI CULTURII SOCIALISTE
Anii construcției societății noastre 

noi consemnează bilanțul unor mă
rețe victorii, mari transformări care 
semnifică pentru noi toți un excep
tional efort de înnoire, de autode- 
Pâșire și de mobilizare a energiilor 
creatoare. Impetuoasa dezvoltare a 
patriei. sub conducerea parti
dului. în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, își are reflexul 
specific și in faptele de cultură, in 
fenomenul artistic contemporan. 
Făurim un om nou. cu o nouă con
diție socială, cu un profil revoluțio
nar afirmat în muncă și in viată, un 
om . conștient că devenirea sa este 
parte componentă din devenirea 
țării la a cărei înfrumusețare parti
cipă toate talentele, toate forțele 
creatoare ale fiilor săi. Valorile spi
rituale create în anii socialismului 
cu entuziasmul, dăruirea și respon- 

. sabilitatea inspirate de avîntul eroic 
al întregului nostru popor, angajat 

: in lupta pentru consolidarea noii 
orinduiri, alcătuiesc o parte inte
grantă a amplului proces de făurire 
a societății . socialiste multilateral 
dezvoltate din patria noastră. Mu
zica, dintotdeauna prezentă in via
ta poporului nostru, se înfățișea
ză ca o cronică sensibilă și veridică 
a destinului istoric al patriei, ca 
unul dintre documentele umane și 
sociale, autentice și convingătoare, 
atit în manifestările sale folclorice, 
eît si în cele com
ponistice. Multi
plele valențe ale 
muzicii, implica
țiile ei bogate în 
toate sferele de 
acțiune, de gîndi-, 
re si de simțire 
ale oamenilor de 
la noi. efectele 
profunde oe care 
le exercită prin 
forța ei modela
toare asupra con
științelor au ridicat prestigiul ar
tistic. social-politic si ideologic al a- 
cestei arte, inscriind-o ca o com
ponentă de seamă a culturii noastre 
socialiste, reprezentind spiritualitatea 
românească, geniul creator al po
porului.

Ceea ce a condus însă la actuala 
înflorire a tuturor genurilor, la di
versitatea de stiluri din componis
tica românească, la apariția operelor 
de valoare, apreciate si pe plan in
ternational, este nu numai întrepă
trunderea organică a ecourilor mu
zicii populare cu cele mai elaborate 
modalități de creație, dar și natura 
diversă și inedită a problematicii, a 
conținutului pe care le abordează 
lucrările românești scrise în anii so
cialismului : „Este cunoscut că in 
fiecare epocă — arăta 
general al partidului.
NICOLAE CEAUȘESCU 
artă reflectă imperativele 
ciale, idealurile oamenilor, 
munca și preocupările celor ce mnn- 
eșrc, că marii compozitori s-au 
confundat dintotdeauna cu momen
tele de seamă ale istoriei țării lor". 
Perpetuînd tradițiile anterioare, mu
zicienii de azi au conferit o nouă di
mensiune acestui crez al marilor lor 
înaintași. In același timp însă, ț.i- 
nind pasul cu cele mai noi cuceriri 
pe plan mondial în domeniul mij
loacelor de expresie, compozitorii 
noștri au știut să le valorifice in- 
tr-o manieră originală, îneît în lu
crările create să transpară atit 
schimbările intervenite în peisajul 
autohton — spectaculara lui urbani
zare si modernizare — .cit. și .șxiâen,- , 
tele noi. de ordin estetic, etic, cul
tural. pe care aceste transformări le 
introduc în conștiința oamenilor.

îndeosebi în ultimele două decenii, 
sub îndrumarea Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
cultura tării noastre a devenit un 
reflex artistic și uman specific al 
civilizației socialiste, al realizărilor 
prezentului, dar și al ideilor vi
zionare ce conturează portretul spi
ritual al unui om al viitorului. 
Umanismul muzicii românești con
temporane — trăsătură definitorie 
ce i-a atras recunoașteri pretutin
deni în lume — este rezultanta fi
rească a îmbinării specificului na
tional cu universul de idei al epocii 
noastre revoluționare. „Avem ne
voie de poezie, de muzică, de lucrări 
plastice care să redea realitatea, 
viața, să imortalizeze munca și crea
ția eroică a poporului nostru11 — 
sublinia secretarul general al parti
dului la Plenara lărgită a C.C. al 
P.C.R. din 1-2 iunie 1982. în spiritul 
îndemnurilor și orientărilor formu
late de secretarul general al parti
dului, muzicienii din România socia
listă au înțeles mai clar și mai 
profund că adevăratele lor surse de 
inspirație trebuie să le constituie

și culturale își îndeplinesc misiu
nea educativă, de formare largă, ar-

„Astra" moștenește de la Asocia- 
țiunea Transilvană pentru Litera
tura Română și Cultura Poporului 
Român un program politic și cultu
ral de esență patriotică si umanistă 
— spune prozatorul Daniel Drăgan, 
redactorul-șef al revistei din Bra
șov. „Astra" urmărește înfăptuirea 
și consolidarea continuă a unită
ții de gînd și de acțiune a neamu
lui nostru prin cultură. Această fe
ricită coincidentă între Programul 
ideologic al P.C.R. și tradițiile revo
luționare și patriotice ale „Astrei" 
semnifică unitatea dintre istoria de 
luptă a partidului nostru și telurile 
fundamentale ale poporului si ale 
culturii românești. Totodată, căutăm 
să învățăm lecția de mare democra
tism cultural pe care ne-au lăsat-o 
făuritorii și animatorii vechii asocia- 
țiuni : „Astra11 era o societate cu ca
racter academic la vîtf, care a elabo
rat prima enciclopedie românească, a 
organizat dezbateri teoretice aprinse 
privind ortografia limbii române, a 
premers Academia Română. Perso
nalitățile ei erau remarcabili oameni 
de știință și de litere ai acelui timp. 
Totodată însă, „Astra" era și o largă 
asociațiune de masă ce cuprindea 
între membrii și susținătorii ei sute 
de mii de intelectuali de tară, țărani 
și meseriași, făcea operă de largă 
culturalizare, organizînd școli cu ca
racter general, profesional si artistic, 
acordînd burse și stipendii, organiza 
muzee și expoziții, adunări, adevă
rate sărbători ale neamului și mani
festări de spiritualitate națională. 
Fruntașii „Astrei11 erau animatori, 
memorandiști, conducători ai luptei 
pentru Marea Unire.

Cit privește implicarea revistei în 
problemele actualității, temele care 
ne-au asigurat o largă audientă și

valorile exemplare ale patriei in 
devenirea lor istorică, inepuizabila 
tradiție folclorică, inegalabilele fru
museți ale doinelor și baladelor 
străbune, valorile umaniste ale mun
cii . libere prin care se ctitoresc o 
nouă societate și o nottă cultură, 
etosul spiritual al poporului nostru.

In climatul deosebit de rodnic al, 
acestei epoci, creația noastră muzi
cală s-a îmbogățit cu numeroase și 
valoroase lucrări. în toate genurile, 
de la cîntecul simplu care ne înso
țește viața, existenta noastră coti
diană. pină la formele complexe ale 
simfoniei, operei, baletului și ope
retei. muzicii de cameră, cantatei și 
oratoriului. creații care redau, în 
mod convingător și nuanțat, uni
versul uman al epocii noastre, dia
lectica gîndirii si sensibilității ome
nești. Rezultatele obținute ne planul 
creației se reflectă Dozitiv si în re
pertoriile instituțiilor de spectacole si 
concerte, ansamblurilor artistice — 
profesioniste si de amatori — în ac
țiunile de popularizare a muzicii prin 
emisiunile Radioteleviziunii. prin tipar 
și disc, contribuind la sporirea efi
cienței activității cultural-educative, 
la îmbogățirea vieții spirituale a ma
selor. Sînt de relevat, de asemenea, 
realizările din domeniul criticii 
muzicale, al cercetării muzicologice, 
care au pus mai bine în lumină va-

Creație, angajare,
calitate

■■■ \
ială, asemenea rezultate nu erau po
sibile fără condițiile optime create 
de partidul și statul nostru. îndeo
sebi în perioada de după cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R.

Subliniind rezultatele bune pe care 
le-am obținut, trebuie să' fini conști- 
enți de faptul că, în raport cu cerin
țele actuale ale activității politico- 
ideologice și de educație socialistă, 
mai sint și neimpliniri. atit pe pla
nul creației și al interpretării muzi
cale, cit și pe cel al aprecierii exi
gente, al dezbaterii largi, în spirit 
critic, a noilor valori. Astfel, cred că 
critica noastră de specialitate nu do
vedește suficientă fermitate fată de 
unele lucrări de slabă calitate artis
tică, lipsite de inteligibilitate, de fru
mos și de atractivitate. Trebuie să 
recunoaștem că au fost promovate 
în viata muzicală și astfel de lucrări 
care se situează in zonele marginale 
ale gîndirii și sensibilității contem
porane. Nu de puține ori am asistat 
la concerte, spectacole și emisiuni 
de slabă calitate artistică. Continuăm 
să fim deficitari în ceea ce privește 
creația de operă, operetă și 
iar o parte dintre 
sînt pe măsura și 
abordate.

Nici in genurile 
lârgă accesibilitate, 
ca ușoară, nu avem realizări, sufi
cient de pregnante. Cîte cintece pre

miate la diverse 
concursuri națio
nale. din diferite 
localități ale tă
rii. se pot „lău
da" că râm în 
mult timp în su
fletul ascultători
lor. al tineretu
lui ? Pe de altă 
parte, se manifes
tă deficiente 6i 
în înnoirea re- 
nertoriilor corale, 
că an de an au 

de cintece. Ace-

De la oameni,
spre oameni „Esențialul pentru agronom

balet, 
cele realizate nu 
nivelul temelor

prin definiție de 
cum ar fi muzi-

secretarul 
tovarășul 

— marea 
vieții so— 
existenta,

lotile muzicale create de poporul 
român. Sub egida Festivalului na
țional „Cintarea României-1, creația 
și muzicologia, arta interpretativă, 
învățămîntul și educația muzicală 
s-au afirmat într-o continuă ascen
siune. Accesul nelimitat la .crearea 
și receptarea valorilor culturale, am
pla participare a maselor, intr-o di
versitate de forme, la făurirea acestor 
valori se înscriu în marea epopee 
națională ca un act cu profunde va
lențe umanist-revoluționare, etice și 
estetice. Participarea maselor la via
ta muzicală a devenit o coordonată 
majoră a activității 
tive.

Nobila operă de 
blicului, de inițiere 
zicală a acestuia, s-a impus ca o ne
cesitate imperioasă în procesul com
plex al formării și modelării perso
nalității umane. Realizarea unei 
educații muzicale de la cea mai frage
dă vîrstă, lărgirea continuă a ariei 
de acțiune a tuturor instituțiilor mu
zicale prin concerte și îhtîlniri cu 
oamenii muncii, prin deplasări ale 
colectivelor artistice în întreprinderi 
și instituții și îndeosebi în centre 
muncitorești care nu dispun de in
stituții profesioniste, au dus la o mai 
mare cuprindere a publicului specta
tor. la o creștere a interesului față 
de fenomenul muzical. In România 
socialistă, muzica, alături de cele
lalte domenii ale vieții spirituale, a 
devenit un bun al întregului popor, 
un factor de edificare a conștiinței 
omului nou. Tocmai de aceea, pre
ocuparea noastră față de toate as
pectele . calității educației artistic? 
trebuie să sporească în mod consi
derabil și, îndeosebi, să se. manifes
te permanent în orice acțiune pe 
care o. întreprindem. Inspirîndu-se 
din realitățile construcției socialiste, 
din viața clocotitoare de pe șantie
rele patriei, din munca, izbînzlle și 

. aspirațiile contemporanilor, muzica 
românească năzuiește să răspundă 
cerințelor actuale prin tot ce are 
mai reprezentativ, mai profund și 
mai convingător. Intr-un fertil dia
log cu masele iubitoare și creatoare 
de frumos, cu artiștii amatori, mu
zicienii profesioniști își fundamen
tează activitatea lor pe contactul 
nemijlocit cu realitățile, cu oamenii, 
cu modul lor de a gindi, munci și 
simți. Prin lucrările muzicale cele 
mai reprezentative, cit și prin acti
vitatea talentaților noștri interpret! 
am dobîndit un binemeritat presti- 
glu, atestat și prin numeroasele 
premii și distincții obținute în țară, 
ca și peste hotare, la diferite con
cursuri și festivaluri intemațiqnâle. 
Aceasta situează România pe unul 
din locurile fruntașe, alături de țări 
cu îndelungată tradiție. Fără înd.o-

cultural-educa-

atragere a pu
și educare mu-

in ciuda faptului 
loc concursuri 
lea premiate circulă greu, o parte 
rămîn probabil în mapele respecti
velor concursuri, in dauna forma
țiilor care le așteaptă. Sînt doar 
ciieva dintre lipsurile și minusu
rile din munca noastră, din acti
vitatea creatoare din domeniul mu
zicii. A le trece sub tăcere n-ar 
folosi nimănui. De altfel, dezbaterea 
aprdfundată, concretă și responsa
bilă a acestor probleme constituie o 
datorie a noastră, precum și o exi
gență a democrației : de a discuta 
atit împlinirile, cit și neîmplinirile 
din oricare domeniu cu grijă față de 
viitor, cu răspundere fată de poten
țialul creator actual. Apropiatul Con
gres al educației politice: și culturii 
socialiste va constitui un minunat 
cadru de dezvoltare exigentă, res
ponsabilă a tuturor acestor probleme 
de elaborare a noi soluții,, de trasare 
a unor căi eficiente în planul dezvol
tării creației noastre muzicale în 
contextul progresului multilateral, 
continuu al artei nostre.
Prof. univ. Nicolae CĂL1NO1U

Văzută dinspre indiferent ce do
meniu, fie literatură, pictură, mu
zică, valoarea unei opere de artă 
este direct, proporțională cu pu
terea de adîncire a producătorului 
ei in uman, în întrebările revela
torii ale insului și colectivităților 
despre condiția lor în spațiu și 
timp. Altfel spus, în acest centru 
iradiant, echivalind o interferare 
de universuri, cîntecul își desco
peră melodia sa, întotdeauna unică.

Evident, la acest grad de gene-, 
ralitate, în miezul acestei esențe, 
sînt căi și prezente, toate culorile 
particularului, ginți și idealuri, 
răscrucea meridian-paralelă, auto
biografie și memorie, reverie și 
veghe, concept și intuiție, clopotele 
mărilor in jurul insulelor și tîmple- 
le găurite de vulturi ale munților, 
plugul și calculatorul.

Dacă e să nu recurgem la autori 
contemporani, noi. românii. îl 
avem trimis la'această „Masă a tă
cerii11 înaltă sau pe acest „Virf cu 
Dor“, adine, lîngă marele autor al 
Iliadei, lîngă Dante și Shakes
peare, și Lermontov, și Whitman, și 
Rimbaud, pe pururi tînărul Emi- 
nescu, în aceeași măsură cu ciopli
rile direct în absolut „Luceafărul", 
„Odă în metru antic11, „La steaua", 
și cu prea plinele de duhul patriei 
„Scrisoarea III11, „Rugăciunea unui 
dac11, „Ce te legeni..."

Se pleacă de la popoare, istorie, 
tradiții, părinți, graiuri și plaiuri, 
știind-neștiind, cu metodă, cu tru
dă. cu foc sacru, pînă cind sacii 
aruncați cedează totul oaselor pline 
cu aer ale aripilor, ceea ce ar în
dreptăți un elogiu acestor categorii 
largi ca autori supremi și se ob
țin rezonante, de amplitudini iden
tice, se vorbește istoriei, popoare
lor, tradițiilor, graiurilor, in eter
nul spiritual, iar șl iar.

Opera transpune reflectînd sau 
reflectă transpunind viața indivi
duală trăită, răspunde la toate 
semnele exterioare ale unei perso
nalități date astfel ca oricărui bene
ficiar de literatură, cititorului, să-i 
rărnină un romb de oglindă în care 
reflectarea propriului chip să-l 
confunde o clipă cu ipoteticul făuri
tor.

Poetul a primit învestirea oame
nilor cînd efectiv poartă spre ei un 
mesaj sau reușește să și-o dea prin 
necruțătoare cu sine rîvnă, învă- 
țind de la arbori și de la nori, sub 
un arc de curcubeu și măsurin- 
du-și în iarmaroace de aur greu
tatea specifică, numai pe cumpeni 
șlefuite cu milenii, avînd mereu 
un cuvînt de dragoste pentru 
contemporanii săi, făuritorii civi
lizației de azi și de mîine.

Aurel HAU

să fie cinstit cu pămintul!“
Se numește Viorel Po

pescu și este inginer-șef 
Ia C.A.P. „Tudor Vladimi- 
rescu" din județul Brăila.

Schiță de portret : Pe 25 
iulie a.c. a împlinit 51 de 
ani. (Căsătorit, soția este 
medic in aceeași comună ; 
au împreună doi copii: fata 
— studentă la medicină, 
băiatul — elev la liceu). 
Facultatea de agronomie a 
absolvit-o la București, in 
1960. In partid a fost pri
mit in 1964. Sub conducerea 
lui, cooperativa agricolă de 
producție din comuna Tu
dor Vladlmirescu a fost 
distinsă de două ori cu 
„Ordinul Muncii". De a- 
proape două decenii obține 
printre cele mai mari re
colte din județul Brăila.

nu ere
sul ti vati

totdea-

Motiv pentru care-1 și în
trebăm :

— Vă rugăm să nu vă 
sfiiti si să ne spuneți tot 
adevărul despre cum ați 
ajuns, dar mai ales cum 
v-ați putut menține atita 
timp în plutonul fruntași
lor ?

— Lucrez cu oameni care, 
în fiecare an. scot prin 
piele o Dunăre de sudoare.

— Sună frumos, dar și 
alții muncesc, si alții trans
piră vîrtos. N-au însă re
zultatele dv. De ce ? Apoi 
mai e ceva : să nu exage
răm nici cu hărnicia locui
torilor comunei. I-am cu
noscut mâi demult. Le plă
cea să cîștige 
Nu prea ezitau 
mijloacelor...

— S-o mai fi
așa, nu vă contrazic. __
de mult tare. A. fost su- 

'■ l'icient însă 'ca oame
nilor să li se acorde în
credere pentru
răspundă tot cu încredere. 
Eu îi cunosc pe țăranii a- 
devărati, vina lor morală a 
fost și a rămas cinstită... 
Cînd am spus că oamenii 
de aici muncesc zdravăn, 
n-am exagerat in nici un 
fel. $i muncesc din ce în ce 
mai bine. Și învață mereu 
ca să muncească mai bine. 
Si eu învăț. în 1968, cind 
m-am transferat aici din 
comuna Vizlru, cele mai 
mari producții la hectar 
erau cam astea : 3 000 kg la 
griu, 2 500 kg la orz. 2 000—

2 200 kg la l'loarea-soarelui, 
25 000 kg la sfecla de zahăr. 
4 000 kg la porumb : despre 
cartofi abia începuse să se 
vorbească, nimeni 
dea că ar putea fi 
in zona Brăilei...

— Acum cred ?
— Oamenii cred

una atunci cînd rezultatele 
sint palpabile. Și muncesc 
din 
atunci cînd văd 
an Ia an, cîștigă 
In 1988. nimeni 
mai puțin de 90 
zi. Obținem acum, in me
die la hectar. 5 000—6 000 
kg de griu. 6 000—8 000 kg 
de orz, 40—50 tone de
sfeclă. 10—12 tone de po
rumb boabe (anul trecut 
am obtinut 13 tone). 25—33 
tone de cartofi (pe 150 ha),
3 000 kg soia... Și mai re
țineți că pe 800 de ha cui-

ce în ce mai bine 
că, de la 

mai mult, 
n-a luat 

de lei pe

conștiință nu e un concept 
bun de ventilat prin șe
dințe. ci trebuie să se re
găsească in rezultatele 
muncii, in recolte sporite. 
Am crescut oameni care 
nu mint și nu se mint, 
care iubesc pămintul cu 
adevărat — sună cam pate
tic. dar asta e realitatea. 
Pămintul refuză viclenia, 
nu Suportă nici silnicia, 
trebuie să-l înțelegi. Pă
mintul îi iubește și-i răs
plătește numai pe oamenii 
care-1 îndrăgesc, așa a fost , 
de cind lumea. Cînd am 
venit aici, doi ani mi-au 
trebuit numai ca să-i cu
nosc pe oameni, să văd ce 
știe și ce poate fiecare. De 
șmecheri ne-am despărțit 
rapid.

— ..Divorțați" de oameni 
foa-te ușor. Am înțeles 
bine ?

CONVORBIRI CU PROMOTORI
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

banui ușor, 
în alegerea

întîfnplat și
dar

ca ei să

tivăm numai grîu de să- 
mîntă. orz, porumb, sfeclă, 
mazăre. floarea-soarelui, 
tot pentru sămîntă. Si mai 
țineți cont că îh 1968 dis
puneam de 3 000 de hecta
re, iar in 1987, după ce am 
tot dat pe la diferite aso- 
ciatii.z ne-au mai rămas 
doar 2164 hectare. După 
cum. ca să vă faceți o idee 
corectă, voi mai spune și 
că în urmă cu două decenii 
aveam 800 de oameni, iar 
acum lucrăm doar cu 180...

— Dfeci suprafața s-a 
micșorat, numărul brațelor 
de muncă așijderea. dar re
coltele au crescut de 2. 3, 4 
și chiar de 5 ori. Cum se 
explică ?

— Dispunem de cel mai 
vechi sistem de irigații din 
tară (ceea ce la ora ac
tuală e mai mult rău decit 
bine, puneți asta în paran
teză, sperăm să-l moder
nizăm curînd. prea pierdem 
multă apă...). Apoi mecani
zare, chimizare și exigență. 
Oameni sînt putini, ce-i 
drept, dar sint dintre cei 
cu o conștiință nouă și 
care au ințeles că această

pe
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— Ati înțeles exact 
dos. Mă despart într-o se
cundă doar de cei de care 
m-am convins într-un an 
că nu le place munca la 
țară, programul de la 5 di
mineața pînă la 20 seara, 
deseori și noaptea, mai 
ales în zootehnie. Altmin
teri. nu sint de acord cu 
schimbările. Mai ales sint 
contra schimbărilor' rapide 
ale oamenilor de decizie. 
Cu Doagă Gheorghe, șeful 
secției de mecanizare, mă 
înțeleg perfect de 20 de 
ani. Are în subordine 40 de 
mecanizatori. Totdeauna a 
avut grijă să nu-i aduc în 
situația de a nu le semna 
recepția lucrărilor prestate. 
Controlez cimpul de două 
ori pe zi. Și cu președinții 
cooperativei m-am inteles 
bine. Cînd am venit aici 
l-am găsit „nr. 1“ pe nea 
Mihai N. Gheorghe. Minu
nat om ! Acum are 78 de 
ani, l-au cam lăsat picioa
rele... De șase ani este 
președinte Nenciu Vasile. 
Are 36 de ani, școală teh
nică agricolă, știe ce vrea, 
se impune, este ascultat. 
Nu luăm niciodată vreo de
cizie fără să ne fi consultat 
înainte, fără să ascultăm 
părerea consiliului de con
ducere...

— Dar oamenii sînt to
tuși... oameni. Nu greșesc 
niciodată ?

— Se mai întîmplă. Cind 
vreunui dintre șefii de sec
toare — avem trei ferme.de 
cimp. două ferme zootehni
ce și un sector de „servire 
și anexe prestări servicii11 
— dă semne de oboseală, 
îi spun : „De mîine rezolv 
eu problemele în ferma 
dv.“. Și chiar așa si fac. o 
săptămînă-două. Apoi îl las 
pe om să-și vadă de trea
bă... așa cum m-a văzut pe 
mine lucrînd. Pe un șef de 
brigadă l-am găsit o dată 
beat în mijlocul fermei. 
Pentru o lună și jumătate 
l-am făcut vadagiu la sis
temul de irigații (altfel 
zis : un fel de... acar 
la calea ferată — n.n.). N-a 
recidivat, dovadă că altfel 
se vede lumea de foarte jos 
in sus.

— Prin județ circulă zvo
nul că dv., cei de aici, ați 
fi cam îngîmfați...

— Unii cam confundă în- 
gîmfarea cu demnitatea 
profesionistului. E drept că 
nu prea suport sfaturile 
nespecialiștilor. îmi cunosc 
meseria, mă tin la curent 
cu noutățile, nu-mi place 
să mi se spună ce trebuie 
să fac. Acum 20 de ani a

venit unul la mine și m-a 
luat din scurt : ..Tu de ce 
nu transporți cu discuri
le (Era pe atunci o 
modă : să transporți sacii 
pe discurile agătate de 
tractor). I-am răspuns că 
nu sint „tu“ cu dumnealui 
și i-am făcut și o soco
teală : cit transportam pe 
discuri puneam într-o că
ruță. numai că în primul 
caz operația costa 700 de 
lei. în al doilea doar o 
sută. Să pierd 600 de lei 
doar pentru că așa era 
moda ? Altă dată a venit 
cineva șl doar că n-a dat 
cu mine de pămint pen
tru că din cauza mea. zicea 
dinsul, nu poate fi rapor
tată încheierea semănatu
lui. Mi-a ordonat : „în 
cinci minute bagi tractoa
rele in brazdă !“. I-am răs
puns că. dacă dorește, in 
cinci minute tractoarele le 
scot, pe drum, ca să le 
vadă că n-am pierdut nici 
unul și că funcționează 
toate. Dar că in nici un 
caz nu le trimit în brazdă 
pentru că pămintul este o 
ființă vie și trebuie să-l 
respecți ca atare : nu intri 
pe el decit dacă te pri
mește. Spuneați la început 
că doriți de la mine „tot 
adevărul11. Păi acesta este : 
unii, de dragul de a raporta 
că au semănat primii, uită 
că perioada optimă o fi ea 
între cutare si cutare zile, 
dar că fiecare solă are un 
regim aparte, al ei și nu
mai al ei. Cel de care vă 
povesteam mi-a zis : „Fă 
cum îți spun 1 N-ai să fii 
tu singurul care, la o adică, 
întorci ce-ai semănat și o 
iei de la cap. Dar de ra
portat — raportezi că trea
ba ti-a mers încă de la în
ceput..,". Simt cenușă in 
gură cind imi amintesc.

— Și cum ați procedat ?
— Unii denaturează indi

cațiile partidului. Am pro
cedat așa cum cere tova
rășul Nicolae Ceaușescu : 
„Să facem tot ce depinde 
de noi pentru a obține re
colte mari11. Sînt inși care 
n-au priceput nici pină azi 
că. pentru ca să treci prin
tre primii linia de sosire, 
nu-i obligatoriu să te pre
zinți primul la start. Am 
avut surpriza să constat că . 
și unii dintre colegii dv„ 
gazetari, nu înțeleg care-i 
esențialul.

— Și care e ?
— Recolta, firește. In 

1981 m-au făcut zob tova
rășii de la ziarul județean 
că. la sfîrșitul lui mai. nu 
însămîntasem sfecla de 
zahăr. Primăvara fusese 
ploioasă, pămintul mustea 
și v-am mai spus : nu tre
buie să intri pe el decit 
dacă te primește. Am se
mănat în iunie și am scos 
48 000 kg la hectar. Dar cu 
critica nu m-au slăbit nici 
toamna, îmi reproșau că de 
ce nu termin mai repede 
recoltatul... Păi d-aia. că eu 
aveam ce recolta, pe cind 
alții... Așa am pătit-o și cu 
fasolea, cînd am luat locul 
I. și cu... multe. Noroc că 
în anii din urmă nu m-au 
mai dădăcit... Cum de ce ? 
în nici un caz pentru că 
am ochi albaștri. 1,78 metri 
înălțime și că mă cheamă 
Viorel Popescu 1 Fiți sin
ceri, dv. credeți că noi, 
aici» sîntem ingimfati ?

— Dacă ar fi să vă ca
racterizați printr-un singur 
cuvînt, ce-ati spune despre 
dv. ? Cum credeți că 
sînteți ?

— Păi. într-un cuvînt 
n-as prea fi în stare, dar în 
două, da : cam... colțos.

Mircea BUNEA 
Candiano 
PRICEPUTE

REVISTA DE CULTURĂ
(Urmare din pag. I) 

Ferestre larg deschise către viață, 
către actualitate

tistică și culturală, civică și patrio
tică a oamenilor. Cum își mențin 
ele, cu alte cuvinte, statutul de 
tribune de luptă și educație ?

prin care ne realizăm programul asu
mat sint string legate de împlinirile 
și năzuințele epocii pe care o trăim, 
de marile teme ale timpului nostru 
socialist. în același timp, un loc im
portant îl dețin problemele istoriei, 
ale luptei pentru unitate și indepen
dență. Considerînd că ne revin 
mari datorii pentru formarea noilor 
generații în cultul valorilor auten
tice, o altă acțiune, destinată în
deosebi tineretului, este concursul de 
receptare critică a poeziei moderne, 
„Poemul comentat", în cadrul căruia 
cititorii își spun părerea asupra unor 
texte lirice de referință din litera
tura actuală. Anual, premiantii ani
lor precedenti se adună în jurul unei 
mese rotunde și dezbat un subiect 
din poezia contemporană. Ne simțim 
datori. într-un cuvînt. să facem ca 
revista noastră să se afle la o cores
punzătoare cotă de exigentă teore
tică, să promoveze tot ce e mai nou 
și mai valoros în artă, știință și li
teratură și, totodată, să-și asigure 
o largă audientă la cititori. Să nu 
rămînă doar în mina celor care o 
scriu."

A nu rămîne doar in mina celor 
eare o scriu — iată expresia preocu
pării nu numai pentru ca paginile 
unei reviste să se facă oglinda unor 
importante aspecte ale vieții sociale, 
intelectuale, culturale, dar si de a le 
afla unghiul de largă deschidere 
către destinatari, cu alte cuvinte, de 
a Ie asigura accesibilitatea. între 
misiunea educativă a revistei. Orien
tarea paginilor ei către actualitate 
și asigurarea aocesibilitătii superior 
înțelese este o strînsă corelație, o 
latură rămînînd simplă declarație de 
intenții în absenta uneia dintre cele
lalte.

Iată și opinia poetului Corneliu 

Sturzii, redactor-șef al revistei „Con
vorbiri literare" din Iași. „Adresin- 
du-se cititorilor din întreaga tară, 
«Convorbirile literare» au pornit în
totdeauna dc la studierea si aprofun
darea tezelor și ideilor cuprinse în 
programul ideologic al partidului, in 
cuvîntările secretarului său general, 
tovarășul Nicolae. Ceaușescu. însuși
rea aprofundată a acestor teze pri
vind rolul literaturii în societatea 
noaștră de azi a deschis în fata, re
dacției si a colaboratorilor noștri noi 
orizonturi, curajul de a aborda teme 
importante, de stringentă actualitate, 
strîns legate de realitățile sociai- 
politice din țara noastră, de forma
rea conștiinței înaintate a omului de 
azi, de ,a.spirati.ile și năzuințele sale, 
Dacă astăzi -Convorbiri literare» se 
bucură de audientă în rîndul citi
torilor. aceasta se datorește in pri
mul rînd tematicii abordate. . discu
tării cu competentă și spirit respon
sabil a unor probleme ce interesează 
o largă categorie de cititori. Au fost 
publicate studii, articole, comentarii, 
opinii ale unor scriitori privind re
flectarea în literatură a marilor rea
lizări din -Epoca Nicolae Ceaușescu» 
(-Spiritul revoluționar în acțiune-, 
-Literatura și spiritul democrației»), 
despre sentimentul patriotic în lite
ratura română (-Patriotismul socia
list revoluționare, «Patria, poporul, 
viitorul», «Educația revoluționară», 
-Politicul și literatura», -Specificul 
național al artei în concepția tovară
șului Nicolae Ceaușescu», -Spiritul 
partinic — trăsătură fundamentală a 
literaturii noastre»), aspecte privind 
locul și rolul scriitorului în societa
tea noastră contemporană : -Valoare 
și mesaj», «Conștiința creatorului», 
«Literatura și conștiința revoluționa
ră», -Creație și educație», «Scriito
rul și viața», -Poezie și istorie». «Ce 
așteptăm de Ia literatura tinerilor».

Pe de altă parte, Iașiul oferă, un 
bogat tezaur de documente inedite 
apartinînd unor scriitori și oameni 
de cultură. Totodată. în oraș își des
fășoară activitatea un important nu
măr de cercetători și istorici literari 
care și-au exprimat, în cadrul unor 
anchete publicate de revistă, opiniile 

privind modul nou de abordare a 
problemelor legate de valorificarea 
moștenirii literare, de reevaluarea 
scrierilor și documentelor inedite 
aparținind clasicilor literaturii noas
tre. în prezent publicăm ancheta, 
printre scriitori și istorici, avind ca 
generic «Literatură și'istorie — isto
rie și literatură». Pregătim pentru

Spațiu de afirmare a valorilor autentice
Este limpede că o revistă viabilă 

își bizuie audiența în primul rînd pe 
efortul de a se adresa unui anumit 
public, valorificînd tradițiile și'Spe
cificul zonei în care apare, punînd 
în lumină noile realități, forța crea
toare a oamenilor. „Sîntem o pu
blicație de educație politică și. for
mare culturală a cititorilor — ne 
spune criticul Cornel Moraru, redac- 
torul-șef al revistei „Vatra", din 
Tg. Mureș. Publicul cititor din 
zona noastră, un public diver
sificat, desigur, așteaptă mult de 
Ia noi. Poate că o revistă cu. pro
filul „Vetrei" nici n-ar fi putut apărea 
în altă parte. Așa se explică, prin
tre altele, interesul crescînd în ulti
mul timp pentru istorie și deschide
re vădită spre național. în perma
nență, revista s-a străduit să se în
cadreze în efortul general al presei 
românești de profil social-cultural, 
pentru o mai mare apropiere și re
prezentare a actualității social-poli- 
tice și culturale. Noi am încercat să 
particularizăm o tendință generală, 
s-o adaptăm în funcție de profilul 
distinct al revistei, ținînd seama de 
locul unde ne aflăm, pentru a asi
gura astfel o continuitate activă. 
După datele pe care Ie avem, publi
cul cititor este interesat de acest 
efort. Ni-1 pretinde. Revista a. oferit 
un spațiu de manifestare democra
tică multor valori autentice ale cul
turii românești. De la acest nivel în
cercăm să răspundem exigențelor 
educative și formative ale publicului 
cititor evoluat de azi.

Cea mai importantă dezbatere ini
țiată de noi în ultima vreme s-a 
intitulat „Romanul actualității și ac
tualitatea romanului", rămasă, din 

numerele următoare cite va anchete 
referitoare la "Valorificarea moște
nirii literare : realizări, deziderate, 
urgente», «Localismul creator», -Re
lația dintre particular și universal in 
literatură». -Tendințe noi in litera
tura noastră contemporană» ș.a. Sint 
proiecte cărora li se vor adăuga și 
altele".

păcate, nefinalizată. O dezbatere si
milară mai veche a fost dedicată 
dramaturgiei contemporane. De mai 
mare anvergură au fost insă anche
tele inițiate in paginile revistei 
pentru restabilirea adevărului isto
ric la Moisei și la Oarba de Mureș. 
De aici au rezultat și două incitante 
cărți, editate în „Biblioteca de isto
rie" a revistei „Vatra11, seria „Docu
mentele continuității" : „Moisei" de 
Gheorghe Bodea și Vasile T. Suciu 
și „Epopeea de pe Mureș" de Grigo- 
re Ploieșteanu, Vasile T. Suciu și 
Lazăr Lădariu. Impactul cu publicul 
cititor a fost impresionant, Nici pînă 
în prezent ecoul nu s-a stins.

Revista „Vatra" și-a constituit un 
profil distinct năzuind să ofere o 
imagine echilibrată a fenomenului 
cultural românesc al acestei epoci 
istorice pe care o trăim. Multe din
tre noile rubrici, teme, subiecte sint 
introduse Ia sugestia „vocilor din 
public", ale cititorilor noștri. Cerin
țele și sugestiile acestora au de
terminat diversificarea rubricii „Va
tra dialog" (predominau înainte dia
logurile cu scriitorii), o prezentă mai 
mare și mai constantă a reportaju
lui în paginile revistei, ca și a in
terviului scurt cu oameni'ai muncii 
din diferite domenii, de activitate, 
îmbunătățirea comentariului politic 
și restructurarea rubricii „Cronica 
ideilor". Tot Ia cererea lor am in
trodus, la un moment dat, rubrica 
„Limba română — marcă de identi
tate a poporului nostru11. O vom re
lua".

„Nu pot începe răspunsurile la 
dezbaterea inițiată de „Scînteia" 
fără a evoca anul benefic 1965, cînd, 
la Congresul al IX-lea al P.C.R., în 
fruntea partidului a fost ales tova

rășul Nicolae Ceaușescu, omul de aJ 
cărui nume se vor lega toate împli
nirile României socialiste de azi și 
de mîine, împliniri la care fiecare 
dintre noi visa cu 22 de ani în urmă 
și care au devenit realități prin efor
tul constructiv al întregului popor 
român — ne-a spus Sergiu I. Nicb- 
lacscu, redactorul-șef al revistei 
„Argeș" din Pitești. în acest amplu 
prooes revoluționar, de înnoire a tu
turor structurilor vieții economice, 
sociale și culturale, trebuie plasată 
și apariția revistelor de cultură, mai 
ales a revistelor din provincie, care 
au contribuit la descătușarea uriașu
lui potențial creator, la afirmarea 
acestuia in context național.

In acest sens, cred că formula 
„creativitate artistică" este ușor res
trictivă. în sensul că revista „Argeș" 
a acordat importanta cuvenită ideii 
de creativitate ca stare permanentă 
a omului, ca posibilitate de afirma
re a tuturor oamenilor muncii, in
diferent de domeniul unde-și desfă
șoară activitatea.

Fără îndoială, un spațiu amplu a 
fost și este acordat creativității ar
tistice, cu prioritate creativității ar
tistice locale. Este îndeobște cunos
cut că. cu 15—20 de ani în urmă, în 
Pitești^ în Argeș, dar și în zonele 
cărora revista noastră se adresează 
cu prioritate, nu se putea vorbi sta
tornic de creatori — scriitori, plas- 
ticieni. muzicieni etc. — strins legați 
de acest spațiu geografic, care să 
trăiască, să muncească și să scrie 
despre realitățile economice, sociale 
sau culturale locale. Multi dintre cei 
care astăzi sînt creatori aflați la ma
turitate și-au făcut ucenicia în pa
ginile revistei „Argeș".

Modalitatea practicată de noi, de 
a promova și susține potențialul ar
tistic local, s-a dovedit, în perspec
tiva timpului, rodnică, deși, uneori, 
am căzut în exces de zel, multe din 
„pronosticurile" noastre neconfir- 
mindu-se. Dar fiind vorba de crea
ție, unde factorii aleatori au un 
anumit rol, ne-am asumat riscul 
greșelii pe suprafețe mici, în locul 
refuzului valorii potențiale. .

Desigur, misiunea noastră princi
pală este de a contribui Ia formarea 
și educarea permanentă a omului, la 
ridicarea conștiinței lui. Un obiec
tiv prioritar al oricărei publicații de 

cultură este de a face sensibile pen
tru cititor ideile de importanță co
vârșitoare- din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum și modul 
in care aceste idei' și orientări au 
determinat o nouă viață economică, 
social-politică și spirituală pe me
leagurile argeșene. Am considerat că 
este o datorie firească să facem în 
așa fel incit să propunem puncte 
de vedere originale, reieșite din rea
litățile locale, dar care să conțină 
acel simbure de interes pentru orice 
cititor din țară. Nu e puțin lucru să 
trăiești în fostele capitale ale Țării 
Românești — Curtea de Argeș și 
Cimpulung ; nu este puțin lucru să 
trăiești azi în Pitești, una dintre cele 
mai puternice cetăți industriale ale 
contemporaneității. A fi scriitor azi 
în Argeș înseamnă să gîndești per
manent la Liviu Rebreanu, la Ion 
Barbu, la Ion Pillat, la Vladimir 
Streinu. A fi pictor sau sculptor azi 
în Argeș înseamnă a gîndi la Mirea, 
ia Costin Petrescu, la Schweitzer- 
Cumpăna, la Baraschi".

Preocupări legate de reflectarea 
vieții Si ideilor contemporane ne co
munică și criticul și istoricul literar 
Mircea Tomuș, redactor-șef al revis
tei „Transilvania" din Sibiu : „Re
vista cuprinde cîteva rubrici spe
cializate de educație politică prin 
publicistică, studii si articole de po- 
litologie, economie politică. Dar edu
cația politică se faoe și prin creație 
literară de calitate, care reprezintă 
un exemplu de implicare majoră a 
individului creator în problemele 
contemporaneității".

Intr-adevăr, viața și educația nu 
„încap" într-o rubrică, oricît de bună 
sau de specializată ar fi ea : paginile 
unei publicații actuale, „tribună de 
luptă", trebuie să capteze. în an
samblu. suflul dinamic si înnoitor al 
vieții oamenilor de azi. Din acest 
punct de vedere, am făcut apel la 
spiritul critic și autocritic al inter
locutorilor noștri : „Ce nemulțumiri 
și cerințe ați avea fată de propria 
activitate dacă v-ați situa pe po
ziția cititorului revistei pe care o 
conduceți ?“

Răspunsurile — intr-un nu
măr viitor al ziarului.

Anchetă realizată de
C. STANESCU

ferme.de
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Distincții decernate pentru locul I ocupat 
în întrecerea socialistă

Adunarea de la întreprinderea „Turbomecanica" 
din Capitală

La I.A.S. Baia, județul Tulcea

Abateri grave in stringerea 
și depozitarea fără pierderi a recoltei

în cadrul adunării generale a re
prezentanților oamenilor muncii. în
treprinderii ..Turbomecanica** din 
București — unitate distinsă cu înal
tul titlu de „Erou al Muncii Socia
liste" — i-au fost decernate, vineri, 
„Steagul Roșu** și diploma de onoare 
ale Consiliului Central al U.G.S.R., 
pentru ocuparea locului 1 pe tară în 
întrecerea socialistă pe anul 1986.

într-o atmosferă de puternică an
gajare patriotică, revoluționară, 
participanții la adunare au adresat 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, o telegramă, în 
care se spune :

în aceste clipe emoționante, dăm 
glas simțămintelor de fierbinte dra
goste. de înaltă prețuire si nemăr
ginită recunoștință pe care comu
niștii, toți oamenii muncii din între
prinderea noastră vi le poartă dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general.

Făcind bilanțul celor peste zece 
ani de existentă a întreprinderii,

■ j'. ... ■■——

SUCEAVA : Condiții tot moi bune de viață pentru mineri
Minerilor suceveni le sînt create 

condiții tot nlai bune de viață, ei 
beneficiind de locuințe moderne, 
confortabile. Astfel, pînâ ieri, 7 
august, numărul apartamentelor 
puse la dispoziția Combinatului 
minier din Gura Humorului a ajuns 
de 3 031. Ele au fost construite la 
Ostra, Tarnița, Broșteni, Cimpu- 
lung Moldovenesc, Vatra Dornei și 
Șaru Dornei. De asemenea, pentru

RÎȘNOV : Tehnologie de mare eficiență
începînd de ieri, Ia întreprin

derea de scule din Rîșnov a 
început să se aplice în producție 
o nouă tehnologie de durificare a 
sculelor. Prin aplicarea acestui

VÎLCEA : Cresc suprafețele irigate
în cadrul celor două noi sisteme 

de irigații. Budești — Galicea și 
Calicea — Drăgoești. pe care le 
are de realizat colectivul între
prinderii de execuție și exploatare 
a lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare Rimnicu Vîloea, au fost ter
minate lucrările de construcție și 
montaj pe un prim tronson com
plex. asigurîndu-se condițiile ca 
acesta să poată fi dat în exploata

ALEXANDRIA : De la 36 la 13 000 de apartamente
în zona centrală a 

municipiului Alexan
dria, pe Bulevardul 
Libertății, au fost fi
nalizate lucrările de 
construcție la noi' 
blocuri de locuințe. De 
la începutul anului și 
pînă ieri. 7 august. în 
orașul de reședință a 
județului Teleorman 
s-au dat in folosință 
cu peste 60 de apar
tamente mai mult de- 
cît sarcinile de plan 
la zi. Succesul înscris 
in cronica întrecerii 
socialiste ce se desfă
șoară în întimpinarea 
zilei de 23 August și 
a Conferinței Naționa
le a partidului, de că
tre cele două brigăzi 
ale Antreprizei de 
construcții-montaj din 
localitate, are la bază 

măsurile întreprinse 
pentru buna organi
zare a muncii pe șan
tiere. folosirea într-o 
mai mare măsură a 
elementelor prefabri
cate din beton, apli
carea unor soluții teh
nologice cu randamen
te sporite.

— Locuitorii muni
cipiului Alexandria — 
ne spune Constantin 
Constantin, prim-vioe- 
președinte al consiliu
lui popular — ca de 
altfel din întregul ju
deț Teleorman, pu
ternic racordat la li
niile de forță ale ci
vilizației socialiste, 
știu bine că cele mai 
ample și înnoitoare 
prefaceri din viața 
economioo-socială, în
treaga dezvoltare edi-

rod al neobositei dumneavoastră ac
tivități de reînnoire și dezvoltare pe 
un plan superior a tradițiilor aero
nautice din tara noastră, vă rapor
tăm că, însuflețiți de exemplul dum
neavoastră mobilizator, de prețioa
sele indicații ce ni le-ați dat cu pri
lejul vizitelor de lucru cu care 
ne-a ti onorat, sîntem hotărîti să în
deplinim in mod exemplar planul și 
angajamentele asumate în întrecerea 
socialistă pe anul 1987 și pe în
tregul cincinal.

Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
pe deplin conștienți de sarcinile ce 
ne revin, ne vom intensifica efortu
rile in direcția utilizării superioare a 
potențialului tehnic si uman de care 
dispunem, pentru creșterea produc
tivității muncii, economisirea de ma
teriale, combustibili și energie, 
creșterea eficienței activității econo
mice și a calității muncii, pentru a 
intimpina marea noastră sărbătoare 
de la 23 August și Conferința Națio
nală a partidului cu rezultate de
osebite. (Agerpres) 

asigurarea hranei oamenilor mun
cii, în cadrul unităților aparținind 
combinatului funcționează 12 can
tine și 6 microcantine. Alte 5 can
tine sînt destinate alimentației co
piilor din creșe și grădinițe, iar 
două sînt rezervate elevilor lice
elor de profil din Gura Humorului 
și Vatra Dornei. în vederea îm
bunătățirii hranei au fost organi
zate 12 gospodării anexă. (Sava 
Bejinariu).

procedeu, durabilitatea sculelor 
sporește de 3—6 ori. Aceasta în
seamnă reduoerea consumului de 
scule și. implicit, de oțel. (Nicolae 
Mocanul.

re și să se asigure irigarea culturilor 
de pe 1 000 hectare. Evenimentul 
punerii în funcțiune a acestui 
obiectiv are loc cu aproape un an 
mai devreme față de termenul sta
bilit prin plan și el confirmă ho- 
tărinea colectivului din această în
treprindere de a se menține în 
continuare pe locul de frunte în 
întrecerea socialistă pe ramură. 
(Ion Stanciu).

litar-urbanistică au 
avut loc în perioada 
de după Congresul-a! 
IX-lea al partidului. 
Dacă in 1965. în Ale
xandria existau Mi
mai 36 de apar
tamente noi. în răs
timpul trecut de a- 
tunci s-au construit 
peste 13 000 aparta
mente. Realizări sem
nificative s-au înre
gistrat și în celelalte 
sectoare de larg inte
res social — sănă
tate, învățămint, cul
tură, comerț — toa
te circumscriindu-se 
atingerii generosu
lui . țel al politicii 
partidului de creș
tere necontenită a 
calității vieții. (Stan 
Ștefan).

în unitățile agricole de stat și 
cooperatiste din județul Tulcea se
cerișul griului a fost încheiat cu 
două săptămîni în urmă. Un control 
amănunțit, efectuat in ziua de 7 
august la I.A.S. Baia, ferma nr. 10. 
a scos însă în evidență o serie de 
abateri grave de la respectarea cu 
strictețe a normelor tehnologice 
privind stringerea recoltei, o activi
tate necorespunzătoare a. cadrelor 
care aveau obligația să asigure bu
nul mers al campaniei agricole de 
vară. Ce s-a constatat ? Pe supra
fețele recoltate au rămas numeroa
se porțiuni cu grîu nesțrîns. Din 
cauza reglării defectuoase a combi
nelor există. încă, fîșii de teren cu 
plante nerecoltate, pe zeci de me
tri lungime. S-au constatat., totoda
tă, pierderi însemnate de boabe • de 
griu.

Unele aspecte de această natura 
au fost întîlnite și pe o parcelă ală
turată a cooperativei agricole de 
producție din Baia. Nu este vorba de 
un snop sau doi de grîu, ci de canti
tăți însemnate care, însumate, 
denotă o inadmisibilă risipă de 
recoltă, o diminuare a nivelurilor de 
producție, ceea ce a influențat ne
gativ asupra producției de cereale.

în fața acestor constatări, se pune 
firesc întrebarea : Cum s-a putut 
ajunge la această situație ? Directo
rul I.A.S. Baia. Ștefan Grigoriu, in- 
ginerul-șef, loan Vlăsceanu, șeful de 
fermă. Stere Uda, au trebuit să re
cunoască lipsa lor de preocupare 
pentru pregătirea temeinică și des
fășurarea în cele mai bune condiții a 
recoltării, urmărirea necorespunză
toare a modului cum se lucrează pe 
fiecare solă în parte, la fiecare for
mație de lucru, absența totală a con
trolului la recepția . secerișului,

COSTINEȘTI

încheierea „Galei filmelor cu tematică
pentru

în perioada 28 iulie — 6 august 
a.c. s-a desfășurat, la Costinești. cea 
de-a X-a ediție a „Galei filmelor eu 
tematică pentru tineret*', manifesta
re politico-educativă complexă inte
grată Festivalului național „Cîn
tarea României". organizată de Co
mitetul Central ai U.T.C. în colabo
rare cu Consiliul Culturii si Educa
ției Socialiste. Centrala „România- 
l'ilm" și Asociația Cineaștilor din 
Republica Socialistă România.

Dedicată marilor evenimente din 
viata partidului si a țârii din acest 
an — Conferința Națională a parti
dului si aniversarea a 40 de ani de 
la proclamarea Republicii — gala a 
reunit creații reprezentative ale ci
nematografiei noastre : filme artis
tice de lung, și scurtmetraj, docu
mentare. desene animate, filme rea
lizate de studenti de la I.A.T.C. și 
de/,, aipeamatori. creații menite să 
cotttribWe activ la' educarea comu
nistă, revoluționară și formarea mul- 
tîteiterațâ a tineret; generații, ?

Manifestarea a prilejuit, totodată, 
realizatorilor, tinerilor prezenți la 
Costinești o amplă dezbatere oe 
marginea filmelor prezentate, asupra 
creației cinematografice românești, 
accentuîndu-se importanta sporirii 
rolului acesteia în educarea comu
nistă. a tineretului, în modelarea si 
formarea unei înalte conștiințe pa
triotice. revoluționare a tinerilor în 
spiritul celor mai înaintate valori ale 
societății noastre socialiste.

Juriul, format din reprezentanți ai 
organizatorilor, critici de film, re
gizori, scenariști, actori, scriitori, a 
acordat următoarele premii :

Premiul pentru regie : Nicolae 
Mărgineanu pentru regia filmului 
„Pădureanca**; Premiul special al 

transportului și depozitării întregii 
producții realizate.

Au ieșit în evidență, cu acest pri
lej, o defectuoasă organizare a acti
vității pe cîmp, încălcarea unor nor
me elementare privind folosirea for
ței de muncă, neasigurar.ea asistenței 
tehnice necesare bunei funcționări, a 
mașinilor agricole. .

I.A.S. Baia este bine cunoscută în 
județul Tulcea pentru puterea sa 
economică. De-a lungul anilor, prin 
grija permanentă a partidului și 
statului, întreprinderea, asemenea 
celorlalte unități agricole de stat și 
cooperatiste din județul Tulcea, a 
beneficiat de importante fonduri de 
investiții, sporindu-și simțitor baza 
materială. De asemenea, suprafața 
agricolă este irigată. Este pe deplin 
îndreptățită cerința ca, în aceste con
diții, întreprinderea agricolă de stat 
Baia să obțină producții cît mai 
bune, ca întregul colectiv de muncă 
de aici să depună eforturi susținute 
pentru a folosi cu maximă eficiență 
potențialul productiv al pămîntului, 
mijloacele din dotare, care consti
tuie o parte din avuția națională, din 
avutul poporului.

Cele constatate cu prilejul contro
lului efectuat la I.A.S. Baia repre
zintă o nerespectare flagrantă a în
datoririlor de muncă, distrugerea 
unei părți de recoltă lăsată pe cimp 
— fapte ce trebuie sancționate cu 
asprime, pe măsura gravității lor. 
Se impune a se trage toate conclu
ziile din această situație și să se 
acționeze cu toată răspunderea pen
tru stringerea, fără pierderi, a în
tregii recolte și depozitarea ei in 
condiții corespunzătoare. în. cazul de 
față. pentru gravele neajunsuri 
constatate, împotriva vinovaților tre
buie să se ia măsurile cuvenite, po
trivit legilor țării.

tineret"
juriului filmului „Figuranții" — 
scenariu] și regia Malvina Utșianu; 
Premiu! pentru scenariu : Francisc 
Munteanu pentru scenariul filmului 
„Pădurea de fagi*'; Premiul de 
popularitate filmului „Liceenii", 
scenariul George Șovu, regia Ni
colae Corjos : Premiul pentru ima
gine : Doru Mitran pentru imaginea 
la filmul „Pădureanca"; Premiul 
pentru scenografie : Marcel Bogos 
pentru scenografia la filmul „Fign- 
ranții"; Premiul pentru muzică de 
film : Cornel Țăranu pentru muzica 
filmului „Pădureanca"; Premiul 
pentru interpretare feminină : Ma- 
riana Buruiană pentru rolul Leono
ra din filmul „Figuranții**; Premiul 
pentru interpretare masculină : —
ex aequo : Șerban Ionescu pentru 
rolul Șofron din filmul „Pădurean
ca** și Adrian Pintea pentru rolul 
IorgoVan din filmul „Pădureanca**;
Premiul pcnțjji delmt.'r "
chitU®«M^iăilescu pentru film!1' ..Pă
durea do fagi"; Premiul pentru film
documentar — ex aequo : Sabina 
Pop pentru filmul „18 ani. — Stop 
cadru** și Nicolae Cabel pentru fil
mul „Sentimentul unu** ; Premiul 
pentru filme realizate de studenții 
de la I.A.T.C. : Sorin Botoșeneanu 
pentru filmul „Visul** și Sorin 
Drăgoi pentru filmul „La bunici"; 
Premiul pentru filme realizate de 
cineamatori : Emil Kovacs de la Ci- 
neclubul „Experiment** al Casei mu
nicipale de cultură Făgăraș, județul 
Brașov și Adrian Oțoiu de la Cine- 
clubul Casei de Cultură a sindicate
lor Baia Mare ; Mențiune pentru in
terpretare copilului Mihai Brâtilă 
pentru rolul^Matei Oprișan din fil
mul „Cintec in zori**.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Ecuador, vineri după-amia- 
ză a avut loc în Capitală 6 mani
festare culturală, organizată de In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, în cadrul că
reia au fost înfățișate impresii de 
călătorie din această țară.

Au participat reprezentanți . ai 
I.R.R.C.S. și Ministerului Afacerilor 
Externe, un numeros public.

A fost prezent Filoteo Samaniego 
Salazar, ambasadorul Ecuadorului Ia 
București.

(Agerpres)

tv
13,08 Telex
13,03 La sfîrșit de săptămînă (parțial 

color)
Din sumar :

• Floarea cîntulpl, floarea doru
lui. Melodii populare
• Gala desenului animat
• Orașul minerilor — ani de a- 
firmare — reportaj
• O clipă de încintare...
• Poemele păcii — moment, poetio
• S minute, 7 500 fotograme și- 
acorduri muzicale : Fîntinlle Bă
răganului.
• Țelesport
• Autograf muzical
• Invitație sub cupola circului

14.43 Săptămînă politică
15,00 închiderea programului
1.9,00 Telejurnal

• în intîmpinarea marii sărbători 
19,13 Teleenclclopedla (colo*)
19.43 Laureat! ai Festivalului național 

„Cîntarea României" (color) 
stele cu... nume
Spectacol cu public realizat în 
Studioul de concerte al Radiotele- 
viziunil

20,23 Film artistic
„Omul care aduce ploaia*.. .

22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul I august, ora 21 — II 
august, ora 21. In tară : Vremea va fi 
răcoroasă Ia început, apoi In curs de 
Încălzire. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări temporare in regiunile sud- 
vestice. de centru și nordice, unde 
vor cădea ploi locale, mai ales averse, 
însoțite și de descărcări electrice. Can
titățile de apă pot depăși 15 litri pe 
metrul pătrat în 24 de ore șl vot fi 
condiții pentru căderi de grindină. In 
sud-est șl esl ploile vor avea un ca
racter izolat vintui va sufla slab pini 
I» moderat, cu unele intensificări Li 
sud-vestul și In nordul teritoriului, cu 
viteze de 35—58 kilometri pe oră. 
Temperaturile minime nocturne vor 
fi cuprinse între 8 ș! It grade, izolat 
mal eoborlte In depresiuni, iar cele 
maxime diurne vor oscila între 23 și S3 
de grade. In București : Vremea va fi 
răcoroasă la îneeput, apoi în încălzire 
ușoară. Cerul va fi schimbător, favo
rabil ploii de scurtă durată în cursul 
după-amlezelor. Vintui va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 15 și 17 grade, 

,• cele maxime între 28 și 32 de grape.

BK.X4JH-—intîmpinarea Con
gresului educației politice,și cultu- 

’RNtrii sociale, in înjjrtțffinde^ile, 
casele de cultură și căminele cultu
rale din județul Buzău, se, desfă-
șoară un amplu program de ma
nifestări politico-e'ducative și cultu- 
ral-artisțice. Astfel, la . întreprin
derea de confecții Rimnicu Să
rat a avut loc expunerea .„Timp 
al marilor înfăptuiri — Epoca 
Nicolae Ceaușescu**, iar la casa de 
cultură din Berea, dată recent în 
folosință, tinerii petroliști, sticlari 
și ceramiști din comună au parti
cipat la o dezbatere pe probleme 
educative. (Stelian Chiper).

BOTOȘANI. în județul Botoșani 
activează 14 cineciuburi de. ama
tori, in cadrul cărora se desfășoa-

DIN VIATA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
P. C. DIN URUGUAY

Comuniștii - componentă activă 
a procesului de democratizare 
intr-un interviu publicat în prefă, Francisco Toledo, membru al 

Comitetului Central al Partidului Comunist din Uruguay, înfățișează 
activitatea desfășurată de partid in perioada de după înlăturarea dic
taturii militare. Sint subliniate preocupările comuniștilor uruguayeni 
in vederea lărgirii rindurilor partidului și sporirii influenței acestuia 
asupra evoluțiilor politico-sociale din țară. Reproducem mai jos frag
mente din interviu.

La început, articolul se referă 
Ia principalele sarcini ale partidu
lui. reintrat în legalitate.

După ce în martie 1985. regimul 
de ■ democrație limitată a înlocuit 
dictatura — spune autorul — 
Uruguayul a intrat într-o nouă 
etapă. în ochii maselor, partidul 
comunist este o forță cu adevărat 
patriotică, o componentă activă a 
coaliției de stingă. Frontul Amplu. 
.La consultările electorale din 1984, 
Frontul Amplu s-a situat pe locul 
al doilea Ia Montevideo, unde tră
iește aproape jumătate din corpul 
electoral Uruguayan. în total, pes
te 20 la sută din alegători au vo
tat pentru coaliția de stingă.

în prezent, noi șl aliații noștri 
trebuie să facem față unor pro
bleme de cea mai' mare importan
ță. continuă autorul. Am elaborat 
propuneri privind relansarea eco
nomică. dezvoltarea industrială și 
agricolă. Ne pronunțăm pentru na
ționalizarea băncilor și a comerțu
lui exterior, pentru reînființarea 
sectorului public în economie. Cri
za. economică profundă, agravată 
de uriașa datorie externă, a lovit 
grav păturile cele mai largi ale 
populației. De aceea, partidul nos
tru luptă pentru a impune adop
tarea de măsuri capabile să ridi
ce nivelul de trai al muncitorilor, 
țăranilor, păturilor mijlocii de la 
orașe, pensionarilor. Bătălia anga
jată-.de clasa muncitoare pentru a 
i se recunoaște drepturile și re
vendicările urgente întărește de
mocrația. Considerăm că progresul 
spre democrație implică eradicarea 
totală a vestigiilor dictaturii. P.C.U. 
este deci împotriva hotărîrii gu
vernamentale de a-i amnistia pe 
toti militarii.

în continuare. reprezentantul 
P.C. din Uruguay amintește măsu
rile luate pentru întărirea partidu
lui. Am reușit, spune el. să ne re
facem , structurile organizatorice. 
Acum trebuie să edificăm un partid 
de masă. Rîndurile partidului au 
crescut neîncetat chiar și în pe
rioada dictaturii. A crescut numă
rul membrilor de partid în perioada 
dinaintea alegerilor din 1984, dar 
mai ales după acestea. în primele 
tiouă luni ale guvernării democra
tice efectivele P.C.U. s-au triplat, 
rețeaua organizațiilor de bază s-a 
extins considerabil pe întregul te
ritoriu al țării. în toamna, anului 
1986. partidul a înregistrat în fie
care lună cite 1 000 de adeziuni, 
jumătate din noii membri fiind 
muncitori.

Influența P.C.U. în cercurile 
simpatizanților s-a lărgit conside
rabil, continuă articolul. Sperăm 

ră o rodnică-activitate de creație. 
Numai în acest an, artiștii amatori 
'din aceste bitfecluburi au realizat 
15 filme. Cele mai recente aparțin

CARNET CULTURAL

noului cineclub ai întreprinderii 
„Electrocontact'*, filmele purtînd 
titlurile ..Ceasul datoriei** si „Mi
siunea Genion". Abordind o tema
tică majoră, filmele sînt primite cu 
interes de public. în prezent, la 
spectacolele din diverse cinemato
grafe botoșănene rulează, în com
pletare, filmul „Oameni și... oa
meni", creat de cineclubul „Docu- 

că efectivele partidului vor crește 
și mai mult. Trebuie făcut, la toa
te nivelurile, de la Comitetul Exe
cutiv și pină la organizațiile de 
bază, un efort maxim. în cadru! 
unei politici bine gindite și con
crete. pentru a atrage cît mai 
mulți membri. La ora actuală acti
vează circa 800 de organizații ale 
partidului, din care jumătate la 
Montevideo, unde se află concen
trat proletariatul. întărim celulele 
de partid existente și creăm altele 
noi în întreprinderi, cartiere, uni
versități. la sate, pe scurt acolo 
unde lupta de clasă este mai in
tensă. Vrem să introducem, in acti
vitatea celulelor de partid un cli
mat de dezbatere creatoare și ofen
sivă.

Francisco Toledo abordează apoi 
problema întăririi forțelor de stin
gă. â unității lor. Clasa muncitoa
re. spune el. a fost combatantul 
cel mai energic împotriva dicta
turii, iar astăzi ea este o compo
nentă majoră a democratizării. 
Unitatea ei. ca și elaborarea unui 
program susceptibil. să-i mobilize
ze pe muncitori reprezintă la ora 
actuală principalele sarcini ale 
partidului. Trebuie atrași de par
tea teoriei și practicii revoluționa
re majoritatea oamenilor muncii. 
Etapa actuală necesită o mai inten
să activitate de masă, o mai mare 
coeziune a tuturor forțelor demo
cratice și antiimperialiste. în pri
mul rînd a clasei muncitoare.

Numărul sindicaliștilor în țară 
este destul de ridicat : 270 000 de 
persoane, adică 25 la sută din 
populația activă, declara F. Tole
do, Numeroase cadre și mulți mi- 
litanți sindicali au trecut prin 
școala luptei împotriva dictaturii. 
Sindicatele independente față de 
statul burghez și patronat luptă 
pentru transformări progresiste și 
democratice. Ele nu se limitează 
doar să formuleze revendicări, 
cum sînt majorarea salariilor și al
tele, ci au în vedere momentul in 
care vor fi lichidate relațiile de 
producție bazate pe exploatare. Po
litizarea continuă a sindicatelor 
este evidentă. dar comuniștii sint 
împotriva transformării lor într-o 
structură pur politică. Mișcarea 
sindicală trebuie să-și păstreze ca
racteristica principală, aceea de a 
fi asociația cea mai reprezentativă 
a clasei muncitoare, lucru deose
bit de important astăzi, cind lup
tăm pentru eliberare națională, de
mocrație avansată. în perspectiva 
instaurării puterii populare, sub 
conducerea Frontului Amplu, sub
liniază . în încheierea interviului 
reprezentantul P.C. din Uruguay.

mentar-film** a], 'seețtdr propagandă: 
a Comitetului județean de partid. 
(Eugen Bruscă).

COVASNA. în municipiul Sfîntu 
Gheorghe se desfășoară numeroa
se acțiuni politico-ideologice și 
cultural-educative dedicate marii 
sărbători naționale de la 23 August 
și Conferinței Naționale a partidu
lui. Au fost organizate mese ro
tunde, expuneri, simpozioane cu te
mele : „Dimensiunea contemporană 
a patriotismului revoluționar socia
list** ; „înaltul prestigiu al Româ
niei socialiste și rolul ei activ in 
viața internațională"; „însemnătatea 
istorică a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
a'ntiimperialistă". (Constantin Ti
marul.

MUREȘ : Sporește zestrea edilitară
Lucrătorii Trustului antrepriză 

generală de construcții-montaj Mu
reș au înscris ieri, 7 august, un 
nou fapt de muncă în cronica în
trecerii socialiste : predarea „la 
cheie** a celui de-al 1 110-lea apar
tament din planul pe acest an. cu 
100 mai multe față de graficele 
„la zi". Cele mai multe blocuri au

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
ATLETISM • în prima zi a cam

pionatelor republicane de atletism, 
ce se desfășoară pe stadionul 
..1 Mai“ din Pitești. Iolanda Oanță 
(Rapid) a ciștigat proba feminină de 
400 m, cu timpul de 51”53/100, iar 
Elena Fidatov (C.S.M. Delta Tuloea) 
a terminat învingătoare în, cursa de 
3 000 m cu 8’55”95/100. Alte rezulta
te : masculin: 100 m: Johan Schrom 
(Rapid) — 10”84/100 ; 400 m : Nico
lae Gomboz (C.S.M. Sf. Gheorghe) 
— 47”67/100 ; 3 000 m obstacole :
Marcel Martinaș (Dinamo) — 8’46” 
40/100 ; aruncarea greutății : Viorel 
Savu (Metalul) — 18,27 m ; să
ritura cu prăjina : Răzvan Stănescu 
(Steaua) — 5,10 m ; feminin : 100 m: 
Carmen Sirbu (Dinamo) — ll”73/100. 
Concursul continuă astăzi, cind sint 
programate două reuniuni : dimi
neața de la ora 10, iar după-amiaza 
de la ora 16.
• La Campionatele mondiale de 

atletism ce vor avea loc la 
Roma intre 29 august — 6 septem
brie și-au anunțat participarea 71 de 
țări, cu un efectiv de 1 346 sportivi, 
dintre care 793 bărbați și 553 femei. 
Probele masculine de 100 m si 200 m 
și oele feminine de 100 m. 3 000 m 
si maraton înregistrează cel mai 
mare număr de înscrieri.

ȘAH. • în runda a 14-a a turneu
lui interzonal de șah de la Szirak 
(Ungaria), tînărul maestru român 
Mihail Marin a remizat cu marele 
maestru american Christiansen, ega
litatea fiind consemnată și în parti
dele Flear — Adorjan. Benjamin — 
Hjartarson. Todorcevici — Anders
son si Liubojevici — Bouaziz. Be- 
liavski a pierdut la Portisch, iar Sa- 
Jov a ciștigat la Velimirovici. în cla
sament conduce islandezul Hjartar
son — cu 10,5 puncte, urmat de so
vieticul Salov — cu 10 puncte și en
glezul Nunn — 9,5 puncte (1) etc. 
Mihail Marin ocup,ă locul 10 (cu 6,5 
puncte). • După 16 runde. în tur
neul interzonal feminin de sah de 
la Tuzla (Iugoslavia), conduce marea 
maestră sovietică Nana Ioseliani — 
cu 12,5 puncte, secundată de polo
neza Brustman (11,5 puncte). în run

fost construite în municipiile Tîrgu 
Mureș și Sighișoara. în orașele Re
ghin, Tîrnăveni, Luduș și Sovata. 
In prezent, constructorii mureșeni 
depun eforturi susținute pentru 
finalizarea înainte de termen a al
tor 1 600 de apartamente dip pla
nul pe acest an, majoritatea fiind 
în stadii avansate de execuție. 
(Gheorghe Giurgiu).

da a 16-a Ioseliani a remizat cu 
Ivanka. Brustman cu Verdczi. iar 
Arahamia a ciștigat la Petrovici.

CICLISM. Cu prilejul concursului 
ciclist desfășurat pe velodromul o- 
limpic din Moscova, sovietica Erica 
Saloumiae a stabilit un nou record 
mondial la 500 m lansat : 29”655/l 000.

FOTBAL. în sferturile de finală 
ale turneului de fotbal din cadrul 
Jocurilor sportive africane de la 
Nairobi, echipa Kenyei a întrecut cu 
scorul de 2—1 selecționata Madagas
carului, iar reprezentativa Cameru
nului a învins cu 3—1 formația Tu
nisiei.

BASCHET. Campionatul mondial 
de baschet pentru juniori s-a înche
iat în orașul italian Bormio cu vic
toria selecționatei Iugoslaviei, care a 
întrecut în finală cu scorul de 86—76 
(40—43) echipa S.U.A. în partida 
pentru locurile 3—4. Italia — R.F. 
Germania 77—66 (40—26).

TENIS DE MASĂ. Proba masculi
nă pe echipe din cadrul competiției 
internaționale de tenis de masă de 
la Phenian a fost cîștigată de selec
ționata R.P.D. Coreene. învingătoa
re cu 5—3' în finala .disputată în 
compania echipei R.P. Chineze. în 
finala probei feminine, echipa Ceho
slovaciei a întrecut cu scorul de 3—2 
selecționata secundă a R.P.D. Co
reene.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
L0T0-PR0N0SP0RT 

INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 7 AUGUST 1987

Extragerea I : 66 68 67 33 87 44
52 75 56.

Extragerea a Il-a : 36 58 30 90 80 
27 35 77 29.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
729 317 lei, din care 122 618 lei re
port la categoria 1.

REALITĂȚI REVELATOARE 
DIN LUMEA CAPITALULUI 7 Sectele - pe banca acuzării

Este o realitate semnalată cu În
grijorate de reprezentanții opiniei 
publice, ca și de presa din țările 
occidentale — unde criza economică se 
prelungește și se adîncește, unde in
certitudinile traiului cotidian agra
vează sentimentul frustrării și inuti
lității — apariția unui teren prielnic 
multiplicării, sub forme din cele mai 
diverse, a unei puzderii de secte 
care, fluturînd mirajul unei „alterna
tive" la actuala situație precară a 
milioane și milioane de oameni, Iz
butesc să atragă în mrejele lor tot 
mai mulți prozeliți. „Evadarea spre 
secte — scria ziarul „Die Welt“ — 
izvorăște din aceeași stare de 
nemulțumire și deprimare față de 
realitățile vieții care ii împing pe 
oameni și spre consumul de stupe
fiante". Potrivit datelor, publicate în 
studiul intitulat „Noile secte" al so
ciologului francez Alain Woodrow, 
in Statele Unite, Canada, țările 
vest-europene numărul acestor sec
te se ridică la mai multe mii, iar al 
adepților lor la citeva milioane.

Veritabile „concerne" ale 
șarlataniei mistice. Fie că se 
numesc „Templul poporului", „Știin
ța inteligenței creatoare", „Biserica 
noii comprehensiuni", „Fiii domnu
lui", „Misiunea lumii divine", „Bi
serica unificării universale", „Bise
rica cuvîntului", „Biserica scientolo- 
gică“ — toate acestea urmăresc unul 
și același scop: să supună individul, 
să-1 transforme într-un instrument 
docil față de voința și interesele celui 
sau celor aflați în conducerea aces
tor „concerne" ale șarlataniei mis
tice. Astfel se explică faptul că 
asemenea secte au devenit veritabile 
întreprinderi financiare, secrete sau 
mai puțin secrete, posesoare ale unor 
bănci și conturi bancare de sute de 
milioane de dolari, ale unor întinse 
terenuri, cu filiale și tentacule în 
diverse țări, aidoma companiilor 
multinaționale.

Cum și-au clădit șefii sectelor 
aceste vaste imperii financiare 7

Răspunsul este unul singur : prin 
exploatarea cea mai brutală și mai 
revoltătoare a celor înșelați și atrași 
in secte. Tineri și vîrstnici sînt tri
miși să cerșească, să fure, să facă 
trafic de droguri și chiar să ucidă 
pentru a strînge bani și a asigura 
conducătorilor sectelor un trai de 
huzur in cel mai rafinat lux. în 
conturile lor bancare se adună sume 

uriașe și din abandonarea de către 
prozeliți a tot ceea ce este „lumesc" 
— adică bunurile lor sint pur și 
simplu trecute in patrimoniul sectei.

Toate aceste practici nocive, cu 
efecte deosebit de grave, In special 
în rîndurile tineretului, stîrnesc în
grijorarea opiniei publice, inclusiv a 
autorităților dintr-o serie de țări. 
Un timp, aceste autorități, sub pre
textul drepturilor și libertăților in
dividuale, au adoptat atitudini bine
voitoare, ba chiar, în unele împreju
rări, sectele s-au bucurat de încu
rajări tacite, fiind considerate ca un 
mijloc „eficace" de a se abate aten
ția opiniei publice de la problemele 
politico-sociale și economice strin
gente ale țărilor respective. Dar s-a 
întîmplat. ca și în povestea „ucenicu
lui vrăjitor", care nu mai putea stă- 
pîni forțele pe care le-a dezlănțuit : 
favorizînd proliferarea sectelor, so
cietatea occidentală s-a . văzut con
fruntată cu probleme tot mai îngri
jorătoare chiar pentru ea însăși, 
încălcarea brutală a personalității, 
debusolarea morală, manipularea 
conștiinței indivizilor — iată numai 
citeva din consecințele și practicile 
sectelor. Este un fenomen nociv 
semnalat cu îngrijorare și de repre
zentanți ai opiniei publice, ca și de 
presa occidentală.

Un „guru" miliardar. în 
aceste Împrejurări, Ia Paris s-a ți
nut o conferință internațională cu 
participarea a numeroși delegați din 
14 țări vest-europene, precum și din 
S.U.A.. Japonia, Canada etc., care 
au pus bazele unei „Asociații inter
naționale pentru apărarea familiei 
și individului", amenințate prin 
multiplicarea sectelor. Totodată, in 
mai multe cazuri, autoritățile s-au 
văzut nevoite să treacă la unele 
măsuri pentru a îngrădi activitatea 
tot mai funestă a acestora. în a- 
ceastă privință, presa occidentală 
menționează pe larg trei exemple.

Astfel, multă publicitate s-a făcut 
cazului unui „guru" (lider „spiri
tual"), pe nume Bhagwan Shree 
Rajneesh, care și-a început activi
tatea în urmă cu aproape două de
cenii in localitatea Poona, de lîngă 
Bombay. îmbinînd obscurantismul 
cu șarlatania, propovăduind deschis 
agresivitatea și desfriul ca „unice 
mijloace pentru a se elibera de stres 
și inhibiție", „guru" Rajneesh a iz
butit să atragă un număr însemnat 
de adepți. Activitatea lor însă a 
stîrnit indignarea populației statului 

Bombay, inclusiv a credincioșilor 
hinduși, șeful sectei fiind alungat 
din propria țară. Aceasta însă nu 
l-a descurajat deloc. Cu bani „ago
nisiți" de la prozeliți â achiziționat 
în statul Oregon,, din S.U.A... un 
domeniu de 32 000 hectare, devenind 
astfel — ca să cităm cuvintele re
vistei americane „Life" — „unul din
tre cei mai mari latifundiari din 
America de Nord". Prin exploatarea 
nemiloasă a adepților săi. Rajneesh 
și-a clădit pe pămîntul Amerieii și 
în alte țări un adevărat imperiu 
economic, incluzînd restaurante. lo
caluri de dans, discoteci, magazine, 
ateliere meșteșugărești, hoteluri, in
stituții bancare și de consulting etc. 
Afacerile sale necurate au stîrnit 
însă, pină la urmă, îngrijorarea au
torităților din Oregon, investigațiile 
întreprinse zdruncinînd serios „cita
dela** lui Rajneesh, pe care chiar 
fosta sa secretară a definit-o drept 
„o gigantică excrocherie", iar pe 
„guru" — „un toxicoman înrăit". 
Arestat tn Carolina de Nord și apoi 
judecat pentru „infracțiuni la legea 
imigrării", Rajneesh a fost condam
nat la zece ani închisoare, cu sus
pendarea pedepsei, și la plata unei 
amenzi de 400 000 dolari, fiind tot
odată expulzat din Statele Unite,

Dar nici acest eșec nu l-a descu
rajat. Alungat din S.U.A., el a în
ceput să-și caute adăpost, cînd într-o 
tară, cînd în alta ; pretutindeni însă 
a fost refuzat. Așa a ajuns din nou 
în India natală. Dar populația locală 
a protestat vehement împotriva oas
petelui nedorit. Anul trecut, pe la 
mijlocul lunii martie s-a aciuat în 
orășelul Aghios Nikolaos, din insula 
Creta, unde a încercat din nou re
crutarea de prozeliți. Și aici poliția 
Insă l-a arestat, iar autoritățile 
grecești au hotărît să-l expulzeze 
din țară, Rajneesh ajungînd, astfel, 
în... Sri Lanka, unde, de asemenea, 
autoritățile l-au invitat să-și făcă 
bagajele... Odiseea acestui nedorit 
oaspete a continuat în Marea Bri- 
tanie. Irlanda, Uruguay, Antiqua, 
St. Vincent. Brazilia, dar peste tot 
i a-a refuzat intrarea. Dezolat, el s-a 
reîntors acum în India unde autori
tățile i-au cerut să-și înceteze „ori
ce activitate care contravine legii".

Și „moonistnul" devine in* 
dezirabil. Cazul luî Rajneesh se 
aseamănă, in multe privințe, cu cel 
al „reverendului" Moon, a cărui sec
tă. denumită „Biserica unificării uni

versale". avea ramificații în S.U.A., 
Europa occidentală. Asia și America 
Latină. Prima acțiune contra „moon- 
ismulul" a fost întreprinsă în Marea 
Britanie. Sfidînd tradițiile socie
tății britanice, încâlcind orice nor
me de conduită socială și morală, 
prozeliții sectei au stîrnit protestul 
opiniei publice, conducătorii ei locali 
ajungînd in fața tribunalului. Aici, 
pe bază de fapte concrete, prin de
pozițiile a numeroși martori au Cost 
puse în lumină esența profund no
civă, pericolul deosebit de serios pe 
care secta îl reprezintă pentru socie
tate. Și instanța a veștejit cu aspri
me acțiunile dăunătoare ale sectei, 
iar pe Moon l-a condamnat la plata 
unei amenzi usturătoare.

Scurt timp după aceea, Moon s-a 
aflat din nou în fața unui tribunal, 
de data aceasta din America, unde 
numărul victimelor șale era mult 
mai mare și, ca atare, și protestul 
opiniei publice mai vehement. El a 
Cost Învinuit de „Craude Ciscale și 
declarații Caise, menite să înșele Cis- 
cul american", sentința fiind pe mă
sură : 18 luni închisoare și o foarte 
mare amendă. Au urmat alte procese
— in Franța, precedate de razii Ia 
toate cele 21 de centre ale „bisericii 
unificării*1 de pe teritoriul francez. 
Secta a fost interzisă în Singapore, 
iar în Brazilia adepții săi au avut 
serioase probleme cu politia.

Sectă sau depozit de mu* 
niții ? Și mai elocvent in ceea ce 
privește starea de spirit potrivnică 
sectelor, ce incepe să-și tacă loc in 
rîndurile opiniei publice, este episo
dul in care a fost implicată secta 
„Move", ce își avea „cartierul gene
ral" în orașul american Philadelphia 
și ale cărei practici și comportări 
imorale — de la folosirea de droguri 
Ia prostituție — au devenit de nesu
portat pentru locuitorii orașului. Pe 
bună dreptate, aceștia au cerut in
tervenția poliției. Refuzind să se su
pună dispoziției autorităților de a 
evacua clădirea unde își stabiliseră 
sediul, sectanții au transtormat-o în
tr-o adevărată fortăreață. Poliția a 
fost atunci nevoită să facă uz de 
forță. S-au folosit toate mijloacele
— de la gaze lacrimogene la jeturi 
cu apă și rafale de pistoale mitra
lieră trase în aer — într-un veritabil 
asediu, pentru a-i scoate pe sectanți 
din clădire, dar în zadar : pînă la 
urmă, asupra ei au fost aruncate 
cîteva bombe dintr-un elicopter. In

cendiul provocat a dus Ia distrugerea 
întregului cartier. Mai mulți sectanți 
au fost găsiți morți sub dărimătufilo 
clădirii. „O imagine care evoca foto
grafiile din vremea războiului" — 
avea să scrie revista franceză 
„V.S.D.".

Presa americană a publicat nume
roase articole asupra acestui „caz". 
S-a pus întrebarea dacă tactica fo
losită de poliție a fost cea mai 
adecvată, formulîndu-se ca răspuns 
opinii diferite. Asupra unui aspect 
însă toată lumea a căzut de acord : 
denunțarea efectelor degradante ale 
activității sectelor, care reprezintă 
— așa cum scria revista „TIME" — 
„un tot mai serios pericol social și 
moral".

Cind încep să fie sesizate 
nu numai justiția, ci și or* 
ganele legislative. Tocmai pen
tru ca acest pericol al sectelor să nu 
capete proporții tot mai mari sînt 
adoptate, după cum s-a văzut în ca
zurile amintite mai sus, ca de altfel 
și în multe alte cazuri, măsuri de 
ordin juridic și polițienesc. In unele 
țări au fost inițiate chiar și proiec
te de legi în vederea îngrădirii ac
tivității sectelor. Astfel a procedai, 
după cum se știe, parlamentul vest- 
european de la Strasbourg, care a 
fost sesizat prin raportul inițiat de 
un deputat conservator britanic, ce- 
rîndu-se ca în țările membre ale 
Pieței comuție „să se întreprindă 
anchete asupra activității sectelor" 
și „să se ia măsuri pentru proteja
rea minorilor și tinerilor împotriva 
concepțiilor, ideilor și practicilor 
sectelor".

în ciuda unor măsuri întreprinse, 
fenomenul atît de nociv al sectelor 
continuă să prolifereze, să ia propor
ții tot mai -îngrijorătoare după în
seși mărturiile unor reprezentanți 
autorizați din țările occidentale. Me
reu si mereu sînt aduse la cunoștința 
opiniei publice noi date și fapte des
pre activitățile si aria de răspîndire 
a sectelor, care pun în lumină im
plicațiile deosebit de grave ale aces
tora. Asemenea rapoarte și studii re
prezintă tot atitea semnale de alar
mă, oare cheamă — după cum subli
nia scriitorul francez Roger Ikor, lau
reat al Premiului Goncourt — „ia 
intensificarea măsurilor împotriva 
unui astfel de periculos flagel social 
șl moral".

Nicolae PLOPEANU
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Acțiuni și luări de poziție pentru
dezarmare și pace

Mii de participanii la manifestațiile inițiate 
de mișcarea antirăzboinică greacă

ATENA. Mii de locuitori ai Ate
nei și altor localități din Grecia au 
format un uriaș lanț uman în-ju
rul Acropolei, chemînd la realizarea 
dezarmării nucleare și asigurarea 
păcii în lume. Această acțiune se 
integrează in ansamblul de ma
nifestări desfășurate în cadrul 
„Decadei păcii", organizată de miș
carea antirăzboinică „Apelul de ia 
Acropole" în perioada în care în
treaga omenire comemorează vic-

timele bombardamentelor atomice 
asupra orașelor Hiroshima și Na
gasaki.

Reprezentanți a zeci de organi
zații de luptă pentru pace și dezar
mare din Grecia, ca și din alte 
țări, au participat la această ac
țiune ca expresie a dorinței opiniei 
publice de a se pune capăt cursei 
înarmărilor, în primul ,rînd nu
cleare, de a se instaura un climat 
de pace și înțelegere în lume.

Demonstrație în jurul bazei de Ia Mutlangen (R.F.G.)
BONN. Cu prilejul împlinirii a 

42 de ani de la bombardamentele 
atomice americane asupra orașelor 
japoneze Hiroshima și Nagasaki, 
Mișcarea vest-germană pentru in
terzicerea armelor nucleare a or
ganizat o demonstrație în jurul ba
zei militare americane de la 
Mutlangen. Participanții au cerut 
evacuarea armelor nucleare de pe 
teritoriul R.F.G. Poliția a interve
nit pentru dispersarea demon
stranților, operînd arestări.

BONN. într-un interviu acordat 
presei vest-germane, Wim Kok, li-

derul Partidului Muncii din Olan
da, afirmă
R.F.G. în 
„Pershing-1 
gistrarea de 
tativelor de 
minarea armelor nucleare cu rază 
medie de acțiune din Europa. După 
opinia exprimată de Kok, citată de 

’agenția T.A.S.S., există, în pre
zent, posibilități reale de a se 
ajunge la rezultate concrete în 
sfera dezarmării și toate țările, in
clusiv R.F.G., trebuie să fie inte
resate să facă tot ce este posibil 
în acest sens.

că poziția guvernului 
legătură cu rachetele 

A" blochează înre- 
progrese în cadrul tra- 
la Geneția privind eli-

Noua Zeelandă reafirmă orientarea sa antinucleară
WELLINGTON. Prezentind, la 

Wellington, liniile directoare ale 
activității internaționale a Partidu
lui Laburist, de guyernămînt, din 
Noua Zeelandă, în perspectiva ale
gerilor parlamentare de la 15 
august, primul ministru al acestei 
țări, David Lange, a reafirmat ne
cesitatea promovării unei politici 
antinucleare. El a subliniat că 
Partidul Laburist se angajează să 
continue o asemenea politică, întru- 
cît ea'se bucură de sprijinul majo
rității electoratului, ceea ce rezul
tă și din recentele sondaje de opi
nie efectuate în Noua Zeelandă.

Falsul simțămînt de „securitate".

sub așa-zisa protecție nucleară a 
S.U.A'. în cadrul blocului ANZUS, 
nu poate fi o recompensă suficien
tă pentru participarea la o strate
gie care nu are nimic comun cu 
apărarea Noii Zeelande. a arătat 
David Lange. El a menționat că, în 
ultima perioadă, țara sa a avut po
sibilitatea de a-și evalua în mod 
corespunzător interesele și de a 
ajunge la concluzia că, în final, 
strategia antinucleară corespunde 
cu adevărat țelurilor vizînd asigu
rarea securității naționale, înca- 
drîndu-se, totodată, în lupta pen
tru dezarmare și pace în întreaga 
lume.

Apel la denuclearizarea Orientului Mijlociu 
si a Mării Mediterane

CAIRO. Comitetul egiptean de 
acțiune pentru pace și dezarmare 
a lansat un apel în vederea denu- 
clearizării Orientului Mijlociu și 
Mării Mediterane. într-o decla
rație făcută la Cairo, președintele 
comitetului. Haled Mohi Al-Din, a

amintit că Egiptul a sesizat in mai 
multe rinduri O.N.U. de o propu
nere care invită la interzicerea 
fabricării și stocării de arme nu
cleare de orice tip în Orientul 
Mijlociu.

înlăturarea unor vestigii ale ultimei 
conflagrații mondiale

CAIRO. Unități de geniu ale 
armatei egipțgpfț a,u, ipățiput c,vră-, 

i țirea litoralului egiptean la Medi- 
terana de mine, bombe 
neexplodate, rămase in 
cel de-al doilea război 
scrie ziarul „Al Ahram".

Din timp in timp. cel de-al 
doilea război mondial revine bru
tal in memoria locuitorilor de pe 
coastă : oameni, animale, vehicule 
sînt aruncate in aer de explozia 
minelor. Nedîspunind de hărți ale 
timpului de mine plantate de tru
pele germane, italiene și britanice, 
în urmă cu peste 40 de ani, autori
tățile egiptene au interzis locuirea 
sau vizitarea unor vaste zone de 
litoral, ceea ce împiedică dezvol-

și obuze 
sol după 
mondial.

țor regiuni și crearea, unor puncte 
turistice. ” ' .

în prima etapă este prevăzută 
deminarea unei benzi relativ în
guste de teren între malul mării si 
șoseaua care șerpuiește de-a lun
gul lui, ceea ce va permite con
struirea de locuințe și terenuri de 
camping. După încheierea acestei 
etape, geniștii vor înainta în adîn- 
cimea deșertului occidental, care a 
fost teatrul unor lupte deosebit de 
încrîncenate. Guvernul egiptean a 

trupe au 
operațiuni militare in 

sa

cerut țărilor ale căror 
întreprins
Egipt să pună la dispoziția 
hărți ale timpurilor de mine și să 
acorde asistență tehnică in opera
țiunile de deminare.

„Pentru o Europă liberă 
de arma atomică 1"

VIENA. Cu prilejul împlinirii a 
42 de ani . de la bombardamentul 
atomic asupra orașului japonez 
Hiroshima, la Viena s-a desfășurat 
o amplă demonstrație, la inițiativa 
organizațiilor pentru pace ale fe
meilor din Austria. Participantele 
scandau lozinci ca : „Nu vom ■ în4 
gădui o nouă Hiroshima !“. „Pen
tru o Europă liberă de arme nu
cleare !“

într-o cuvîntare rostită cu acest 
prilej, Edda Spreizyoffer, proemi
nentă luptătoare pentru pace din 
Austria, a subliniat necesitatea- în
cetării tuturor experiențelor nu
cleare, a eliminării , armelor ato
mice din Europa, abandonării 
planurilor de militarizare a Cos
mosului și a încheierii unui tratat 
internațional de dezarmare nuclea
ră.

12 000 de savanți refuză 
colaborarea la proiectul 

„războiul stelelor"
WASHINGTON. într-o decla

rație scrisă, 12 000 de fizicieni și 
chimiști din S.U.A.. Japonia și 
Marea Britanie s-au angajat să nu 
colaboreze la programul american 
Inițiativa de apărare strategică 
(S.D.I.). în. ultimul număr al revis
tei Asociației medicilor americani, 
savantul John Kogut. de la Univer
sitatea Illinois, a precizat că prin
tre semnatarii declarației se nu
mără 21 de laureați ai Premiului 
Nobel.

Cu forțe unite pentru 
prevenirea primejdiei 

atomice
STOCKHOLM. La Stockholm 

s-au desfășurat ample demonstra
ții pentru pace și dezarmare cu 
prilejul împlinirii a 42 de ani de la 
bombardamentele atomice ameri
cane asupra orașelor japoneze 
Hiroshima și Nagasaki.

Participanții la demonstrații au 
lansat un apel pentru dezarmare 
nucleară, pentru intensificarea 
eforturilor internaționale consacra
te prevenirii unei conflagrații ato
mice devastatoare.

Luind cuvintul cu acest prilej, 
Maj Britt Theorin, ambasadoarea 
Suediei la conferințele internațio
nale pentru pace și dezarmare, a 
afirmat că eliminarea tuturor ar
melor nucleare reprezintă singura 
garanție pentru prșyșpire.a. .unui

păcii,pp Țprra. .na3 9jS

BUENOS AIRES. Cu prilejul co
memorării victimelor bombarda
mentelor atomice de la Hiroshima 
și Nagasaki, Consiliul argentinian 
al păcii și alte organizații paci
fiste din această țară au dat pu
blicității declarații in care este evi
dențiată necesitatea intensificării 
acțiunilor in favoarea dezarmării 
generale și complete. S-a subliniat, 
de asemenea, că actuala cursă a 
înarmărilor poațe fi- stopată și viața 
pe Pămînt salvată numai prin ac
țiunea comună a tuturor forțelor 
iubitoare de pace de pe planetă.
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CIJJDAD DE GUATEMALA 7 
(Agerpres). — Președintele Guate- 
rnalei, Vinicio Cerezo, a inaugurat, la 
Ciudad de Guatemala, lucrările reu
niunii' centro-americane la nivel înalt.

într-o scurtă alocuțiune, șeful 
statului guatemalez a cerut pârtiei- 
panțiltfr să acționeze in comun in 
vederea instaurării păcii in regiune, 
să-și manifeste voința de a se pune 
de acord în acest scop.

La-reuniune participă președinții 
statelor Guatemala — Vinicio Ce
rezo, Nicaragua — Daniel Ortega, 
Honduras — Jose Azcona, Costa 
Rica — Oscar Arias și Salvador — 
Napoleon Duarte.

Participanții analizează două do
cumente elaborate . de miniștrii de 
externe ai țărilor respective, care se 
referă la punctele de convergență și

la .principalele deosebiri de vederi 
in. ceea ,-ce privește 'soluționareaapo
litică a. problemelor din America 
Cdntrală.

STOCKHOLM 7 (Agerpres). — 
Guvernul suedez se pronunță pentru 
reglementarea situației din America 
Centrală pe cale negociată, se arată 
in declarația ministrului suedez de 
externe. Sten Andersson, dată publi
cității la Stockholm. O garanție a 
încheierii cu succes a acestor nego
cieri. a relevat ministrul suedez, ar 
constitui-o încetarea ajutoarelor a- 
cordate contrarevoluționarilor nica- 
raguani și respectarea suveranității 
naționale a tuturor țărilor din regiu
ne. El a apreciat eforturi] e‘ statelor 
’„Grupului de la Contadora" pentru 
reglementarea pe cale pașnică a' si
tuației din această zonă a lumii.

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— Reprezentantul permanent al Ior
daniei la Națiunile Unite a adresat 
secretarului general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, o scrisoare in 
care atrage atenția asupra conti
nuării' politicii israeliene de confis
care a pămînturilor arabilor din te
ritoriile ocupate, de oprimare și ex
pulzare forțată a localnicilor. Aceas
tă politică, ce constituie o violare 
flagrantă a normelor dreptului inter
național, amenință pacea și secu
ritatea întregii lumi și periclitează 
eforturile depuse în direcția solu
ționării situației din Orientul Mij
lociu, se arată în document.

TEL AVIV 7 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Israelului, Yitzhak 
Shamir, a respins, din nou, intr-o 
declarație televizată, ideea unei con
ferințe internaționale asupra Orien

tului Mijlociu, sub egida O.N.U., 
opunindu-i opțiunea pentru nego
cieri directe arabo-israeliene, ceea 
ce eludează, în fapt — după cum 
menționeză agențiile de presă — 
problema esențială a conflictului din 
regiune : respectarea drepturilor le
gitime ale poporului palestinian. în 
legătură cu aceasta, premierul is- 
raelian s-a referit doar la o așa-zisă 
„autonomie palestiniană", fără a 
menționa crearea unui stat palesti
nian propriu, independent.

Locuitorii palestinieni din orașele 
Qalqilya și Ramallah, situate în 
teritoriul de pe Malul de vest al 
Iordanului, ocupat de Israel, au or
ganizat demonstrații împotriva ocu
pației israeliene, informează agen
ția M.E.N. Detașamente întărite ale 
poliției și armatei israeliene au in
tervenit și au reprimat manifesta
țiile.

În sprijinul autodeterminării teritoriilor 
coloniale și dependente

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— Comitetul special al O.N.U. pen
tru decolonizare a încheiat dezbate
rile în problema micilor teritorii 
coloniale și dependente. Au fost a- 
doptate o serie de rapoarte în care 
se consemnează dreptul inalienabil 
al popoarelor lor la autodeterminare 
și independentă. în conformitate cu 
Declarația privind acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor colo

niale. Reprezentanții comunității in
ternaționale s-au pronunțat împotri
va folosirii acestor teritorii în sco
puri militare, pentru amplasarea de 
baze militare și pentru agresiuni 
îndreptate împotriva altor state. Ei 
au relevat că în ultimii ani s-a in
tensificat militarizarea Microneziei, 
insulelor Guam și a altor teritorii, 
ceea ce împiedică procesul.de auto
determinare a acestor popoare.

CONFLICTUL DINTRE IRAN SI IRAK
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, a avut con
sultări cu membrii Consiliului de 
Securitate referitoare la aplicarea 
neîntârziată a prevederilor rezoluției 
privind încetarea focului în conflic
tul iraniano-irakian. După cum 
transmite agenția T.A.S.S.. cu acest 
prilej, membrii Consiliului de Se
curitate s-au pronunțat pentru înce
tarea imediată a războiului dintre 
cele două țări, pentru o reglemen
tare echitabilă, pe cale politică, a 
conflictului.

PARIS 7 (Agerpres). — Guvernul 
francez a cerut oficial firmelor pe
troliere din tară să suspende impor
turile de țiței din Iran, a declarat 
ministrul industriei. Alain Madelih, 
într-un interviu televizat, citat de 
agențiile D.P.A. și KUNA, EI a 
precizat că demersul are drept cau
ză actuala situație critică între Fran
ța și Iran, care a dus la ruperea re
lațiilor diplomatice dintre cele două 
țări luna trecută.

în prima jumătate a acestui an, 
Franța a importat din Iran peste 
3 milioane tone de țiței.

O.U.A. cere eliberarea
ADDIS ABEBA 7 (Agerpres). — 

Organizația Unității Africane a ce
rut eliberarea imediată a lui Nel
son Mandela, liderul Congresului 
Național African (A.N.C.) — prin
cipala organizație sud-africană de 
luptă împotriva apartheidului, in
terzisă de regimul minoritar din 
R.S.A. — condamnat la închisoare 
pe viață de autoritățile rasiste de la 
Pretoria, la 5 august 1962.

într-o declarație dată publicității 
la Addis Abeba, cu prilejul împli
nirii a 25 de ani de la arestarea 
acestui neînfricat luptător pentru 
libertate din R.S.A., se reafirmă că 
„apartheidul nu poate fi reformat, 
ci doar eradicat". „Contrar calcule
lor Pretoriei, se arată in declarație, 
întemnițarea Iui Mandela nu a îm
piedicat nici un moment lupta îm-

lui Nelson Mandela
potriva apartheidului, nici nu a 
oprit activitățile A.N.C.".

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
In pofida tuturor acțiunilor repre
sive ale regimului din R.S.A„ opo
ziția față de politica de apartheid 
se amplifică necontenit, a declarat 
Winnie Mandela, intr-un interviu 
acordat rețelei de televiziune ame
ricane ABC. Regimul minoritar de 
la Pretoria se prevalează de starea 
de urgență pe .care a impus-o pen
tru a putea aruncă mii de oamâni 
în închisori, fără a fi fost judecați, 
iar forțele de securitate se dedau la 
cele’ mai condamnabile acțiuni de 
represiune. Cunoscuta militantă sud- 
africană antiapartheid a cerut impu
nerea de sancțiuni economice cu
prinzătoare și obligatorii împotriva 
regimului de la Pretoria.

ecuador : Alianță electorală a forțelor de stingă
QUITO 7 (Agerpres). — în Ecua

dor a fost creat Frontul forțelor de 
stânga unite, in scoipul participării în 
comun la alegerile prezidențiale și 
parlamentare care vo-r avea loc în 
luna ianuarie 1988 — informează a- 
genția T.A.S.S. Frontul reunește 
Partidul Comunist din Ecuador, Miș
carea Democratică Populară, Miș
carea Populară a Oamenilor Muncii, 

;altg grupări politice. Candidați din 
• ș părtea . frontului la funcțiile .de pne-< 
; 'Ședint©. și Vicepreședinte ai țării su

fost propuși Jaime Hurtado și, res
pectiv. Efrain Alvarez.

în cuvlntarea rostită la prima con
venție națională a acestei alianțe, 
desfășurată la Quito, secretarul ge
neral al P.C. • din Ecuador, Rene 
Mauge Mosquera — care va candida 
la alegerile de deputați in Congre
sul Național — a relevat că forma
rea unui bloc preelectoral al forțe
lor de stingă răspunde năzuinței 
maselor largi populare de imbună- 
tățifd a condițiilor de Viață,,' de.' 
comsoffdâbd ' ă,'"Sttveranîtăt'ft ‘â țnd'e-’' 
pendentei. lEcuadorului'.

Întîlnire între o delegație din R.S.A.
și reprezentanți ai Mozambicului

PRETORIA 7 (Agerpres). — Pe 
teritoriul sud-african a avut loc o 
întîlnire între o delegație a autori
tăților de la Pretoria, condusă de 
ministrul de externe. Roelof Botha, 
și o delegație din Mozambic, con
dusă de Jacinto Veloso, ministrul 
relațiilor economice externe. Potri
vit surselor din Maputo și Johan
nesburg. cu acest prilej au fost lua
te în dezbatere probleme legate de 
aplicarea Acordului de la Nkomati, 
semnat de cele două părți in 1984,

care prevede principiul neagresiunii 
reciproce.

în același cgdru s-a hotărît crea
rea unei comisii mixte care să ana
lizeze aspectele conflictuale dintre 
cele două părți. Surse din Maputo 
relevă că această comisie are și mi
siunea de a defini responsabilitățile 
in legătură cu masacrul in masă din 
satul Homoine. din Mozambic. co
mis de elemente antiguvernamen
tale mozambieane, sprijinite de regi
mul de la Pretoria.

I
AGENȚIILE DE PRESA |

pe scurt
LA MOSCOVA a.fost dat publi

cității comunicatul comun privind 
convorbirile purtate de Joaquim 
Chissano, președintele Partidului 
Frelimo, președintele R. ~ 
zâmbi c.
primată satisfacția părților față 
de dezvoltarea relațiilor bilaterale 
și se stabilesc jaloanele extinderii 
lor în continuare, în diferite do
menii. în comunicat se subliniază, 
de asemenea, identitatea opiniilor 
celor două părți în principalele 
probleme internaționale.

. . P-
în document este

Mo- 
ex-

CONSEMNAREA EVOLUȚIEI 
DEMOGRAFICE. Directorul exe
cutiv al Fondului Națiunilor 
Unite pentru activități în do
meniul populației, Nafis Sadek. a 
prezentat secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
„ceasul populației globului". Acesta 
indică, la fiecare 60 de secunde, 
modificările intervenite in confi
gurația populației fiecărei țări a 
lumii, pe baza datelor furnizate de 
experți ai organizației mondiale. 
Cite un ceas asemănător — care 
îndeplinește și funcțiile sale obiș
nuite, marcind ora, ziua, luna, anul 
— va fi oferit fiecărui stat mem- 
bru al O.NrUjr o '-

ÎN COREEA DE SUD se desf'ă* 
ișoară •mart greve ale , oamenilor 
muncii. Ia care participă zeci de 
mii de persoane. Conform datelor 
oficiale, grevele.au paralizat activi
tatea a peste 50 de companii, în 
special a șantierelor navale și a 
uzinelor constructoare de mașini. 
Muncitorii cer îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de viață, în
făptuirea unor reforme democra
tice în Coreea de Sud. Cele mai 
mari acțiuni revendicative s-au în
registrat în orașul Ulsan, al cinci
lea ca mărime- din Coreea de Sud.

REUNIUNE. Delegații la cea 
de-a doua reuniune- a miniștrilor 
pentru problemele promovării fe
meii din țările membre ale Com-

,*jX;

monwealth-ului. găzduită de capi
tala Republicii Zimbabwe, și-au 
exprimat, in comunicatul final, în
treaga solidaritate cu lupta mase
lor din Africa de Sud pentru trans
formări politice și sociale. In a- 
cest cadru s-a relevat necesitatea 
unor programe largi de ajutorare 
a victimelor apartheidului din 
R.S.A., intre care și femeile. Re
uniunea a analizat și a adoptat o 
serie de documente privind căile 
și modalitățile prin care să se asi
gure accesul plenar al femeilor în
tr-o serie de domenii de activitate, 
între care știința, tehnica, educația, 
creșterea participării lor la viața 
politico-socială a statelor respec
tive.

GUVERNUL DIN SRI LANKA 
A ORDONAT, potrivit informații
lor provenind din Colombo — ci
tate de agențiile EFE și T.A.S.S. 
— eliberarea persoanelor arestate 
pentru apartenența lor la organiza
țiile extremiste Tamile. Primul 
grup de 500 de persoane eliberate, 
din totalul de peste 3 500, urmează 
să sosească la Jaffna. Măsura sur
vine la scurt timp după ce rebelii 
tamili au început să predea armele 
forțelor guvernamentale.

APROBARE. Congresul Național | 
din Ecuador a aprobat,în unanimim-v* 
tate aderarea țării la Tratatul asu- . 
pra Antarcticii, care stabilește I 
statutul internațional al acestei re- ' 
giuni și folosirea sa exclusiv în 
scopuri pașnice.

ACCIDENT. După cum transmi
te agenția T.A.S.S., la 7 august, în 
stația feroviară Kamenskaia, de 
pe traseul căii ferate 
s-a produs o coliziune 
tren de călători și 
marfă, care s-a soldat 
omenești. Pentru cercetarea 
zelor accidentului a fost creată o 
comisie guvernamentală. Au fost 
luate măsuri pentru lichidarea ur
mărilor accidentului.

de sud-est, 
între un 

un tren de 
cu victime 

cau-

Pe aqenda viitoarei reuniuni

In ansamblul amplei și susținutei 
activități externe a României so
cialiste. al acțiunilor și demersuri
lor pe care țara noastră, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le desfășoară cu 
perseverentă, dinamism si prin
cipialitate. preocuparea pentru solu
ționarea pe cale pașnică, la masa 
tratativelor, a tuturor litigiilor și 
diferendelor dintre state, a situa
țiilor de încordare și conflict, in 
general a oricăror probleme deschi
se. ocupă un loc de prim ordin, ea 
constituind sursa permanentă a unui 
inalt și binemeritat prestigiu.

Este meritul istoric al secretarului 
general al partidului, președintele 
Republicii, de a fi pus în lumină, cu 
toată claritatea, că existența arme
lor nucleare, cil uriașa lor putere 
de distrugere, capabilă să ducă la 
nimicirea a înseși condițiilor de 
menținere a vieții pe Pămînt, im
pune o nouă gindire politică, noi 
modalități de abordare și căi de ac
țiune în vederea rezolvării proble
melor majore, aspectelor-cheie ale 
vieții internaționale. „Se poate 
spune — afirma tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — că vechea 
teză a inevitabilității războiului ar 
trebui înlocuită cu o nouă teză, 
aceea a imposibilității, in actualele 
condiții ale armamentelor si arme
lor nucleare, a unui nou război mon
dial. Pornind de la noua realitate, 
trebuie trase și concluziile necesare 
privind solutionarea problemelor 
litigioase sau divergente dintre state 
numai și numai pe calea pașnică a 
negocierilor și tratativelor". In viziu
nea profund novatoare a conducăto
rului partidului și statului nostru, a- 
cest nou mod de gindire și abordare 
politică înseamnă în esență și impli
că in mod legic renunțarea la calea 
războiului ca mijloc de soluționare 
a diferendelor, a chestiunilor li
tigioase dintre state, a stărilor con
flictuale existente in diferite părți 
ale lumii, a tuturor problemelor a- 
supra cărora există diferente de 
păreri, puncte de vedere divergen
te. Dacă în trecut se putea afirma, 
cu mai multă sau mai puțină în

dreptățire, că războiul reprezintă o 
continuare a’ politicii cu alte mijloa
ce, astăzi, dimpotrivă, se poate 
spune, cu deplin temei, că politica, 
orice politică sănătoasă, lucidă, pre
supune, in mod necesar, excluderea 
războiului, renunțarea cu desăvirși- 
re la folosirea forței, la recurgerea 
la arme in practica relațiilor inter
naționale. Această concluzie este va
labilă pentru orice război, inclusiv 
așa-numitele conflicte locale sau 
regionale, care, pe lingă marile pier
deri de vieți omenești (apreciate nu
mai pentru anul trecut la patru mi
lioane. conform Institutului pentru 
cercetări in domeniul păcii, de la 
Stockholm) și distrugerile pe care le 
provoacă, riscă — în condițiile inter
dependențelor tot mai accentuate po
litice și economice între toate țările 
lumii, ale existenței sistemelor de 
alianțe militare continentale și inter
continentale, ca și ale „reducerii" 
distanțelor geografice — să se. extin
dă și să capete proporții mondiale.

De la premisa inadmisibilității 
războiului decurge. în chip firesc, 
potrivit ooncepției în numele căreia 
România militează in mod consec
vent. ideea că tratativele, mijloacele 
pașnice constituie singura cale de 
soluționare a disputelor, a proble
melor de orice fel, unica alternativă 
a infruntărilor militare — ce se pot 
transforma intr-o catastrofă fără 
precedent.

Istoria, inclusiv de dată reoentă, 
a dovedit, de altfel', cu prisosință, 
și dovedește că „soluțiile" prin 
recurgere la forță sînt temporare și 
fragile, complică și înveninează și 
mai mult lucrtfrile, accentuează ne
încrederea. generează noi tensiuni, 
tăciunii conflictelor se pot oricind 
aprinde din nou, iar vilvătăile ce se 
produc pot da naștere la incendii 
greu de controlat. Cu atît mai mult, 
în prezent, cind cursa înarmărilor, 
mai ales nucleare devine tot mai 
vertiginoasă, dialogul politic, nego
cierile în jurul aceleiași mese apar 
ca o necesitate absolută — si nici un 
fel de considerente legate de orîn- 
ruire, de sistemul politic, de ideolo

gie nu trebuie să constituie un obsta
col în calea lor.

Desigur, de capitală însemnătate 
este nu numai să se manifeste „acor
dul de principiu" fată de ideea trata
tivelor — astăzi putini sînt cei ce se 
declară categoric împotriva acestei 
idei — ci și să nu se admită exacer
barea, ascuțirea neînțelegerilor 
existente, să nu se permită ca pro
blemele să ajungă la „incandescen
ță", la stadiul cind bubuitul armelor 
să acopere și să excludă glasul ra
țiunii. Calea tratativelor, și nu
mai ea, este singura modalitate de 
acțiune eficientă capabilă să pro
ducă rezolvări trainice, corespunză
tor cerințelor coexistenței pașnice, 
aspirațiilor popoarelor respective, 
ale umanității in general.

Evident, datorită, deseori, caracte
rului spinos al problemelor : în 
dispută, complexității deosebite a 
„dosarelor" ce se cuvin soluționate, 
negocierile nu sint nici simple, nici 
ușoare, pe parcursul lor pot apărea 
— și apar ! — numeroase dificultăți, 
obstacole și impedimente. Important 
este să se acționeze cu perseverentă 
și răbdare, pe baza principiilor fun
damentale ale legalității internațio
nale, respectîndu-se riguros liberta
tea și independența fiecărui popor 
și excluzindu-se orice imixtiuni sau 
ingerințe străine, în spiritul recepti
vității și bunăvoinței, al dorinței de 
de a se identifica punctele de acord 
și a se înainta pas cu pas spre în
țelegeri reciproc acceptabile, al răs
punderii pentru soarta popoarelor 
implicate, pentru destinele păcii.

Sigur, în anumite cazuri care com
portă riscuri grave pentru pacea lu
mii este necesar să se acționeze ur
gent pentru finalizarea cit mai 
grabnică a unor soluții. Pot fi, 
de asemenea, cazuri cind tratati
vele cer timp mult, dezbateri în
delungate, prelungite, dar, așa cum 
sublinia președintele României, toa
te acestea nu suferă comparație cu 
înfruntările militare, cu tot cortegiul 
lor de vărsări de singe, suferințe si 
distrugeri.

Pe de altă parte însă, pentru a 
oferi o cale reală de ieșire din im
pas, tratativele trebuie să aibă o fi
nalitate precisă, să fie acceptate in
tegral, fără rezerve, intr-un spirit de 
eficiență. Intr-adevăr, se constată că 
nu o dată acceptarea metodei trata
tivelor are un caracter formal sau 
parțial, fiind însoțită de felurite 
obstrucții, retractări și reticențe, 
ceea ce face ca tratativele să nu-și 
afirme din plin capacitatea de rezol
vare a situațiilor ivite. Pentru că 
trebuie făcută disjuncția sau dis
tincția între problemele controversa
te care fac parte din subiectul trata
tivelor. din inerentele deosebiri de 
vederi, și acele piedici de natură 
să pună sub semnul întrebării însăși 
ideea tratativelor. Este suficient, pen
tru a exemplifica, să ne gindim la 
tratativele asupra reducerii forțelor 
armate și armamentelor din Europa 
centrală (MBFR) care durează de 
14 ani și asupra cărora s-a convenit 
sâ se renunțe spre a le înlocui cu o 
altă formă de negocieri, sau de cele 
cu privire la încetarea experiențelor 
nucleare, unde, după un „stagiu" de 
aproape un sfert de secol, abia se 
discută... ordinea de zi a eventuale
lor tratative !

în nici un caz, masa negocierilor nu 
poate fi considerată un spațiu al dis
cuțiilor sterile, un paravan pentru a 
se tergiversa lucrurile și a se indu
ce, astfel, in eroare opinia publică. 
Nefiind un scop in sine, ele trebuie 
sâ aibă un țel bine definit, să urmă
rească un obiectiv bine stabilit, după 
cum nu se pot desfășura de pe po
ziții de forță sau dictat, deoarece 
atunci... pur și simplu nu mai poate 
fi vorba de tratative. Dimpotrivă, po
ziția de egalitate in drepturi, spiritul 
constructiv, dorința de acord, dispo
nibilitatea reciprocă spre concesii și 
compromisuri sînt condițiile „sine 
qua non" ale unei desfășurări fruc
tuoase.

In spiritul acestor poziții de prin
cipiu, România socialistă a depus 
eforturi necurmate, a întreprins și 
întreprinde demersuri constante pen
tru stingerea diferitelor focare de 
conflict. Se poate afirma că nu a 
existat diferend, indiferent de ori
gine, natură ori evoluție, nu a exis
tat caz de recurgere la arme în ori
ce parte a lumii s-ar fi produs, in 
legătură cu care România să nu-și 
fi făcut auzit glasul, să nu fi făcut 
apel la rațiune, la încetarea ostili
tăților. la inițierea dialogului, pentru 
a se netezi drumul aplanării diver
gențelor.

Sînt de largă notorietate și se 
bucură de o binemeritată apreciere 
acțiunile, propunerile și demersurile 
statornice ale țării noastre, ale pre

ședintelui ei în sprijinul unei regle
mentări globale, trainice și juste a 
situației din Orientul Mijlociu. pe 
baza retragerii trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate, a rezol
vării problemei poporului palestinian 
— inclusiv prin constituirea unui 
stat propriu independent — a asigu
rării independenței, securității și in
tegrității teritoriale a tuturor state
lor din zonă. A sosit de mult timpul 
ca o asemenea reglementare să se 
transforme in fapt, ceea ce impune 
intensificarea eforturilor politice și 
diplomatice, promovarea de noi ac
țiuni și inițiative menite să accele
reze realizarea acestui deziderat. 
Este o realitate indiscutabilă că 
ideea unei conferințe internaționale, 
sub egida O.N.U., la care să partici
pe toate statele interesate, inclusiv 
O.E.P., ca reprezentant unic și legi
tim al poporului palestinian — idee 
preconizată de multă vreme de tara 
noastră — cîștigă teren, se afirmă 
tot mai larg la ordinea zilei, recu- 
noseîndu-se că în afara tratativelor 
nu poate exista cale de ieșire pen
tru situația din Orientul Mijlociu.

Tot atît de consecventă este pozi
ția României și cu privire la conflic
tul dintre Iran și Irak, care a căpă
tat proporțiile unuia din cele mai 
sîngeroase războaie din epoca post
belică, încă de la izbucnirea ostili
tăților țara noastră pronunțîndu-se 
pentru încetarea acestuia, pentru o- 
prirea vărsării de singe și inițierea 
de tratative între cele două state. în 
spiritul acestei poziții constante, 
România apreciază că recenta rezo
luție a Consiliului de Securitate — 
care cere sistarea imediată a lupte
lor și retragerea forțelor militare 
iraniene și irakiene în interiorul 
granițelor recunoscute pe plan inter
național, precum și reglementarea 
prin negocieri a conflictului — des
chide perspectiva unei soluționări 
juste și durabile. Desigur, aplicarea 
rezoluției impune abținerea din par
tea oricăror altor state de la orice 
fel de acțiuni de natură să agrave
ze lucrurile, să ducă la riscul extin
derii conflictului, fiind necesar sâ se 
acționeze pentru . î ncetarea oricăror 
forme de intervenție armată, inclu
siv pentru retragerea forțelor străi
ne din apele Golfului. Prevalarea 
calmului, a rațiunii, a înțelepciunii 
politice, punerea mai presus de ceea 
ce desparte popoarele din zonă a in
tereselor comune de pace și progres 
sint tot atitea cerințe de prim or
din, pe baza cărora este posibil să 
se stingă flăcările războiului, să se 
oprească extinderea ariei de con
flict și implicarea a noi state, să se 
creeze condițiile pentru restabilirea

și consolidarea păcii. înțelegerii și 
bunei vecinătăți în regiune.

Evident, renunțarea la forță, 
acceptarea dialogului, încetarea a- 
mestecului străin constituie cheia 
rezolvării și a altor situații cu ca
racter de criză, indiferent de zona 
în care au loc, în America Centrală, 
în Asia de sud-est sau sud-vest, în 
Africa. Este, desigur, îmbucurător 
că în toate acq^fe zone se manifestă 
preocupări în vederea unor regle
mentări pașnice. Chiar în aoeste zile, 
de .exemplu, are loc în Guate
mala conferința centro-amerioană la 
nivel înalt, care și-a propus să dez
bată modalitățile de încetare a cioc
nirilor militare din regiune și a 
amestecului străin.

Dar există și alte probleme con
flictuale, care, deși fără aspecte mi
litare, pot genera și generează litigii 
.din cele mai grave, cu consecințe 
nu mai puțin tragice decît ale unor 
războaie și cu mari riscuri de desta
bilizare a perspectivelor de viitor 
ale păcii. Or, și în legătură cu aces
tea, România a acționat și acționează 
cu aceeași perseverență pentru re
zolvarea lor — ca, de pildă, pentru 
promovarea negocierilor globale 
Nord-Sud, care să ducă la soluționa
rea problemelor stringente ale eco
nomiei mondiale, inclusiv a dato
riei externe atît de împovărătoare a 
țărilor lumii a treia, să deschidă 
calea instituirii noii ordini econo
mice internaționale. Reuniunea 
U.N.C.T.A.D.-VII, recent încheiată, 
a pus in evidență necesitatea și în
semnătatea unui dialog eficient și 
responsabil in vederea adoptării de 
măsuri menite să înlăture actualele 
dificultăți și inechități ale economiei 
mondiale, să stabilească structuri și 
mecanisme noi, viabile și echitabile, 
în măsură să asigure dezvoltarea 
mai accentuată a țărilor rămase in 
urmă, progresul și prosperitatea tu
turor statelor și popoarelor lumii.

Promovînd neobosit o abordare 
nouă a problemelor mondiale acu
te, acționînd intens pentru rezolva
rea durabilă-, exclusiv prin mijloace 
politice, pe calea tratativelor, a ori
căror diferende și stări conflictuale. 
a oricăror dosare în suspensie, spri
jinind și incurajind ferm crearea 
unui climat favorabil dialogului, 
discuțiilor sincere, deschise și con
structive, România socialistă aduoe 
o contribuție efectivă la făurirea a- 
celei lumi noi, mai bune și mai 
drepte, o lume a păcii, înțelegerii și 
colaborării, spre care năzuiesc cu 
ardoare și spre care își îndreaptă 
cu speranță gîndurile toate popoarele 
planetei.

Romulus CĂPLESCU

a „Consensului
de la Cartaqena"

Efectele datoriei externe 
asupra procesului de dez
voltare a țărilor latino- 
americane și caraibiene

MONTEVIDEO 7 (Agerpres). — 
„Consensul de la Cartagena" va avea 
o reuniune cu caracter tehnic la 
Montevideo, la începutul lunii sep
tembrie, pentru 'a analiza problema 
datoriei externe a țărilor Iatino-ame- 
ricane și caraibiene, ca și rezultatele 
celei de-a Vil-a sesiuni a Conferin
ței Națiunilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.).

Un purtător de cuvînt al Ministe
rului de Externe al Uruguayului, 
Gustavo Rodriguez, a informat că 
delegațiile participante vor analiza, 
cu prioritate, efectul serviciului da
toriei externe asupra procesului de 
dezvoltare a țărilor membre, ca și 
incidența dobînzilor ridicate asupra 
procesului de reactivare a economi
ilor naționale.

„Consensul de la Cartagena" â fost 
conceput-ca un mecanism de concer
tare și consultare de către miniștrii 
de externe și de finanțe din Argen
tina, Bolivia, Brazilia, Chile, Colum
bia, Ecuador, Mexic, Peru, Republica 
Dominicană, Uruguay și Venezuela.

La bordul complexului 
orbital sovietic

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Zbo
rul complexului științific orbital 
sovietic, pilotat de Iuri Romanenko 
și Aleksandr Aleksandrov, continuă 
— relatează agenția T.A.S.S. Co
mandantul echipajului — Iuri Ro
manenko — și-a început cea de-a 
șaptea lună de activitate orbitală.

Joi, 6 august, a avut loc cu
plarea complexului spațial cu nava 
automată de transport „Progress-1". 
După verificarea sistemului de er- 
metizare, cosmonauții au deschis 
hubloul de legătură și au început 
descărcarea navei. Produsele și 
aparatura adusă de pe sol sînt 
transferate în blocul de bază al sta
ției „Mir" și in modulul astrofizic 
„Quant".

Potrivit datelor telemetrice și ra
portului transmis de echipaj, zbo
rul complexului. orbital se desfă
șoară normal.
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