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ÎN ÎNTÎMPINAREA

MARII NOASTRE
SĂRBĂTORI NA ȚIONALE

SUCEAVA :
Cu spirit de economie

Marea sărbătoare națională de 
la 23 August este întîmpina- 
tă de către lucrătorii din uni
tățile economice sucevene cu noi 
și bogate împliniri în producție. 
Prin mobilizarea mai puternică a 
energiilor creatoare, prin promova
rea progresului tehnic, utilizarea cu 
eficiență sporită a mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor din dotare, 
în perioada care a trecut de la 
începutul anului și pînă acum ei au 
realizat o producție-marfă supli
mentară în valoare de peste 200 mi
lioane lei. Semnificativ este faptul 
că valoarea producției-marfă este 
mai mare cu peste o jumătate 
miliard lei față de perioada cores
punzătoare a anului trecut. Sporul 
menționat a fost obținut în condi
țiile economisirii a 279 tone metal, 

, 12 273 tone combustibil convențio
nal, 12 808 MWh energie electrică 
și 1 300 mc lemn. La panoul de 
onoare al întrecerii socialiste se 
află oamenii muncii de la între
prinderea forestieră de exploatare 
și transport, Combinatul minier din 
Gura Humorului, Filatura de in și 
cînepă din Fălticeni, întreprinde
rea de prelucrare a lemnului și în
treprinderea de scule și subansam- 
ble accesorii Rădăuți. (Sava Be- 
jinariu).

MEHEDINȚI : Realizări 
ale minerilor

Minerii de la Zegujanl se situ
ează. ca urmare a rezultatelor deo
sebite pe care le obțin in produc
ție, în fruntea colectivelor de 
muncă din bazinul carbonifer ăl 
Mehedințiului. Ritmul de extracție

al cărbunelui creste cu fiecare zi, 
ca urmare a măsurilor luate pen
tru întărirea ordinii și disciplinei, 
folosirea la indici superiori a ma
șinilor si instalațiilor din dotare, 
realizarea și depășirea sarcinilor 
zilnice de plan de către fiecare 
schimb. Producția suplimentară 
obținută pînă acum, peste preve
deri, depășește 35 000 tone cărbune, 
în cinstea marii sărbători națio
nale de la 23 August, acest destoi
nic colectiv de muncă raportează 
realizarea planului pe 8 luni. Ritm 
intens de lucru se înregistrează și 
la pregătirea fronturilor de lucru. 
Un nou abataj va fi dat în curînd 
în exploatare, cu un avans de 
peste două săptămîni. (Virgiliu Tă
tarul.

BIRLAD : Livrări 
suplimentare la export

Angajat din plin în întrecerea 
socialistă ce se desfășoară în în- 
tîmpinarea Conferinței Naționale a 
partidului și a zilei de 23 August, 
puternicul colectiv de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de la între
prinderea de rulmenți din Bîriad, 
ale cărei produse se exportă în 
peste 70 de țări ale lumii, obține 
noi succese în îndeplinirea si de
pășirea sarcinilor contractuale că
tre partenerii externi. „Modul ju
dicios în care este organizată acti
vitatea. precum și promptitudinea 
în livrarea unei largi game de rul
menți de înaltă calitate — ne spu
ne Dumitru Berlea, directorul, co
mercial al unității — ne-au dat 
posibilitatea să expediem, peste 
sarcinile la zi. partenerilor noștri 
externi, produse în valoare de a- 
proape 28 milioane lei". (Petru 
Necula).

Fruntași intr-un domeniu de vîrf al tehnicii

Întreprinderea „E- 
lectrotehnica" din Ca
pitală — unitate spe
cializată in producția 
de instalafii și mij
loace de automatizări 
electronice — reali
zează o gamă lar
gă de produse (peste 
3 000 sortotipodimen- 
siuni) destinate prac
tic tuturor sectoarelor 
economiei naționale.

Practic, de modul in 
care acest colectiv îșt 
realizează sarcinile de 
plan depinde realiza
rea planului in multe 
alte ramuri ale eco
nomiei. De altfel, a 
devenit o frumoasă 
tradiție pentru oame
nii muncii de aici să 
intîmpine marile săr
bători ale țării cu re
zultate de prestigiu în 
întrecerea socialistă. 
Astfel, ziua de ieri a 
constituit pentru mun
citorii, tehnicienii și 
inginerii de la ,-Elec
trotehnica" o zi de 
maximă mobilizare. 
Mai exact, ieri, prin 
livrarea a cinci noi 
instalații, s-a (tjuns la 
cifra rotundă de 8 mi
lioane lei producție 
realizată peste plan de 
la începutul anului.

— Cum se explică 
acest succes ?

— Produsele ,noas‘re 
fac „carieră" — ne 
spune tovarășul Du
mitru Ionescu, direc

torul întreprinderii. 
Cu riscul de a fi con
siderat lipsit de mo
destie, afirm cu toată 
tăria că echipamente
le noastre sînt compe
titive pe plan mondial, 
intr-un cuvint sint de 
bună calitate. Așa se 
și explică faptul că 
sint tot mai mult so
licitate. Firesc, in a- 
ceastă situație. trebuie 
să ne organizăm te
meinic, să ne gospo
dărim cu grijă baza 
materială pentru a 
produce cit mai mult.

Mai concret despre 
ce înseamnă organiza
re și tehnică de virf 
ne-am convins in mo
mentul in care am in
trat in secțiile de fa
bricație ale întreprin
derii. Prima constata
re atmosferă de lu
cru concentrată, ordi
ne și curățenie' de far
macie. specifică unui 
sector de virf al in
dustriei noastre. Pro
dusele aflate in exe
cuție ? In marea ma
joritate. produse" noi. 
Ofensiva noului este 
practic declanșată pe 
un front larg in toate 
compartimentele în
treprinderii. Rezulta
tul .? In medie, in fie
care săptămână un 
produs nou este in
trodus in fabricație. 
Tendința produselor 
de electronică indus

trială realizate aici 1 
Miniaturizare, com- 
pactizare. Acest lu
cru se realizează cu 
sprijinul altor unități 
de profil din econo
mie. Azi, produsele 
„Electrotehnicii", ca 
urmare a folosirii pe 
scară largă a compo
nentelor electronice și 
tipizate, încorporează 
o cantitate tot mai 
mică de metal, dar tot 
mai multă inteligență.

Colectivul unității 
este conștient că eco
nomia națională are 
nevoie, pentru înfăp
tuirea unor programe 
prioritare, de tot mai 
multe’mijloace de au
tomatizare electronice. 
In cinstea zilei de 23 
August oamenii mun
cii de aici s-au anga
jat să realizeze su
plimentar 5 echipa
mente pentru mașini- 
unelte, alte mijloace 
de automatizări pen
tru industria energeti
că, in condițiile eco
nomisirii unor canti
tăți sporite de me
tal, solvenți organici, 
lacuri și vopsele. Un 
angajament care, fără 
îndoială, va fi înfăp
tuit în mod exemplar. 
Garanția o oferă în
săși atmosfera de 
muncă din aceste zile.

Gheorqhe 
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agricole de vară - exemplar efectuate!
• Prin buna folosire a tractoarelor ritmul arătu

rilor de vară trebuie mult intensificat
• Irigații — pe suprafețe cît mai mari, din toate 

sursele de apă !
• îngrijirea grădinilor și recoltarea legumelor 

potrivit graficelor impun o amplă participare la 
muncă.

ÎN GRĂDINI, TOATA ATENȚIA LUCRĂRILOR 
DE ÎNTREȚINERE

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
S-A INTILNIT CU TOVARĂȘUL YASSER ARAFAT,

președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste. România, s-a întîlnit, 
marți. la Snagov, cu tovarășul 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, care a 
efectuat o vizită în tara noastră.

Secretarul general al P.C.R. și pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P. și-au exprimat satisfacția 
pentru această nouă întîlnire, care 
se înscrie în cadrul bunelor relații 
dintre Partidul Comunist Român, 
Republica Socialistă România si Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei. dintre poporul român si poporul 
palestinian.

Tovarășul Yasser Arafat a ex
primat — și cu acest prilej — cele 
mai sincere și profunde mulțumiri 
României. personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru sprijinul 
permanent acordat cauzei drepte a 
poporului palestinian, dînd o înaltă 
apreciere acțiunilor și inițiativelor 
tării noastre. ale președintelui 
României, in favoarea soluționării 
constructive a problemelor din 
Orientul Mijlociu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat poziția consecventă a 
României privind realizarea unei 
păci trainice și juste în Orientul 
Mijlociu, hotărîrea poporului român 
de a sprijini în continuare lupta 
dreaptă a poporului palestinian pen
tru înfăptuirea aspirațiilor sale le
gitime de a trăi și a se dezvolta 
într-un stat national propriu, liber 
și independent, în deplină securitate 
și pace.

în cadrul convorbirilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Yasser Arafat au subliniat — și de 
această dată — necesitatea soluțio
nării politice, pe calea tratativelor, 
a problemelor din Orientul Mijlo
ciu, instaurării unei păci globale și 
durabile în această regiune, pe baza

retragerii Israelului din teritoriile 
arabe ocupate, a rezolvării proble
mei poporului palestinian prin recu
noașterea dreptului său la autode
terminare — inclusiv la crearea unui 
stat palestinian propriu, indepen
dent — a asigurării integrității, su
veranității și securității tuturor sta
telor din zonă. în acest context,' a 
fost relevată importanța organizării, 
sub egidă O.N.U., a unei conferințe 
internaționale privind problemele 
Orientului Mijlociu, la care să par
ticipe toate părțile interesate, in
clusiv O.E.P. — ca reprezentant unic 
și legitim al poporului palestinian 
— precum și membrii permanenți ai 

' Consiliului de Securitate. în acest 
sens, s-a apreciat că de un real fo
los ar fi constituirea unui comitgt 
pregătitor ditn care să facă parte, de 
asemenea, statele arabe interesate, 
O.E.P. si Israelul, precum si mem
brii permanenți ai Consiliului de 
Securitate.

Cei doi conducători au subliniat 
că sint necesare eforturi comune ale 
tuturor statelor pentru a se ajunge, 
în cadrul apropiatei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., la o înțe
legere privind începerea, cît mai 
curînd posibil, a pregătirii Confe
rinței internaționale în problemele 
Orientului Mijlociu, astfel îneît a- 
oeasta să-și poată desfășura lucră
rile într-un. viitor cit mai apropiat.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Yasser Arafat au apreciat că la baza 
acestei conferințe internaționale și, 
în general, a soluționării probleme
lor din Orientul Mijlociu trebuie 
să stea toate rezoluțiile O.N.U. pri
vind problema palestiniană și a 
Orientului Mijlociu, inclusiv rezolu
ția 242, asigurarea dreptului poporu
lui palestinian la autodeterminare Si 
la crearea unui stat palestinian inde
pendent.

A fost relevată, de asemenea, În
semnătatea întăririi unității și forței 
organizatorice a O.E.P., a dezvoltării

colaborării dintre țările arabe — 
condiții esențiale pentru rezolvarea 
situației din Orientul Mijlociu.

Au fost examinate, totodată, o se
rie de aspecte ale vieții internațio
nale actuale, o atenție deosebită 
fiind acordată problemelor dezar
mării și păcii.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Yasser Arafat au subliniat caracte
rul rodnic al convorbirilor purtate, 
manifestîndu-și convingerea că noul 
dialog la nivel înalt va contribui la 
dezvoltarea în continuare a rela
țiilor de prietenie și solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român, 
România și Organizația pentru Eli
berarea Palestinei, dintre poporul 
român și poporul palestinian, în in
teresul reciproc, al soluționării con
structive a problemelor din Orien
tul Mijlociu, al cauzei securității șl 
păcii în lume.

La convorbiri au participat tova
rășii Miu Dobrescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Tudor 
Postelnicu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Nicolae Mihai, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Au luat, de asemenea, parte Sa
leem El-Zaanoun, membru al Co
mitetului Central al Organizației 
„Al-Fatah", vicepreședinte al Con
siliului Național Palestinian, Hayel 
Abdel Hamid, membru al Comitetu
lui Central al Organizației „Al- 
Fatah" și al Consiliului Național Pa
lestinian, Abdalla Horani, membru 
al Comitetului Executiv al O.E.P., 
Mohamed Chreih, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al reprezentanței 
O.E.P. la București.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și caldă 
prietenie.

VALEA JIULUI:

O nouă uzină 
de preparare 
a cărbunelui

Pe platforma industrială din 
apropierea municipiului Petroșani 
a intrat în producție un nou obiec
tiv industrial. Este vorba de Pre- 
parația cărbunelui Livezeni. Acțio- 
nind în spiritul indicațiilor și 
orientărilor date de secretarul ge
neral al partidului, constructorii și 
montorii au acționat în strînsă 
conlucrare cu proiectanții și bene
ficiarul. Noua uzină de preparare 
va prelucra și valorifica superior 
cărbunele extras de la minele Li
vezeni și Petrila-Sud. (Sabin 
Cerbu).

revoluționar, 

oameni revoluționari 
Jr

NOUL
- o flacără continuă

Legumicultorii din județul Arad 
urmează să obțină în acest an 375 000 
tone de legume. „Pentru realizarea 
acestei producții — ne spune tova
rășul Ion Țîrlea, directorul trustu
lui județean al horticulturii — pe 
lingă suprafața inițială de 11700 
hectare cu legume cultivate în ogor; 
am mai înființat 6 000 hectare în a 
doua cultură. La irigații se folosesc 
toate sursele de apă — bălți, canale 
de desecare, puțuri etc. De aseme
nea, lucrările de întreținere se fac 
la timp și de bună calitate. în felul 
acesta am reușit să îndeplinim sar
cinile de livrări din graficul la zi 
la fondul de stat. Cu mare grijă au 
foșt recoltate din grădini produsele 
pentru export. Pe timpul arșiței, ele 
au fost strinse seara și dimineața 
astfel incit temperaturile ridicate să 
nu le deprecieze. De asemenea, au 
fost create puncte de sortare în fie
care fermă. Rezultatul — onorarea 
tuturor contractelor la export pe 
luna iulie și livrări in devans pe 
luna august".

în fermele asociației legumicole 
Nădlac, activitatea este, practic, per
manentă :.se lucrează intens la re
coltarea produselor, culturile sint 
întreținute prin prașile manuale și 
mecanice, se face fertilizarea fazială. 
Irigațiile sint asigurate numai din 
surse locale, folosind canalele de

desecare în care a fost adusă apă 
din Mureș. Mari suprafețe cu legu
me în a doua cultură sint și la aso
ciațiile legumicole din Pecica și 
Horia. La asociația din Horia. a doua 
cultură însumează 220 hectare. Aici 
se irigă direct din sistem, cu 26 e- 
Iectropompe si 20 motopompe. Alte 
125 hectare sînt irigate din fîntîni. 
în acest fel si cultura a doua este 
într-un stadiu avansat de vegetație.

Și in alte unități cultivatoare se 
acordă o mare atenție lucrărilor de 
întreținere la legumele însămînțate 
și plantate în cultura a doua. „în- 
trucît o bună parte din producția 
obținută de la culturile duble și 
sudeesive este destinată industriali
zării — subliniază tovarășul Petru 
Bodonea, directorul I.J.L.F. Arad — 
urmărim permanent cum se respec
tă tehnologiile de cultură., Pe baza 
constatărilor intervenim prompt în 
vederea completării golurilor, diri
jăm fertilizarea, irigațiile, tratamen
tele si combaterea dăunătorilor".

Este pozitiv faptul că legumicul
torii arădeni sint „în grafic" cu 
livrările la fondul de stat. Este ne
cesar să se acționeze, in continuare, 
în vederea bunei desfășurări a lu
crărilor în grădini, astfel incit să se 
realizeze producțiile prevăzute la 
toate sortimentele. (Tristan Mihuța, 
corespondentul „Scînteii").

aIn pregătirea congresului educației POLITICE Șl CULTURII socialiste '

RECOLTAREA Șl LIVRAREA LEGUMELOR - 
ÎN RITM INTENS

în județul Brăila se cultivă 10 985 
hectare cu legume, de pe care ur
mează să se realizeze o producție de 
peste 372 000 tone. în aceste zile, 
preocuparea legumicultorilor brăi- 
leni este concentrată in direcția 
recoltării și valorificării producției. 
„Zilnic sînt strinse peste 800 tone' 
legume — ne spune inginerul Victor 
Popescu, directorul trustului horti
col. Din această cantitate, tomatele 
reprezintă 350—400 tone, iar ceapa 
— peste 200 tone. Pe baza măsurilor 
luate de comitetul județean de par
tid acționăm in vederea majorării 
graficului zilnic de recoltare și va
lorificare, astfel incit să se ajungă 
la peste 1 000 tone pe zi".

Pentru strângerea și valorificarea 
în cele mai bune condiții a legume
lor se acționează pe multiple pla
nuri. Astfel, incepind cu 6 august, 
prin măsurile întreprinse de Comi
tetul municipal Brăila al P.C.R., 
forța de muncă în ferme și Ia cen
trele de sortare și pregătire a legu
melor pentru livrare a fost supli
mentată cu peste 3 000 de oameni : 
lucrători din unitățile social-econo- 
mice brăilene, elevi etc. De aseme
nea, s-a majorat capacitatea de 
transport, beneficiarii asigurînd mij
loacele solicitate la nivelul graficelor 
zilnice stabilite pentru fiecare uni-

(Continuare în pag. a V-a)

Transformările din - ulti
mii douăzeci și doi de ani, 
definitorii pentru ceea ce 
numim cu mîndrie „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", au 
avut un rol însemnat și în 
așezarea noii istoriografii 
românești pe bazele marii 
ei tradiții progresiste, a 
concepției științifice ma- 
terialist-dialectice. ' Istoria 
poporului român, istoria 
unică și unitară a po
porului — cum magis
tral a definit-o in spi
ritul adevărului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — și-a 
regăsit adevărata dimen
siune, tradiția — mesajul 
și forța de iradiere auten
tică, raportul trecut, pre
zent și viitor, înțelegerea 
potrivită și echilibrată 
a dialecticii sale. Pasiunea 
creației cutezătoare și nă
zuința de a ridica poporul 
nostru la nivelul de vîrf al 
nronriului potential se în- 
tîlnesc si se îmbină organic 
cu nevoia de a scruta în 
istorie izvoarele de forță 
ale poporului, valorile sale 
permanente, trăsăturile 
dezvoltării sale de-a 
lungul timpului. „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" a 
reunit intr-un tot dialectic 
ideeâ de trecut, prezent și 
viitor și i-a conferit rolul 
de factor indispensabil în 
a ne regîndi pe noi ca 
popor în istorie precum și 
rostul nostru în umanitate. 
Această înțelegere a func
ției și valorii istoriei a 
accentuat sensul activ, mo
bilizator al istoriei, a re
liefat nu numai funcția sa 
de cunoaștere și explicație 
a trecutului, ci și finalita
tea mesajului ei. Valențe

le acestui mesaj sînt puse 
în lumină tocmai de cadrul 
propice pe care această 
epocă l-a creat pentru în
țelegerea acordului profund 
dintre aspirațiile cele mai 
nobile ale poporului nos
tru, în lupta șa pentru li
bertate și progres, și înfăp
tuirile sale prezente în 
marea cauză de‘înălțare a 
civilizației socialismului

călăuză permanentă în acti
vitatea noastră, a celor 
care ne ocupăm de istorie, 
de marile ei adevăruri. O 
dovedesc numeroasele mo
nografii pe probleme fun
damentale ale istoriei țării, 
apariția unor valoroase e- 
diții de , documente și a 
altor instrumente de lucru, 
creșterea patrimoniului ar
heologic, extinderea cîmpu-

Vocația umanistă 
a istoriei

multilateral dezvoltat pe 
pămîntul României.

Indisolubil legată de con
struirea noii societăți, fău
rirea omului nou — ca țel 
și valoare -supremă a socia
lismului — implică, în mod 
necesar, o puternică activi
zare a conștiințelor. La 
temelia acestui vast proces 
modelator stau istoria, cul
tura. limba, cu întregul lor 
potențial educativ — pa
triotic si ideologic de 
care dispun. ..O . națiune, 
un popor — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — nu 
pot exista fără istorie, fără 
o cultură și o limbă pro
prie ! Aceasta constituie 
chezășia și forța fiecărui 
popor". Facem din cuvin
tele secretarului general al 
partidului un îndemn și o

lui tematic al cercetărilor, 
unele înnoiri în metodele 
și tehnicile de investigație 
istoriografică. Dar ceea ce 
apare mai important este 
creșterea interesului de 
masă pentru faptele trecu
te ale poporului, difuzarea 
tot mai largă a cunoștin
țelor de istorie, receptivi
tatea tinerei generații față 
de aceste cunoștințe, care 
devin un bun inalienabil al 
culturii lor. al universului 
lor spiritual.

Ca orice domeniu de cu
noaștere. și poate mai 
mult decît altele, istoria 
înlesnește dezvoltarea
schimbului de idei, dialogul 
viu și colaborarea fruc
tuoasă. Proiectînd îptr-un 
spirit de largă comprehen
siune demersul științific al 
cercetărilor istorice, s-a

urmărit și se urmărește de 
aceea valorificarea vocației 
umaniste a istoriei, care 
pledează călduros pentru 
înțelegere și apropiere 
între popoare ; afirmarea, 
în același timp, a hotărîrii 
noastre ferme de a milita 
pentru repunerea în drep
turi a adevărului cu privire 
la trecutul nostru ori de 
cite ori acesta ar fi răstăl
măcit, trunchiat sau grav 
și tendențios denaturat. 
Orice demers vehiculind 
puncte de vedere pre
concepute, teze și concepții 
lipsite de obiectivitate sau 
de-a dreptul false reclamă 
o poziție clară, principială 
și cuprinzătoare căci un 
asemenea demers întunecă 
nu numai lumina adevăra
tei cunoașteri, dar țintește, 
voit sau nu, în însăși in
tegritatea ființei lăuntrice 
a popoarelor. Răspunsul 
nostru nu poate fi decit 
ferm, argumentat in spi
ritul adevărului științific, 
al realității.

Subliniind înscrierea vi
guroasă a istoriei în peisa
jul preocupărilor ideologice 
și culturale din țara noas
tră, creșterea aportului ei 
Ia dezvoltarea conștiinței 
socialiste, la formarea pro
filului intelectual și moral 
al omului nou. sintem con- 
știenți, în același timp, de 
exigențele sporite care ne 
stau in față, de amploarea 
sarcinilor care revin isto
riei pentru a răspunde din 
plin menirii sale de carte

Prof. Ștefan 
STEFANESCU

(Continuare in pag. a IV-a)

Inginerul Anton Dragomirescu 
este șef de secție și locțiitor al se
cretarului comitetului de partid de 
la întreprinderea „23 August" din 
Capitală. Privește insistent — are o 
privire pătrunzătoare, grea, aproape 
materială — in'othii noștri.

— Am o singură rugăminte : lău- 
dați invenția, Jăudați inventatorii, 
dar despre mine cît mai puțin.

...Inginerul Miroea Drăgulin, di
rectorul Institutului de cercetare 
științifică, inginerie tehnologică și 
proiectare pentru sectoare calde me
talurgice, s-a întors astăzi din con
cediu. Fierbe de nerăbdare să afle 
ce s-a mai întîmplat în lipsa sa. își 
găsește timp, totuși, și pentru o re
capitulare :

— Ce să fac ? Am fost un sfert 
de secol om de fabrică și în sufle
tul meu am rămas om de fabrică. 
Poate că de asta mi se pare foarte 
important ce se intimplă la' „23 Au
gust" și la. I.M.G.B. Poate...

...inginerul Octavian .Petringenaru 
pune mina deasupra unui coș le 
evacuare a gazelor arse și se în
toarce spre noi cu un surîs victorios:

— Vedeți ? Se poate 1 N-am mun
cit degeaba atîția oameni....

’ Trei oameni, trei mișcări sufle
tești. Văzusem, alături de inginerul 
Petringenaru, cu citeva minute îna
inte, un cuptor de forjă. încălzea 
niște piese de oțel aducindu-le la o 
incandescență aproape albă. Văpăi 
de iad, care nu pot fi privite cu 
ochiul liber mai mult de citeva se
cunde. Și... minune; înJspatele in-» 
ștalațței, gazele sînt evacuate aproa
pe reci.

— Simplul fapt că eu pot ține 
mina aici, la evacuare, semnifică 
un lucru foarte important : că eco
nomia națională poate cîștiga cîte- 
ya miliarde de lei într-un an.

—. Chiar așa, tovarășe inginer ?
— Da, chiar așa. Să vă explic.
A urmat o lungă explicație tehni

că, ce, cu nici un chip, nu poate 
fi reprodusă — ar ocupa prea mult 
spațiu. Să reținem insă —, corobo- 
rind spusele celor trei interlocutori 
— imaginea de ansamblu care ne 
Va ajuta să înțelegem în linii mari 
despre oe este vorba. Pe plan mon
dial, cuptoarele de încălzire și tra
tament sînt de două tipuri ; să le 
numim clasic, și modern. Cel „cla
sic", cel mai vechi, are, evident, 
consumuri mai mari de combustibil 
decît oel „modern". Ei bine, în 
România a fost inventat al treilea 
lip-de-cuptoare— aplicabil la forjă, 
laminoare, tratamente termice și pu
țind fi extins la sticlă, ceramică

— numit „flacără continuă re- 
generativă". Sistemul românesc — 
pe care unul din autorii săi l-a nu
mit „oul lui Columb, adică foarte 
simplu după ce ți-a venit ideea"' — 
cumulează avantajele celor două sis- 
tehie și înlătură dezavantajele fiecă
ruia. Este de ajuns dacă arătăm că 
în ciirsul unor baterii de măsurători 
efectuate în lunile mai și iunie la 
I.M.G.B. consumul de combustibil 
a fost în sistemul nostru cu 50 la 
sută mai mic decit în cel „modern" 
și circa 30 la sută din oel „clasic". 
Totodată, randamentul încălzirii a 
crescut de la 23 la sută în sistemul 
„clasic" la 55 la sută in cel despre 
care vorbim aici, sistemul „flacără 
continuă regenerativă".

— Modernizarea — ne spunea Mir
cea Drăgulin, reluînd, ca un ecou 
parcă, spusele lui Anton Dragomi
rescu — este un proces continuu, 
este oea mai mane sarcină pe care 
secretarul general al partidului a 
pus-o în fața sectoarelor calde. Fără 
modernizare nu se mai poate con- 

, cepe munca noastră. în cadrul aces
tui proces, flacăra continuă regene
rativă răspunde celor mai mari exi
gențe, celor mai mari cerințe. Și nu 
mă refer doar la randamentul teh
nic și economic net superior, ci, in 
primul rînd, la însuși procesul de 
producție. Oamenii cane lucrează Ia 
noile instalații sînt, trebuie să fie, 
în chip necesar, ei înșiși oameni 
moderni, cu cunoștințe temeinice, 
policalificați, capabili de decizie. 
Nqul sistem il solicită într-adevăr 
în chip modern, ca să spun așa, pe 
muncitorul care deservește utilajul; 
el nu este o anexă a mașinii, ci, real
mente, stâpinul ei, solicitat să gîn- 
dească, să ia o hotărîre de care va 
depinde soarta prooesului de produc
ție sau chiar a utilajului.

Nu întîmplător am reprodus Ia 
început cele trei replici. Interlocuto
rii noștri, fiecare, „dau vina" pe 
ceilalți. Am pus cuvintele intre ghi
limele, deoarece, firesc, nu despre 
vreo vină este vorba, ci despre o 
mare realizare. Dar autorii ei sînt 
dispuși tot timpul să atribuie altora 
meritele.

Cel mal detașat, într-un fel, pare 
a fi șeful secției forjă de la „23 Au
gust". Invenția este opera a patru 
persoane : Mircea Drăgulin, Octa
vian Petringenaru (cite 40 la sută), 
Ion Scripcaru (15 la sută) și Gheor- 
ghe Șîrbu (5 la sută).

Georqe-Radu CHIROVICI
(Continuare în pag. a V-a)
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aflăm răspuns Ia 
în discuțiile pur- 
cetățeni — munci- 
administratori de 

asociațiilor

Creșterea eficienței activității de- 
putaților și stimularea participării 
lor la soluționarea problemelor ob
ștești se înscrie intre cerințele de 
evidentă însemnătate în activitatea 
consiliilor populare. însăși conlucra
rea consiliului popular cu cetățenii 
se realizează. în bună măsură, prin 
activitatea deputatului. Iată de ce. 
îndeplinirea misiunii obștești încre
dințate deputaților implică prezența 
cît mai frecventă, nemijlocită, re
ceptivă și mobilizatoare a acestora 
printre cetățenii din circumscripția 
in care au fost aleși. Cum se achită 
ei de aceste obligații 7

Am încercat să 
această întrebare 
tate cu mai mulți 
tori, gospodine, 
blocuri și președinți ai ......
de locatari — din municipiul Ale
xandria, cărora le-am adresat între
barea : „Vă cunoașteți deputatul ?“

„ESTE PREZENT PERMANENT 
ȘI ACTIV ÎN VIAȚA CIRCUM
SCRIPȚIEI". Primul test l-am efec
tuat în rindul cetățenilor participant! 
in duminica aceea de dimineață la 
munca patriotică pentru amenajarea 
și înfrumusețarea unei splendide ar
tere pietonale — strada Libertății 
din centrul municipiului.

— Păi. cum să nu-1 cunoaștem ? 
— ne răspunde Stela Mihăilă, lucră
toare la una dintre unitățile com
plexului de alimentație publică 
„Burnas". Este permanent în mijlo
cul nostru, al cetățenilor, în viața 
circumscripției, la acțiunile de gos
podărire și înfrumusețare a cartie
rului, se consultă sistematic cu noi 
asupra problemelor ce trebuie rezol
vate. Și acum este aici, alături de 
noi. într-adevăr, așa era. și n-a fost 
nevoie să întrebăm pe nimeni pen
tru a-1 recunoaște. Un șofer îi ex
plica că nu poate aștepta cu beto
niera încărcată ; alții îi demonstrau 
că erau mai mulți oameni decit 
unelte ; cineva i-a adus o cerere la 
semnat (îl așteptase zadarnic la bi
roul său). Deputatul se numește 
Constantin N. Constantin și este 
prim-vicepreședinte al consiliului 
popular municipal.

în esență aoelași răspuns îl primim 
la întrebarea noastră de la numeroși 
cetățeni referindu-se la unul sau 
altul dintre deputății consiliului 
popular municipal.

— Deputatul nostru este unul din
tre cei mai activi și „cu forță 
de mobilizare" — ni s-a spus despre 
Petre Chevrec, muncitor la între
prinderea de rulmenți. De altfel, îl 
găsim la o modernă bază de agre
ment unde cetățenii au amenajat un 
ștrand, terenuri de tenis, handbal și 
minifotbal, bazine mici și locuri de 
joacă pentru copii. Și tot împreună, 
deputați și cetățeni, a fost amena
jată baza de agrement din pădurea 
Vede. La început unii considerau su
ficiente cîteVa unităti de alimentație 
publică (două restaurante și cîteva 
chioșcuri de răcoritoare). După ce

O®

care

Gabriela BONDOC

Va 
cu 
de 
va

— și mal rod-
— atunci cină 
in jur respiră

și curățenie.

alte 
gălățene, 

intr-adevăr,

Unități turistice în județul Argeș
Exemplul uzinei

Argeș, re-

face, altul trage...?

Pe marginea unei audiențe

ri t
se 

mai 
au

de 
eu 
de

Uzina cocsochimică 
de pe platforma Com
binatului siderurgic 
Galați. De la intrare 
pină la anexa admi
nistrativă străbați o 
alee lungă prin fata 
căreia defilează bate
riile de cocsificare, 
alte multe instalații 
industriale în plină 
activitate. înainte insă 
de a le admira măre
ția — da, există și o 
măreție a cocsului, a 
acestei „plini" a me
talurgiei. mereu si 
mereu scoasă din ce
lulele bateriilor pen
tru a hrăni nesățioa
sele furnale — deci, 
înainte de a admira 
descărcarea unui pilot 
de cocs incandescent, 
privirea iți este atrasă 
de cu totuT altceva. 
Mai întîi de un panou 
pe care scrie : „Vă 
place curățenia în a- 
partamentul dumnea
voastră ? Respectați-o 
și în uzină ! Munca 
este mai frumoasă 
cind e curat in jurul 
nostru". Abia apoi 
privești cu mai mul
tă atenție drumul pe 
care-l străbați, aleile 
laterale, pentru a con
stata că îndemnul de

Unul
Nu de mult am pri

mit la redacție o scri
soare prin care Du
mitru Petropavlovski, 
om al muncii la În
treprinderea de meca
nică fină —• București, 
ne relata o situație ie
șită din comun. Re
dăm. pe scurt, cite
va crîmpeie : „La în
casarea retribuției, mă 
pomenesc cu o reține
re de 250 lei. Pentru 
ce ? Aveam să aflu cu 
surprindere că era 
vorba de o amendă
I.T.B.  Cum nu avuse
sem nici un diferend 
cu această instituție.

*

*

*

*

*

*

*

*

. .. ____1 am vrut să mă lămu- 
’ resc. adresindu-mă 
l I.T.B.-ului. Mi s-a răs- 
’ puns că „potrivit pre- 
1 vederilor art. 40 din

tionarea contravenții
lor. executarea amen
zilor se face de către 
organul financiar te

i Legea nr. 32/1968 pri-
* vlnd stabilirea si sane-

j!
V

V
I

*
*
V
*

*
*
(
I

I-.

pe panou are un răs
puns direct, concret in 
curățenia exemplară 
— da, ați citit bine, 
exemplară — din jur. 
Borduri date cu var 
proaspăt — linii albe 
sfidind negrul cărbu
nelui, al cocsului, cu
loare prezentă, cum 
s-ar spune, in canti
tăți industriale in a- 
ceastă cea mai mare 
uzină cocsochimică din 
tară — asfaltul caro
sabilului și al trotua
relor proaspăt spălat, 
deși ceasul arăta abia 
șase și jumătate di
mineața, rigole impe
cabil curățate.

— La noi — ne ex
plică maistrul Mircea 
Stefan, secretar ad
junct al comitetului de 
partid — curățenia nu 
rezultă dintr-o mobi
lizare specială a oa
menilor. Fiecare o 
face atunci cind este 
necesar. Uzina este 
împărțită pe colective, 
pe secții, pe ateliere. 
Fiecare asigură cură
țenia in zona unde lu
crează și nimeni nu 
așteaptă vreo invitație 
specială pentru aceas
ta. Se spune că sintem 
una dintre cele mai

ritorial ; executarea se 
face asupra venituri
lor sau celorlalte bu
nuri ale contravenien
tului. Pentru regle
mentare vă veți adre
sa circumscripției fi
nanciare care a înfiin
țat debitul". Mă în
treb : de ce trebuie să 
pierd vremea, să alerg 
la I.T.B.. la circum
scripția financiară ca 
să lămuresc o situație 
de care nu mă fac 
vinovat ?“.

Am verificat cele 
relatate. La circum
scripția financiară a 
sectorului 6 (emitenta 
reținerii) am găsit 
procesul verbal de a- 
mendare cu 500 lei, 
întocmit de organele 
de control I.T.B. pe 
numele de... Petro
pavlovsk! Irina, str. 
Miron Constantinescu 
nr. 18. sector 6. Aici 
însă, la circumscripția 
financiară — din ne-

reu în schimbare — ba 
dintr-o margine, ba 
din alta, ba de pe cu
loarul dintre bănci — 
de unde două glasuri 
stridente îmbiau spec
tatorii : „Ia semințe
le...". „Ia ciunga 1" 
(ciunga nefiind o 
biată persoană mutila
tă. ci o denumire mu
tilată — a gumei de 
mestecat).

Din păcate, jandar
mul s-a răzgîndit. A- 
vea si asa destule bu
clucuri pe cap cu jan- 
darmeritele răpite, ca 
să se mai lege Ja cap 
si cu......seminterițele"
nerăpite — si prea 
bine Ja locul lor. 
Căci, lucru de neînțe-

Jandarmul., de la
...si atunci jandar

mul și-a deschis ochii 
mari, si-a întors brusc 
capul spre spectatorii 
care umpluseră pină 
la refuz grădina cine
ma „Parc" din Capi
tală si. cuprins de in
dignată consternare, a 
exclamat de cîteva 
ori : „Ooo !“. „Aaa !“. 
La un moment dat, 
vajnicul apărător al 
ordinii publice din 
Saint Tropez a lăsat 
chiar impresia că vrea 
să sară de pe ecran, 
adică din savuroasa 
comedie polițistă „Jan
darmul si jandarmeri- 
tele". spre a se nă
pusti în grădina-cine- 
ma. în direcțiile me-

ka cunoașteți deputatul?
O ÎNTREBARE Șl DOUĂ RĂSPUNSURI

deputatul a ascultat sugestiile cetă
țenilor, planurile s-au schimbat, în 
urma intervenției sale la consiliul 
popular, s-a decis și realizat cu con
tribuția cetățenească : terenuri de 
volei, minifotbal și popicărie ; locuri 
de joacă cu aparatură necesară pen
tru copii, o estradă în aer liber 
pentru activități cultural-artistice de 
masă.

— Pe deputat — ne spunea gos
podina Smaranda Tănăsescu — cel 
mai bine îl caracterizează faptele 
lui. Deputății sînt bine cunoscuți, 
stimați și apreciați, se bucură de 
încrederea cetățenilor în primul rînd 
pentru faptele lor, pentru că se află 
zi de zi in mijlocul nostru, al cetă
țenilor, ne ascultă părerile și suges
tiile, se consultă cu noi, ne antre
nează și participă alături de noi la 
toate acțiunile de interes cetățenesa 
sau edilitar-gospodăresc. la înfrumu
sețarea cartierului, a municipiului, 
în toate problemele pe care le avem 
de rezolvat la consiliul popular. In
tr-un cuvînt, pentru că sînt o pre
zență vie. activă, permanentă în mij
locul nostru, al cetățenilor.

„L-AM VĂZUT O SINGURA 
DATĂ". Așadar : „Vă cunoașteți de
putatul ?“ „Nu, nu-1 cunosc, n-am 
avut prilejul să-l văd la față" — ne 
spune Mugur Pîrșoaga, din str. Agri
cultori nr. 18, care, împreună cu alți 
cîțiva cetățeni de pe aceeași stradă 
veniseră la muncă patriotică în cen
trul municipiului. La întrebarea 
adresată celorlalți cetățeni am pri
mit cam același răspuns.

— Poate circumscripția 
voastră este una dintre 
probleme... îndrăznim noi.

— Este adevărat, e o 
case de oameni gospodari, cu gră
dini bine cultivate pină în fața por
ții, dar nu fără probleme. Cind pun 
scutecele la uscat, se umplu de praf 
— ne spune gospodina Petra Sfeatcu. 
Este pleava de la silozul de cereale 
din apropiere. Sigur că se poate găsi 
o soluție. Cei de la siloz ne tot pro
mit. Dar dacă deputatul nostru nu 
se ocupă...

— Cu atît mai mult cu cît deputa
tul nostru este, după cite îmi amin
tesc o femeie — intervine Ioana Ul- 
meanu, muncitoare la întreprinderea 
de morărit și panificație.

Așa era, după cum aveam să aflăm 
la consiliul popular : în circumscrip
ția nr. 34, din care face parte și stra- 

dumnea- 
cele fără
stradă cu

com-curate uzine din 
binat...

Intr-adevăr, privind 
mai atent la întoarce
re curățenia din jur, e 
o plăcere să cauți de-a 
lungul a vreo doi 
lometri un petic 
hirtie sau un rest 
țigară aruncate la 
timplare și să nu le 
găsești. Si compar cu
rățenia de aici cu cea 
a orașului, unde mai 
există cetățeni care 
poluează strada, lu
crători de la salubri
tate care-și fac treaba 
mai mult în jurul u- 
nor sedii și îndeosebi 
la ore cind pot fi vă- 
zuti si admirați pen
tru trimbele de praf 
pe care le ridică în 
nasul trecătorilor, cis
terne care udă mai 
ales bulevardul princi
pal ș.a.m.d. Toți aceș
tia, edilii orașului, ar 
avea ce învăța din 
exemplul oferit de 
uzina cocsochimică, de 
alte și alte în
treprinderi 
unde, 
munca este mai fru
moasă -1 —‘ ’
nică ! 
totul 
ordine
(Dan Plăeșu)

gliiența și lipsa 
răspundere a funcțio
narei Mariana Dumi
trescu — a avut Joc 
metamorfozarea : ..Iri
na" s-a transformat în 
„Dumitru". Cu 
cuvinte. unul 
boacăna, și altul 
ge ponoasele.

Cit despre explica
ția funcționarei ni se 
pare cel puțin pueri
lă : „Coincidenta nu
melui de familie ; cre
deam că face pafte din 
familie...".

într-adevăr. ne in- 
trebăm și noi. ca si 
semnatarul scrisorii : 
cum poate fi califica
tă o asemenea mostră 
de superficialitate și 
neglijentă 7 Cum a 
fost amendată func
ționara vinovată, ca 
să nu mai pună altă
dată oamenii pe 
drumuri ? (Cezar Con- 
slantinescu).

****
*

cinema
Ies. de zeloaseleIes. de zeloasele vîn- . 
zătoare de „bomboa- l 
ne agricole" nu s-a o- . 
cupat nimeni din ț 
personalul cinemato- i 
grafului obligat să ’ 
mențină ordinea, res- i 
pectul pentru curățe- < 
nie si. în general, o 1 
atmosferă civilizată — i 
si nici altcineva.

Încît. spectatorilor, ț 
pe bună dreptate ne- ■ 
mulțumiți, 
personalul 
grafului 
pundeau : 
dom’le ?!
Pe jandarmul ? !“.

Or. cineva trebuie 
„s-o facă". Mai ales 
că Louis de Funăs nu 
mai. este. (Octav Gru- 
meza). 

_____ ne- i 
cei___din ‘

cinemato- 
le răs-
„Ce vrei

S-o fac eu
*

*

da amintită, deputat este cooperatoa- 
rea Magdalena Moise, de la coopera
tiva agricolă de producție Alexan
dria.

Printre cetățenii participant în 
dimineața aceea la acțiunile de mun
că patriotică se afla și Maria Căluș, 
infirmieră la policlinica județeană ; 
„Nu, nu cunosc cine-i deputatul ; 
i-aș propune să ne sprijine să ame
najăm un loc de joacă pentru copii, 
pe un teren „îngustat" mereu de cei 
ce-și fac garaje printre blocuri. O fi 
deputatul nostru pe undeva, dar nu 
se vede la treabă".

Un test făcut printre cetățenii din 
circumscripția nr. 26 s-a soldat cu 
un răspuns și mai categoric : „Nu 
l-am mai văzut după primele luni 
de la alegerile trecute". Așa se ex
plica faptul că nici unul dintre cei în
trebați nu-i cunoștea numele, nu i-a 
simțit prezența sub nici o formă. Nu-1 
cunoșteau nici măcar administratorii 
blocurilor sau președinții asociațiilor 
de locatari. L-am identificat — se 
numește Lambescu I. Florian — doar 
pe baza unei liste puse la dispoziție 
de consiliul popular municipal.

Asemenea răspunsuri la ancheta 
noastră ne-au îndemnat să căutăm la 
locul de muncă pe unul dintre depu
tați despre care cetățenii aproape că 
nu își mai aminteau s Gheorghe 
Tudose.

— în întreprinderea de rulmenți 
Unde lucrați sînteți cunoscut, apre
ciat Paradoxal însă, în circumscrip
ția electorală nr. 3 unde cetățenii 
v-au încredințat mandatul să-i re- 
prezentați în consiliul popular și 
unde ați fost ales ca deputat n-am 
întilnit aproape pe nimeni care să 
vă cunoască în calitate de.„ deputat 
Să fie o întîmplare...

— între timp m-am mutat cu casa 
în altă zonă, în altă circumscripție...

— Dar sarcina de deputat nu este 
legată de locuința dumneavoastră, ci 
de încrederea cu care v-au învestit 
masele de alegători.

— Așa e...
Sigur, cetățenii circumscripției nu 

au stat cu miinile în sin în lipsa de
putatului lor. în zona „Peco" — din 
cadrul circumscripției respective s-au 
efectuat diverse lucrări de larg in
teres — la care au contribuit numeroși 
cetățeni — o piață agroalimentară, 
lucrări de înfrumusețare și curățe
nie și altele. Numai că la toate a- 
cestea deputatul ales de ei n-a fost 
în fruntea cetățenilor, așa cum s-ar 
fi cuvenit și așa cum avea datoria 
s-o facă.

Județul
numit pentru pitores
cul locurilor și pen
tru bogăția folclorului, 
dispune de atrăgă
toare unități turistice. 
Printre acestea se nu
mără hanul PIATRA 
CRAIULUI, amplasat 
pe șoseaua națională 
Pitești — Brașov, la 
10 km de localitatea

Podul Dîmboviței. în
tr-un frumos decor 
montan. Unitatea are 
camere cu două si trei 
paturi, precum si un 
restaurant. în centrul 
frumoasei localități 
Rucăr, hanul RUCĂR 
— construcție cu ar
hitectură specifică zo
nei, îmbinînd în mod 
armonios modernul cu

Printre persoanele care au venit 
în audiență la redacția ziarului nos
tru in zilele din urmă s-a aflat și 
Chiriță Stănică. om al muncii la de
poul C.F.R.-Galați. Aici îndeplineș
te funcția de tehnician principal.

înainte de toate, să prezentăm în 
citeva cuvinte cine este omul și ce 
l-a determinat să vină la București 
la redacția ziarului „Scinteia". Deși 
încă tînăr, S. Chiriță are ani buni 
de muncă Ia C.F.R. A făcut școala 
profesională C.F.R.-București, fiind 
calificat ca lăcătuș mecanic locomo
tive. iar din august 1973 lucrează la 
Depoul C.F.R.-Galați. unde a urmat 
și absolvit lioeul la seral. A revenit 
aici după satisfacerea stagiului mili
tar. Se poate spune deci că este și 
un gălățean vechi, deși, din pro- 
pria-i neglijență, nu are încă muta
rea definitivă in municipiul Galați, 
(în legătură cu acest ultim aspect 
este bine să precizăm că factori de 
răspundere ai municipiului Galați — 
inclusiv primarul acestuia — ne-au 

. spus că întrunește toate condițiile 
prevăzute de lege).

Datorită îmbolnăvirii, fiind supus 
mai multor intervenții chirurgicale 
Ja coloana vertebrală, ca tehnician in 
cadrul biroului de exploatare loco
motive. S. Chiriță a solicitat direc
torului general al Regionalei -de Căi 
Ferate Galați, ing. Horia Dediu, spri
jin în vederea repartizării unei gar
soniere. prevăzută neapărat cu cadă 
de baie, pentru a putea urma tra
tamentul medical prescris. Aceasta 
se petrecea în luna ianuarie a anu
lui 1985.

Cum a fost el primit de directo
rul general care, potrivit specificu
lui instituției, este și președinte el 
C.O.M. ? Am putea spune că așa 
cum trebuie să procedeze orice con
ducător de instituție. Dovadă stau 
cele trei adrese, semnate personal si 
trimise Consiliului popular munici
pal Galați, unde S. Chiriță a mers 
de mai multe ori pentru obținerea 
locuinței.

Așadar, iată dovezi certe de bună
voință : adresele specificau chiar șl 
blocul unde ar urma să se mute so
licitantul pentru „a evita transpor
tul în comun si aglomerația" si pen
tru ..a urma tratamentul prescris de 
medic".

...Numai că între timp se intîm- 
plă ceva. Ceva straniu, care răsuceș
te totul cu o sută optzeci de grade. 
O notă, datată la 22 aprilie 1987, 
afirmă negru pe alb : „Referitor la 
cererea tov. Chiriță Stănică pentru 
acordarea de locuință vă informăm

la rezolvarea treburilor 
are un caracter siste- 
activitatea unor comisii 
dovedește prin studiile 
așa cum este de pildă

DAR CINE ÎI ACTIVEAZĂ
DEPUTAȚI ? Răspunsurile primite 
la ancheta noastră ridică o problemă 
importantă a mecanismului demo
crației noastre socialiste. Și anume, 
răspunderea deputaților, a celor în
vestiți prin vrerea maselor, prin 
mandatul încredințat de cetățeni, de 
a-i reprezenta în fața organului lo
cal al puterii și administrației de 
stat. Sigur, marea majoritate a aces
tora își îndeplinesc cu cinste, cu spi
rit de dăruire și răspundere sarcina 
de deputat încredințată de obște. 
Dar sint și unii care, activi la locul 
de muncă, nu se remarcă aproape 
prin nimic in cadrul circumscripției 
unde au fost aleși ca deputați. Există 
și un cadru organizatoric stabilit, 
menit să stimuleze, să activizeze... 
activitatea deputaților : obligativita
tea acestora de a prezenta periodic 
rapoarte in fața cetățenilor din cir
cumscripție, ca și în sesiunile consi
liului popular. Din păcate nu se poa
te spune că Biroul executiv al con
siliului popular municipal Alexan
dria urmărește cu rigoare func
ționarea acestui mecanism. Așa se 
explică că în unele circumscripții e- 
lectorale deputății există numai cu 
numele. Faptele dovedesc că, practic, 
conlucrarea consiliului popular mu
nicipal cu deputății chemați să par
ticipe activ 
obștești nu 
matic. Deși 
permanente 
realizate — 
studiul comisiei de sistematizare pri
vind .modernizarea orașului în per
spectiva anului 2000 (modernizarea 
străzilor și intersecțiilor, aflată in 
curs de realizare, amenajarea străzii 
pietonale, problemele introducerii 
troleibuzelor în transportul urban 
etc.) — că se constituie în veritabile 
„puncte de sprijin" în activitatea 
consiliului popular, totuși activitatea 
acestor comisii ale deputaților este 
departe de a fi oea firească. Astfel, 
deputății unor comisii permanente, 
care ar putea avea un rol deosebit 
în dezvoltarea municipiului, se în
trunesc rareori sau deloc, așa cum 
e cazul comisiei pentru probleme de 
comerț, prestări servicii și aprovi
zionare, deși multe probleme din 
acest sector nu sînt soluționate.

Dar mai este un aspect la fel de 
important. Legea noastră electorală 
prevede posibilitatea retragerii man
datului de deputat celor ce nu și-l 
onorează cu cinste. Acest drept de a 
decide îl au înșiși cetățenii, în adu
narea alegătorilor circumscripției. 
De ce se așteaptă expirarea manda
tului pentru a fi înlocuiți acei depu
tați care luni și luni de zile și chiar 
ani, nu fac nimic pentru a se achita 
de sarcina încredințată de alegători? 
Cum tot așa, poate nu ar fi lipsită de 
interes nici organizarea de către Bi
roul executiv al consiliului popular 
municipal a unui schimb de expe
riență între deputății înșiși.

C. BORDEIANU

tradițiile locale — este 
un loc agreabil pentru 
petrecerea concediului 
și. totodată, un punct 
de plecare în excursii 
către Cheile și Peș
tera Dimbovicioarei 
sau în munții din a- 
ppopiere.
în fotografie : „Hanul 
Rucăr" — județul Ar-

că acesta nu poate primi locuință în 
municipiul Galați, deoarece nu are 
mutație in Galați, iar funcția de 
tehnician nu concură la siguranța 
circulației. Urmează să analizăm, pe 
parcurs dacă vor rămine disponibile 
locuințe de serviciu care se vor con
strui in anul 1987 și numai în aceas
tă situație poate primi. Menționăm 
că la funcțiile de tehnician avem 
surplus de personal in toate unită
țile din Galați".

Aceste rinduri poartă aceeași sem
nătură : ing. Horia Dediu. director 
general al Regionalei de Căi Ferate

C1ND OMENIA SE TRANSFORMĂ

IN CONTRARIUL El
menționa- 

adresa nu 
Consiliului 

constituia 
la o scri-

Galați, ca si adresele 
te. Numai că acum 
mai era destinată 
popular municipal, ci 
un fel de „răspuns" _  _ __
soare pe care S. Chiriță a trimis-o 
Comitetului județean Galați al 
P.C.R., în care sesiza că, deși con
siliul popular munkdpal repartizase 
nu una, ci patru garsoniere Direcției 
Regionale de Căi Ferate Galați, în 
cartierul „Mazepa", ele fuseseră ofe
rite altor persoane.

Desigur, vă veți întreba cum de 
este posibil ca un om cu o asemenea 
funcție de răspundere — după cum 
ni s-a spus cu merite în conducerea 
unei instituții atit de importante, și 
ea situată pe un loc fruntaș în ca
drul ministerului de resort — să 
treacă de la o stare la alta, radical 
diferită.

Vom căuta, în cele ce urmează, să 
clarificăm fie si parțial această 
..întorsătură" a lucrurilor.

în ședința biroului permanent al 
Consiliului popular municipal Galați 
din 8 ianuarie a.c. s-a aprobat și re
partizat Direcției Regionale de Căi 
Ferate Galați 4 (patru) gansoniere 
în cartierul „Mazepa". adică acolo,

Noul magazin

VĂ INFORMĂM DESPRE: în rețeaua comerciald a Capitalei

NOUL MAGAZIN „TITAN“
In curînd, rețeaua comercială din 

Capitală se va îmbogăți cu un ma
gazin universal, construit în mare
le ansamblu de locuințe Balta Albă 
— Titan. într-un „cartier-oraș", cu 
peste 300 000 de locuitori — foarte 
modern și pitoresc, purtind pecetea 
marcantă a prefacerilor urbanisti
ce izvorite din preocuparea con
stantă a conducerii superioare de 
partid și de stat pentru asigurarea 
confortului și bunăstării oamenilor 
muncii. Marele magazin universal 
„Titan" va desface în exclusivitate 
produse industriale, mai puțin re
prezentate în zonă. Avînd o arie 
construită desfășurată pe 8 800 mp, 
corelată cu dimensiunile ansamblu
lui arhitectonic pe care îl va apro
viziona, noul „universal" este situat 
la intersecția arterelor Leontin Să- 
lăjan și Liviu Rebreanu, în preajma 
stației de metrou si a oficiului de 
Poștă-Telefon. Amplasamentul, de
loc intîmplător. a fost ales pe baza 
unui judicios studiu de sistemati
zare. Gruparea acestor obiective, 
mai ales prezenta unei mari uni
tăți comerciale în apropierea parcu
lui și a Jacului I.O.R., tinde să 
transforme zona într-un nucleu de 
cartier intens frecventat, destinat 
satisfacerii unor cerințe complexe 
ale locuitorilor, cît și contactelor lor 
social-culturale. Dincolo de meni
rea. de cazare, de instruire, destin
dere și distracție a unei populații 
numeroase, cartierul își amplifică 
astfel funcția comercială. La par
terul și pe cele patru etaje ale nou
lui magazin va fi desfăcut un 
mare număr de sortimente din 
grupa de produse textile-încăl- 
țăminte și metalo-chimice.

La primul nivel, cu care publicul 
ia contact, se vor comercializa măr
furi de uz curent necesare gospo
dăriei și folosințelor individuale —' 
articole electrocasnice. electronice, 
corpuri de iluminat, electrice, mu
zicale și foto, cristaluri și porțela
nuri. produse de mercerie, ma- 
rochinărie. cosmetice și de parfu
merie, gablonțuri. ceasuri. Urmă
toarele trei niveluri au fost desti
nate copiilor, respectiv, femeilor și 
bărbaților. Pentru înlesnirea orien
tării cumpărătorilor, dispunerea 
raioanelor pe aceste niveluri s-a 
făcut aproape simetric, desigur, cu 
excepțiile impuse de specificul fie
cărei categorii de beneficiari. Ast
fel. la fiecare dîn aceste niveluri, 
de-a lungul peretelui de fațadă se 
află îndeobște raioanele de confec
ții. lenjerie-tricotaje și încălță
minte. La etajul I, sala de vînzare 
mai cuprinde. în completare, ra
ioane separate cu articole pentru 
nou-născuți, cu articole pentru pio
nieri, cu jucării și produse de pa-

unde se specificase că i se va da si 
lui S. Chiriță. Numai că ele au fost 
repartizate altor persoane — vom 
preciza cui și de către cine. între
bat fiind de ce nu și-a onorat cuvin- 
tul dat în scris, tovarășul director 
general ne-a răspuns că... la data 
respectivă îi repartizase lui S. Chi- 
rită ..o altă garsonieră", dar solici
tantul a refuzat-o. Ne-a arătat chiar 
și o repartiție. Numai că... în reali
tate i s-a promis omului ceva și i 
s-a dat cu totul altceva. Adică, i-a 
fost repartizată o garsonieră situată 
într-o zonă mult îndepărtată de 

locul de muncă, ignorîndu-se cele 
scrise in adresă (..pentru a evi
ta transportul în comun și aglomera
ția, vă rugăm a ne repartiza un a- 
partament cu una cameră — garso
nieră — în blocurile nou construite 
în cartierul „Mazepa"). Ni s-a spus 
mai întîi că garsoniera refu
zată are baie cu cadă, ulterior 
că ar avea doar o „cadă mai mică", 
pentru ca, verificînd la fața locului, 
împreună cu tov. Virgil Ciubotaru, 
secretar al Comitetului județean de 
partid Galați, care spusese că 
mai crede nimic dacă nu vede 
sonal", să constatăm că, de 
cada nici nu exista, fiind vorba 
de un dus. Iar omul refuzase garso
niera deoarece se ignorase cea mai 
importantă cerință și neoesitate — 
posibilitatea de a urma tratamentul 
medical cu băi. Prin urmare, pro
blema nu era deloc „rezolvată", așa 
cum ni s-a spus, și cum fusese in
format și primul secretar al Comi
tetului municipal Galați al P.C.R.

Așa stînd lucrurile, nu putem să 
nu punem întrebarea : cînd ați pro
cedat cu sinceritate, tovarășe direc
tor general ? Atunci cînd trimiteați 
la consiliul popular municipal acele 

..nu 
per- 
fapt 
doar

petărie, iar la etajele II și III. spe
cifice vor fi articolele de lenjerie, 
galanterie, marochinărie. pălăriile, 
umbrelele pentru femei si bărbați. 
Ultimul nivel este profilat pe pro
dusele din categoria decoratiunilor 
interioare — țesături, mochete, co
voare, carpete, draperii, perdele, 
precum și pe articole de sport- 
turism pentru petrecerea timpului 
liber.

Pe lingă activitatea de bază — 
desfacerea mărfurilor întîi de toate 
și depozitarea lor. realizată în re
zervele special create pe fiecare 
etaj — magazinul va presta unele 
servicii suplimentare. Eleva pune la 
dispoziția publicului ateliere unde 
se vor executa retușări de confec
ții. va asigura transportul la domi
ciliu al mărfurilor voluminoase. De 
asemenea, va organiza parade ale 
modei, cu noile creații vestimenta
re, precum și demonstrații practice 
la articole electrocasnice.

Magazinul dispune de lifturi pen
tru public și, separat, pentru per
sonalul său, la dispoziția căruia se 
vor afla cîte o zonă de vestiare pe 
fiecare nivel. Firește, clădirea este 
prevăzută cu spatii tehnice pentru 
încălzire și ventilație, cu spatii de 
rezervă pentru ambalaje, centrală 
telefonică, cu celelalte dotări obiș
nuite în cadrul investițiilor de acest 
fel. Accesul cumpărătorilor în uni
tate se va face prin două 6cări 
laterale. Pentru aprovizionarea în 
cît mai bune condiții, mărfurile, so
site cu autocamioane, vor fi des
cărcate la o rampă acoperită cu 
copertină, amenajată pe toată lun
gimea clădirii, de unde acestea vor 
fi depuse in locurile de recepțio- 
nare. iar apoi transportate la etaje 
cu ajutorul lifturilor.

„Titan" face parte din rețeaua 
complexă de unităti a întreprinde
rii comerciale de stat Bucur-Obor, 
care are fel. subordine, pe lîngă ma
rele „Bucur", un magazin de biju
terii (Piața Palatului), altul de ca
douri (str. Frumoasei, colț cu Calea 
Victoriei) și altele. O bună parte 
din datele privind noul „universal" 
le-am obținut de la directorul în
treprinderii Bucur-Obor. Spiridon 
Fuior, care, în încheiere, s-a refe
rit și la principalii furnizori. Pon
derea o vor deține direct producă
torii, iar în completare, „Titan" 
fi aprovizionat prin depozitele 
ridicata ale Capitalei, dar și 
către „magazinul-mamă".
îndeplini o funcție coordonatoare, 
împreună cu unitatea din Titan, 
„Bucur-Obor" va totaliza o supra
față comercială utilă de peste 
55 000 mp și o cifră a vînzărilor 
anuale de aproximativ două mili
arde lei.

adrese pline de grijă față de un om 
aflat la nevoie ori cind i-ați repar
tizat acea garsonieră ca să „scăpați 
de el" sau cînd ați semnat respecti
va notă, drept răspuns la sesizarea 
adresată la oomitetul județean de 
partid, în care afirmați că .acesta 
nu poate primi locuință în munici
piul Galați... funcția de tehnician nu 
concură la siguranța circulației" și 
„la funcțiile de tehnician avem sur
plus de personal" 7

Sînt întrebări pe care orice om 
bun simț și le pune față în față 
astfel de comportamente. Nu 

alta, dar nedreptățile, inechitățile și 
încălcările — legate de cele 4 gar
soniere la care ne-am referit — s-au 
perpetuat în continuare,

Cind am cerut procesul verbal al 
C.O.M. sau B.E.C.O.M. privind re
partizarea acestor garsoniere, ni s-a 
răspuns că nu aceste organisme (? 1) 
se ocupă de așa ceva și deci nu 
există nici un act în acest sens. 
Fiind Ignorate aoeste organisme ale 
democrației noastre muncitorești, 
nu-i de mirare că s-au comis abu
zuri de către directorul general și 
iată cum : la direcția regională sînt 
două rînduri de liste cu priorități 
privind locuințele. Una pentru per
soanele din complexul C.F.R.. care 
înglobează toate unitățile de pe raza 
municipiului, și una pentru perso
nalul regionalei. în prima sînt 
peste 30 de persoane ce ar urma 
să primească garsoniere — care tre
buie verificată cum s-a întocmit. în- 
trucit S. Chiriță, cu situația lui cu
noscută, este pe locul 27, deși pe lis
ta depoului figurează la poziția 1.— 
iar în a doua vreo 12 persoane.

Ei bine, toate cele 4 garsoniere au 
fost repartizate numai personalului

Interesante detalii, de ordin con
structiv și funcțional, despre de
corația interioară a magazinului 
„Titan", ne-au fost oferite de șeful 
de proiect, arhitect Ileana Solon, 
de la Institutul de proiectări pentru 
lucrări comerciale din Capitală. 
Printr-o fructuoasă colaborare, pro- 
iectanții si constructorii — de la 
întreprinderea-antrepriză generală 
de construcții industriale București, 
împreună cu alte unităti de 
specialitate — răspunzînd exigențe
lor actuale, au acordat o mare 
atenție aspectului exterior și inte
rior. îndeosebi mobilierului, adap- 
tindu-1 pentru practicarea unor 
forme de vinzare rapide și moder
ne. cum sînt expunerea liberă a 
mărfurilor, cu acces direct al cum
părătorilor la rafturi și autoservi
rea. Pentru a se crea atmosfera 
specifică unităților comerciale de 
marcă, piesele de mobilier vor avea 
forme atractive din punct de ve
dere plastic, apte să confere măr
furilor fată comercială, să prezinte 
totalitatea sortimentului existent în 
magazin. Alături de vitrinele con
fecționate pe contur ondulat se vor 
afla podiumuri pentru expoziții 
permanente, gondole și tonete pe 
care se poate expune un mare vo
lum de marfă. De pildă, in sala de 
la parter vor fl expuse, pe podiu
muri modulate și cuburi mobile 
așezate paralel cu vitrinele, obiecte 
care se vor comercializa la toate 
nivelurile. Mergindu-se pină la 
amănunt, întreg ansamblul de ele
mente decorative a fost gîndit, sub 
aspect grafic și coloristic, într-o to
nalitate plăcută. în armonie pină 
șl cu uniforma lucrătorilor magazi
nului.

Aceeași minuțioasă grijă s-a ma
nifestat pentru aspectul exterior si 
încadrarea magazinului în ambien
tul cartierului. In ce privește volu
mul clădirii, s-a urmărit realizarea 
unei plastici arhitecturale care să 
exprime funcțiunea și. totodată, să 
se detașeze de blocurile de locuințe 
din spate. înalte și alungite, cu o 
anumită notă de sobrietate, acestea 
se constituie într-un fel de fundal 
pentru obiectivul comercial ce se 
distinge prin fațade create din 
ample panouri vitrate, adevărate 
ecrane de lumină naturală. Șirul de 
stilpl de pe fațade, la care s-au 
utilizat măști rotunjite din armo- 
ciment, dă Impresia de coloane, 
creează un ritm compozițional, 
atrage privirile, invitîndu-te parcă 
să descifrezi de la mare depărtare 
literele TITAN, înscrise pe frontis
piciul noului magazin universal 
bucureștean.

din direcția regională. Așa a hotă; 
tovarășul director general fără să , 
consulte cu nimeni. Ca să nu 
adăugăm și faptul că oei care 
primit se aflau la poziția 4, respec
tiv 8. iar doi nici nu figurau pe 
listă.

De la consiliul popular municipal 
am aflat ulterior că la 19 februarie 
a.c. s-au mai repartizat Direcției 
Regionale de Căi Ferate Galați încă 
două garsoniere, în același cartier 
(„Mazepa"), și nu cunoaștem dacă au 
fost repartizate după aceleași criterii 
de „prioritate", pe bază de liste etc. 
O vor face, desigur, organele com
petente.

Este limpede, credem, pentru ce 
n-a mai primit S. Chiriță locuință 
în cartierul „Mazepa", așa cum i se 
promisese cu atita „bunăvoință".

Pentru ca să nu răminem cu o 
impresie ambiguă despre solicitant 
vom reda și aprecierile unor oameni 
cu răspunderi de la Depoul C.F.R. 
Galați. Astfel, șeful depoului, ing. 
Gh. Traian, ne-a declarat : „Chiriță 
Stănică este un om de nădejde ; s-a 
perfecționat profesional, s-a pregătit 
absolvind cu bine liceul ; este 
un om serios. Unitatea l-a sprijinit, 
I-a trecut la poziția 1. pe tabelul 
de locuințe. De altfel, noi am luat 
atitudine atunci cind s-a pus proble
ma să fie „mutat" cu post cu tot la 
alt depou, spunind că nu este ca
zul". Iile Toader, secretar cu pro
blemele organizatorice al comitetu
lui de partid al depoului : „Nu avem 
probleme în ceea ce privește execu
tarea sarcinilor de serviciu cu S. 
Chiriță. Pe linie politică este activ, 
a avut sarcini în conducerea orga
nizației U.T.C., pe care le-a îndepli
nit corespunzător. Organizația de 
partid își pune nădejde în el. în 
societate este un om serios, respec
tuos. Păcat că are probleme cu să
nătatea". Alexandru Humă, șeful 
atelierului de reparații al depoului : 
„A lucrat în atelier ca lăcătuș la 
partea mecanică. Băiat foarte bun, 
om de bază, dar s-a îmbolnăvit. 
Dacă nu se întîmpla așa, ajungea 
maistru".

Desigur, forurile tutelare, inclusiv 
pe linie de partid vor analiza cum 
este posibil să-și facă loc asemenea 
atitudini arbitrare, practici de ig
norare a organismelor colective de 
conducere, de fapt acte abuzive. $1, 
desigur, așteptăm răspunsul, res
pectiv concluziile analizei, ca șl mă
surile practice reparatorii cuvenite.

Neculal ROȘCA
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PUTERNICA MOBILIZARE PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR ECONOMICE!
ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII ASIGURAREA UTILAJELOR ENERGETICE:

Cu exigență și responsabilitate, pentru realizarea planului
La Combinatul de celuloză și hîr- 

tie din Călărași, adunarea generală 
a reprezentanților oamenilor mun
cii, .chemată să analizeze rezultatele 
obținute pe primul semestru al anu
lui și sâ stabilească măsurile oe se 
impun în vederea recuperării res
tanțelor și îndeplinirii exemplare a 
tuturor indicatorilor de plan pe se
mestrul II și pe întregul an 1987, a 
avut un „prim punct" necuprins în 
ordinea de zi. Cu două ore înainte 
de începerea propriu-zisă a lucrări
lor, delegații de la centrala indus
trială și ministerul de resort, repre
zentanți ai unităților cu care com
binatul cooperează, au fost invitați 
să viziteze combinatul și în primai 
rînd sectoarele unde rezultatele tiu 
sînt la nivelul sarcinilor și al posi
bilităților.

Scopul vizitei ? Stabilirea rapidă 
la fața locului a cauzelor care au 
determinat restanțele și elaborarea 
celor mai judicioase măsuri tehnice 
și organizatorice pentru redresarea 
situației. în acest mod s-a îmbogă
țit 'substanțial, cu date și fapte con
crete, raportul pregătit de consiliul 
oamenilor muncii pentru a fi sanus 
dezbaterii adunării generale. Asța 
cum aveam să ne convingem pe 
parcursul desfășurării adunării ge
nerale, un asemenea „preambul" 
și-a dovedit cu atît' mai mult efi
ciența cu cit. rezultatele obținute pe 
primul semestru al anului sint, la

Două lucruri s-ar putea desprin
de din cuvîntul rostit de delegatul 
Centralei industriale a inului și ci- 
nepei București, economista ,Angela 
Dumitrescu, la adunarea generală a 
oamenilor muncii de la întreprin
derea de in și cînepă Negrești Oaș 
(Satu Mare) :

1. O sinceră apreciere a modului 
In care conducerea întreprinderii a 
reușit să soluționeze in ultimele 
două luni, in cea mai mare parte, 
problemele aprovizionării cu .gra
nule de polipropilenă și polietilenă, 
creind condiții pentru realizarea si 
chiar depășirea sarcinilor de plan : 
„Vă felicit pentru onorarea sarcini
lor la export in această perioadă, 
ca urmare a unei acțiuni susținute 
pentru rezolvarea operativă atît "a 
problemelor organizării interne, "bit 
și a problemelor aprovizionării teh- 
nico-materiale".

2. O recunoaștere, bănuim la fel 
de sinceră, a limitelor pe care le-a 
manifestat centrala industrială in 
rezolvarea problemelor majore ale 
producției într-una din întreprinde
rile in subordine :. „în zadar cen
trala industrială, chiar ministerul 
intervin și promit să asigure mate
ria primă necesară pentru bunul 
mers al producției dacă unitățile 
furnizoare, și am în vedere în pri
mul rînd întreprinderile producătoa
re de granule, nu înțeleg sau nu 
reușesc să-și onoreze obligațiile 
asumate prin contracte".

Există fără îndoială un miez de 
adevăr în fiecare din cele două ob
servații ale delegatului centralei in
dustriale. Nu Împărtășim desigur a- 
precierea defetistă cu privire la pu
terea limitată a centralei de a so
luționa problemele unităților din 
subordine, pentru că, dacă in ulti
mele două luni la întreprinderea de 
in și cînepă Negrești Oaș s-a înre
gistrat o îmbunătățire radicală a 
aprovizionării tehnico-materiale, 
fără îndoială in aceasta se regăsește 
și intervenția centralei. Ce-i drept 
insă, rolul decisiv in această pri
vință l-au avut, atitudinea fermă, 
rolul organizatoric. și sprijinul ne
mijlocit al comitetului județean de 
partid. S-a dovedit astfel, încă o 

marea majoritate a indicatorilor, cu 
mult sub nivelul planificat.

Față de această situație, adunarea 
generală a reprezentanților oameni
lor muncii a avut meritul de a fi 
analizat in detaliu, cu exigență si 
maturitate, cu toată răspunderea 
modul in cate și-a făcut, datoria co
lectivul combinatului. în mod deo
sebit, dezbaterile, care s-au desfă

La Combinatei de celuloză și hîrtie din Călărași

șurat sub deviza „cind îți analizezi 
propria muncă nu arăta spre alții", 
au reliefat hotârirea fermă a colec
tivului de aici de a lichida grabnic 
deficiențele, astfel incit restanțele 
să fie grabnic recuperate, iar planul 
să fie îndeplinit la toți indicatorii. 
Din multitudinea de probleme a- 
bordate in dezbaterile care au avut 
16c s-au conturat cu precădere cî- 
teva concluzii cane vor avea darul 
să ducă la obținerea unor rezultate 
pe măsura eforturilor, a competen
ței profesionale a colectivului, a ni
velului tehnic al utilajelor din do
tare. Așa cum au subliniat Romeo 
Cărăbaș, Andrei Gradea, Tănăse 
Mușat, Ion Bratu, Ion Șerban, Cor
nel Tănăsescu, Dumitru Maican, 
Jana Bahica, o primă direcție In 

Colectivul și-a spus cuvîntul; dur centrulu ?
dată, că problemele majore ale 
producției pot fi și trebuie să fie 
rezolvate într-o acțiune convergentă 
și o atitudine fermă, activă, atît 
din partea factorilor administrativi, 
cit și a factorilor politicp-organiza- 
torici. Cit privește prima apreciere 
aoeasta se dovedește a fi cu totul 
îndreptățită. , într-adevăr, încă o 
dată, harnicul, inimoșul colectiv de 
la întreprinderea de in și cinepă 
Negrești Oaș a demonstrat c.ă este 
capabil să se mobilizeze și să rea
lizeze exemplar sarcinile ori de cite 
ori sint asigurate condițiile bunei 
desfășurări a producției. O dove

La întreprinderea de in și cînepă Negrești Oaș

desc, între altele, și rezultatele pe 
lunile iunie și iulie cind planul a 
fost considerabil depășit. Subliniem, 
în ultimele două luni, pentru că pe 
primul semestru al anului prevede
rile. planului pe ansamblu nu au 
fost realizate.

Un fapt notabil în desfășurarea 
adunării generale a reprezentanți-- 
lor-oamenilor muncii este tocmai 
faptul că colectivul de aici, în frun
te cu comuniștii, a înțeles să pro
cedeze la o analiză exigentă a ceea 
oe este- de făcut pentru ca in con
dițiile date să realizeze integral 
sarcinile de plan. Iată in acest sens 
trei secvențe elocvente din luările 
de cuvint.

„S-a pus aici pe bună dreptate 
problema aprovizionării tehnico-ma
teriale, o problemă reală pe care 
credem că centrala a înțeles-o și că 
o va rezolva mai bine decit pină 
acum. Dar mă gindesc că uneori la 
adăpostul greutăților obiective lega
te de aprovizionarea tehnico-mate- 
rială, tolerăm unele neajunsuri in
terne. Am în vedere, in primul rind, 
faptul că, deși pe ansamblul între
prinderii, în condițiile cind am avut 
o bună aprovizionare, am reușit să 
realizăm sarcinile de plan, au exis
tat totuși locuri de muncă in care, 
normele nu au fost realizate. Ce do

care trebuie acționat cu toată fer
mitatea este continua îmbunătățire 
și perfecționare a stilului și meto
delor de muncă aie C.O.M., chemat 
prin atribuțiile ce-i revin să rezolve 
cu. promptitudine și competență 
toate situațiile oe se ivesc. Or, așa 
cum în mod critic și autocritic s-a 
relevat în adunarea generală, mem
brii consiliului oamenilor muncii 

s-au mulțumit să-și întocmească un 
plan de muncă, ce-i drept bine fun
damentat și orientat, să depună 
eforturi pentru îndeplinirea lui 
punct cu punct, soluționind însă cu 
întîrziere unele probleme ce ș-au 
ivit în afara punctelor cuprinse în 
planul de muncă trimestrial și a că
ror rezolvare solicita intervenție 
fermă și operativă. Așa a fost ca
zul și în aprovizionarea tehniep- 
materială, cind s-au trimis la fur
nizor delegați nu dintre cei măi 
competenți și uneori cu mane întîr
ziere. O altă pîrghie asupra căreia 
dezbaterile adunării generale, au in
sistat în mod deosebit este atenția 
deosebită ce trebuie acordată asi
gurării ordinii și disciplinei atît' din 

vedește aceasta ? Nimic altceva de
cit faptul că nu peste tot exigențele 
organizării, preocuparea pentru ri
dicarea calificării profesionale și 
modernizarea producției au fost în
țelese". (Domnica Berinde, confec- 
ționeră).

„Ar părea de prisos să mai insis
tăm asupra economisirii materiei 
prime, in condițiile cind o primim 
atit de greu. $i totuși, iată că nu 
sintem străini de fenomenul risipei 
pe diverse căi : se mai împrăștie 
granule in secție, care se calcă in 
picioare. De noi și numai de noi de
pinde să eliminăm asemenea canale 

păgubitoare ale risipei", (subinginer 
Mariana Cosma).

„Eu cred că în discuție trebuie să 
aducem și problema răspunderii pe 
care trebuie să o aibă fiecare" dintre 
noi pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de producție. Spun aceas
ta pentru că unii maiștri, ajutori de 
maiștri-, lăcătuși nu și-au făcut da
toria conform regulamentului de or
dine interioară, nu-și exercită ri
guros atribuțiile de serviciu, ca ur
mare se intîrzie reparațiile la unele 
mașini, cu efecte negative asupra 
calității firelor la filatură, apar de
reglări în continuitatea procesului 
de producție, nu se exercită un con
trol riguros asupra procesului de 
muncă în cadrul fiecărui schimb" 
(Maria Văleanu, țesătoare).

Ceea ce, desigur, se cuvine să sub
liniem ascultind asemenea opinii 
critice și autocritice este spiritul de 
exigență muncitorească care s-a 
manifestat pe parcursul desfășurării 
întregii adunări generale. Și de a- 
ceastă dată se confirmă că tonul 
dezbaterilor in forumurile democra
ției muncitorești e dat fără îndoială 
de tonul și caracterul exigent, ana
litic al dării de seamă. Și aici, la 
întreprinderea de in și cînepă, pu
tem spune că participanții la adu
narea generală au ascultat o dare 

punct de vedere tehnologic, cît' și 
în atitudinea oamenilor față de lip
surile și abaterile .colegilor de mun
că.' Așa cum s-a precizat nu o dată 
în cadrul dezbaterilor, rezultatele 
ar fi fost mult mai bune dacă or
ganizațiile de bază, grupele sindi
cale ar fi luat atitudine fermă și 
nu in puține cazuri măsurile dis
ciplinare cuvenite, față de orice 
abatere de la disciplina muncito
rească. în al treilea, un accent deo
sebit va trebui pus pe calitatea, 
competența și promptitudinea con
trolului îndeplinirii sarcinilor pro
fesionale la toate locurile de mun
că și în toate cele trei schimburi, 
șefii formațiilor, tehnicienii și spe
cialiștii- fiind aspru și pe bună 
dreptate criticați pentru modul în 
care-și îndeplinesc rolul de condu
cători ai activității productive.

Departe de a fi soluționat toate 
problemele cu care se confruntă 
colectivul acestei, unități, adunarea 
generală a . oamenilor muncii, dez
baterile purtate au .scos la iveală o 
serie de neajunsuri interne in or
ganizarea producției, în respectarea 
disciplinei tehnologice. Important 
este ca măsurile stabilite pentru 
îmbunătățirea activității, menite să 
ducă la recuperarea grabnică ă res
tanțelor, să fie urgent aplicate in 
practică. (Mihail Dumitrescu, cores
pondentul „Scînteli").

de seamă — prezentată de directo
rul unității, loan China — sobră, 
exactă, mobilizatoare, pătrunsă de 
un ales respect pentru realitate. Au 
fost numiți în această dare de sea
mă, după merit, deopotrivă, frun
tașii care s-au detașat prin rezul
tate deosebite în producție, dar și 
cei care se fac răspunzători de to
lerarea- unor neajunsuri. încă un 
aspect care trebuie relevat in legă
tură cu desfășurarea adunării : ca
racterul concret, practic, finalizator 
al dezbaterilor. Numeroasele pro
puneri desprinse din luările de cu
vint și cuprinse in programul de 
măsuri pentru recuperarea restanțe
lor din semestrul I și realizarea in
tegrală a planului pe semestrul II 
sint o dovadă in acest sens. Iată 
doar citeva din ele :

Vasile Costau, maistru : „Să se 
urmărească mai concret, riguros și 
exigent activitatea acelor muncitori 
care nu-și realizează normele, iar 
prin măsuri adecvate — cursuri 
profesionale etc. — aceste neajunsuri 
să fie înlăturate în cel mai scurt 
timp".. . ,

Vasile Bura, lăcătuș : „Să fte. lua
te de poseurii jț^suj-ile .necesare,, 
trăgîhd' învățăminte dm rieăjunsu-, 
rije de pină acum de cătiSe compar
timentul mecano-energetic pentru 
asigurarea microclimatului cores
punzător în perioada de iarnă, de 
care depinde foarte mult realizarea 
exemplară calitativă și cantitativă a 
producției".

Lazăr Pop. șeful țesătoriei de po
lipropilenă : „Să fie urgentată și în
cheiată grabnic revizia la toate ma
șinile pneumatice de țesut (deocam
dată jumătate din acestea au fost 
revizuite) pentru a elimina deficien
țele calitative generate de funcțio
narea defectuoasă a acestora ca ur
mare a uzurii unor piese etc.“.

in concluzie se poate afirma că 
adunarea generală a oamenilor 
muncii de la întreprinderea din Ne
grești Oaș a confirmat, încă, o dată, 
nivelul maturității și exigenței mun
citorești la care a ajuns acest liar- 
nic colectiv. (Octav Grumeza, cores
pondentul „Scânteii").

'în ciclul de articole publicate pină 
acum cu privire la efectuarea lu
crărilor de reparații, modernizări la 
instalațiile din termocentrale, și de 
investiții pe șantierele noilor obiec
tive energetice s-a regăsit practic cu 
regularitate problema asigurării uti
lajelor. . Cele mai multe semnale au 
fost adresate întreprinderii „Vulcan" 
București. Pe șantierele termocentra
lelor Holboca — Iași, Drobeta-Turnu 
Severin. Suceava și Brașov, unde 
e prevăzută in acest an intrarea 
in funcțiune a unor grupuri energe
tice, lucrările de montaj se mențin 
la un nivel scăzut datorită lipsei unei 
cantități importante de echipamente 
care trebuiau livrate de întreprinde
rea „Vulcan". La termocentralele 
Turceni și Rovinari se află in curs 
de modernizare trei grupuri de cite 
330 MW, lucrări care sînt afectate 
de neasigurarea la termen a sute de 
tone de echipa
mente. De ce nu 
sînt livrate la 
termenele stabi
lite utilajele e- 
nergetice ? Nu 
există capacități 
suficiente de fa
bricație ? Nu este 
asigurată , baza 
tehnico-materiaia 
necesară ? Sint 
Întrebări la care 
am căutat răs
puns iii investi
gațiile făcute la întreprinderea 
„Vulcan", unitate cu pondere în pro
ducția de utilaje 'energetice, dar și 
cu mari restanțe. .............

UNA SE PRODUCE, ALTA SE 
CERE. Care este ponderea utilajelor 
energetice și a pieselor de schimb 
pentru centralele electrice în pro
ducția întreprinderii ?

— Circa două treimi din producție 
este destinată domeniului energetic, 
precizează ing. Alexandru Roșu, 
șeful serviciului plan din cadrul în
treprinderii. Se află în fabricație o 
gamă variată de utilaje pentru mori 
de cărbune, ventilatoare de gaze și 
aer, grătare de postardere. Produsul 
de bază 11 reprezință cazonele de 
mare capacitate de 1 035 sau 420 tone 
abur pe oră. Asigurăm totodată un 
volum apreciabil de piese și echipa
mente pentru lucrările de reparații 
și modernizări din centralele elec
trice.

— în ce măsură au fost realizați 
principalii indicatori de plan pe luna 
iulie?

— La producția-marfă sarcinile de 
plan pe luna iulie au fost îndepli
nite in proporție de 103,5 la sută. 
Iar de la începutul anului și pină 
în prezent acest indicator se situează 
la un nivel de 97 la sută. Cu un 
efort suplimentar șe va putea recu
pera această restanță, care nu este 
prea mare.

Deci planul, după cum atestă da
tele. statistice, este realizat aproape în 
totalitate, în timp ce unitățile ener
getice reclamă serioase restanțe în 
primirea echipamentelor necesare 
punerii în funcțiune a noilor capa
cități, cît și realizării programelor 
de reparații și modernizări. O. con
tradicție care la prima vedere ar 
fiarea greu' de înțeles. A primit în

Combinatul de fire sintetice Săvinești. Imagine din noua secție, Melană V, 
intrată in producție în acest an
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treprinderea mai multe comenzi decit 
poate realiza ? Aceasta ar putea fi 
o explicație. Totuși, nu lipsa de ca
pacitate, care este invocată de unii 
factori de răspundere din unitate, 
este cauza principală a restanțelor 
semnalate. Deși în ultima perioadă 
a fost făcută o anumită ordine în 
stabilirea priorității comenzilor, to
tuși in întreprindere continuă să se 
producă și să se livreze echipamente 
care nu sint in concordanță cu ordi
nea de montaj.

CE SE AFLA PE FLUXUL DE 
FABRICAȚIE ? La această întreba
re ne-a răspuns ing. Petre Ivănescu, 
directorul fabricii de cazane energe
tice :

— Pe primul plan se află utilajele 
necesare lucrărilor de reparații și 
modernizări de la termocent-ralele 
Turceni și Rovinari. Pentru grupul 
nr. 3 de la Turceni am realizat cea 

ÎN LOC DE EXPLICAȚII,
MAI BUNA ORGANIZARE

mai mare parte din furnitură. La 
șupraîncălzitoare nu putem lucra din 
lipsă de țeavă (oțel X 20). Pentru 
grupul tir, 5. de la Rovinari se .află 
în curs de execuție vaporizatorul și 
au început livrările. Se realizează 
unele părți din supraîncălzitor, dar 
ritmul este încetinit datorită neasigu- 
rării aceluiași sortiment de țeavă 
menționat anterior, din care între
prinderea „Republica" nu ne-a expe
diat nici o tonă în ultima lună. 
Nesatisfăcător se lucrează și Ia in
stalațiile pentru grupul nr. 4 de la 
Rovinari, la care baza materială 
este asigurată intr-o proporție destul 
de redusă.

întîrzieri, restanțe care fac ca ter
menele de reparații să se prelungeas
că cu luni și luni de zile, timp în care 
sînt imobilizate importante capaci
tăți energetice. Asemănător stau lu
crurile și în cazul executării echipa
mentelor pentru obiectivele de inves
tiții energetice : termocentralele Hol- 
boca-Iași, Suceava. Progresul-Bucu- 
rești, Drobeta-Turnu Severin. Nu ne 
propunem să prezentăm lunga listă 
a utilajelor restante, care determină 
amînarea punerii în funcțiune a noi
lor grupuri din centralele electrice, 
dar un lucru se cuvine subliniat : 
întreprinderea „Vulcan" poartă o 
mare răspundere in finalizarea aces
tor investiții. Răspundere care ar 
trebui regăsită la toate nivelurile, in
clusiv în secțiile de fabricație. Or 
tocmai aici există unele neajunsuri 
care frînează bunul mers al produc
ției. După cum ne-a spus maistrul 
Adrian Ștefănescu, la atelierul de 
țevărie ușoară din cadrul fabricii de 
cazane energetice, de pildă, se lu
crează numai în două schimburi 
deoarece pentru cel de-al treilea 
schimb nu există oameni. $1 chiar 

dacă s-ar lucra continuu, în cîteva 
zile nu ar mai fi materiale pentru 
continuarea producției.

Nu este o situație singulară. Și la 
alte locuri de muncă activitatea se 
desfășoară anevoios. Aprovizionarea 
necorespurizătoare cu materiale, la 
care se adaugă unele deficiențe în 
organizarea muncii fac ca rezultatele 
obținute să fie cu mult sub posibi
lități, iar multe comenzi să fie onora
te cu mare întîrziere. Iată un exem
plu tipic in acest sens.

DRUMUL MULT PREA LUNG AL 
UNEI COMENZI. întreprinderea 
electrocentrale Craiova solicită prîn 
comanda nr. 10 488 din 2 iunie 1986 
ca întreprinderea „Vulcan" București 
sâ, execute (termen de livrare trimes
trul IV 1986) fasonarea a 600 tone 
de conducte necesare lucrărilor de 
reparații de la grupurile energetice 
nr. 7 și 8 de 315 MW. Comanda este 

acceptată, dar ur
mează zile de aș
teptare. care În
cet. încet devin 
luni. De ce ? în 
primul rînd pen
tru că o comandă 
dată la serviciul 
desfacere ajunge 
ia lansarea de 
producție in oale 
mai multe ca
zuri în... aoroane 
două luni. La 
început se dej- 

chide o fișă de avizare care trece 
apoi pe la diferite comnart’m '-'te. 
unde nu de puține ori se constată lip
să de receptivitate, dar mai ales ae 
operativitate. După ce fișa este com
pletată cu toate semnăturile autori
zate. se. introduce ia comisia de avi
zări, în sfirșiț. dacă comanda este 
acceptată, intră pe o nouă filieră : 
programare, aprovizionare etc. Evi
dent. energeticienii insistă ca utilaje
le să fie executate cit mai rapid. în 
această situație, uneori șe trece la 
realizarea unor uitlaje fără ca toate 
formele necesare să fie încheiate. 
Datorită acestei birocratizări excesive 
se întîmplă ca unele comenzi să fie 
efectiv executate, în timp ce teoretic 
ele nu sînt încă lansate in fabricație. 
Șiode aici încep alte artificii pentru a 
acoperi lipsa de operativitate nece
sară și obligatorie.

Dar să revenim la cazul de mal 
sus. După aproape opt luni, timp în 
care beneficiarul a făcut noi inter
venții, se transmite la' data de 21 
ianuarie 1987 un nou telex prin care 
întreprinderea „Vulcan" solicită să i 
se pună la dispoziție electrozii de 
sudură necesari. Mai trec alte șase ■ 
luni, timp în care la Combinatul 
metalurgic Cîmpia Turzii se omolo- : 
ghează materialele de sudură (elec
trozi șl sîrme) necesare. între timp 
scade gradul de siguranță în func
ționare al celor două grupuri energe
tice, se fac o serie de remedieri pro
vizorii și contrar normelor tehnice, 
reparațiile sînt aminate. Conductele 
achiziționate din import cu eforturi 
financiare apreciabile stau de aproa
pe un an în depozitele termocentra- , 
lei. Și ultima surpriză : la finele , 
lunii trecute se primește la direcția 
de specialitate din Ministerul Ener- j 
giei Electrice și la beneficiar un 
telex în care se spune : „întreprin- ț 
derea -Vulcan- nu poate executa in 
anul 1987 fasonarea a 600 tone con
ducte pentru blocul 7 și 8 de 315 MW 
de la I.E. Craiova. în cazul în care 
această reparație capitală va fi 
cuprinsă în planul pe anul 1988 co
manda se va executa în următoarele 
condiții...". Iar la serviciul desfacere, 
unde nu se știa despre acest telex, 
semnat de directorul tehnic, irig. 
P. Bâciu, se pregătea o altă comu
nicare prin care se confirma execu
ția comenzii în anul 1989.

Nu știm care au fost criteriile după 
care s-au stabilit aceste termene, 
însă am reținut de la directorul în
treprinderii „Vulcan", ing. Alexandru 
Pelle : ,.Spuneți-mi ce să scot din 
plan și să onorăm în acest an co
manda".

Nu este de competența noastră să 
facem această apreciere. Credem că 
organele și forurile în drept vor ana
liza cu competență și vor lua deci
ziile corespunzătoare pentru ca lu
crurile să intre pe făgașul normal.

Ion LAZĂR
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Păminturi scoase de sub apă. 

Păminturi scoase de sub . fostele 
bălți, fie că se numeau Balta Ia- 
lomiței, Balta Borcei, Greaca sau 
Insula Mare a Brăilei. Păminturi 
noi, cărora omul, prin eforturi ma
teriale deosebite, prin gindire și 
muncă, tenace, le-a redat menirea 
lor adevărată.

Readucerea in circuitul productiv 
a acestor terenuri s-a dovedit de 
mult a fi o operă profitabilă pentru 
agricultură. Pentru că, după cum 
bine se știe, incintele îndiguite 
dispun de terenuri cu un potențial 
ridicat de fertilitate, de condiții pe
doclimatice in general favorabile 
pentru obținerea de producții mari. 
Nu spunem o noutate că față de 
zonele agricole din cimpie. adică de 
pe terasă, practicarea agriculturii în 
aceste incinte prezintă insă unele 
particularități de care trebuie să se 
țină în mod obligatoriu seama pen
tru ca randamentul lor șă nu scadă, 
ci. dimpotrivă, să crească.

S-au pus de mult și se pun în 
continuare probleme privind chiar 
modalitățile de organizare a unită
ților agricole din incintele îndiguite, 
profilul acestora, structura sectoare
lor, a culturilor, pentru a răspunde 
cîtorva cerințe fundamentale și 
anume : creșterea continuă a pro
ducției, valorificarea deplină și com
plexă a acestor păminturi, asigura
rea stabilității forței de muncă, spo
rirea eficienței producției, toate aces
tea in condițiile menținerii și creș
terii in continuare a fertilității solu
lui. Aceste considerente, mai 'gene
rale au fost sugerate de ’ situațiile 
intilnite in unități de acest fel.- Vom 
exemplifica cu situația de la I.A.S. 
Făcăeni, județul Ialomița.

Primul fapt care ne reține atenția 
este ineficienta activității desfășu
rate aici. Se înregistrează de mai 
mulți ani o involuție a randamentu
lui la hectar, a producțiilor și a 
veniturilor în ansamblu, involuție 
agravată și de marile discrepanțe 
intre cele două sectoare de bază pe 
care trebuie să le dețină orice uni
tate agricolă : vegetal și zootehnic. 
Dezechilibrul — zootehnia nu deține 
nici măcar 2 la sută din totalul pro
ducției agricole — este consecința 
unei concepții înguste, eronate 
despre practicarea unei agriculturi 
eficiente.

Socotind în mod eronat că zooteh
nia este sectorul cu cel mai scăzut 
grad de eficiență, cei care au sta
bilit strategia de dezvoltare a 
acestei unități au exclus pur și 

simplu varianta optimizării- unui 
profil de producție bazat pe o di
mensionare rațională a celor două 
sectoare de bază, demonstrînd. ceea 
ce s-a dovedit a fi real atunci, dar 
fals acum, și anume că rentabilita
tea acestor unități s-ar putea, 
chipurile, realiza numai in condițiile 
profilării lor pe porumb, griu, floa- 
rea-soarelui sau soia. Primul aspect 
egre șochează este nu numai nivelul 
scăzut al producției in sectorul 
vegetal, ci. în primul rind. involuția 
sau menținerea scăzută a randamen
telor la unele culturi. Atîta vreme 
cit s-a practicat aici sistemul exten
siv de cultivare și cind pămîhturile 
nu au fost supuse unui efort pro
ductiv prea mare, unitatea a reușit, 
într-adevăr. să realizeze anumite 
beneficii. Această concepție s-a 
dovedit a fi insă compromisă in 
momentul în care au fost introduse 
șt aici metodele intensive de cul
tivare, ultimii doi ani însemnind 
pentru întreprindere nu numai pe
rioada cu cele mai mari greutăți fi
nanciare, ci și cu producțiile cele 
mai scăzute la hectar ; între 1 500 și 
2 600 kg griu, 2 700 și 3 100 kg po
rumb, 600 și 1 000 kg soia, 1 400—1 700 
kg floarea-soarelui etc. La griu, 
bunăoară, media randamentelor, ulti
milor doi ani (adică a anilor 
1985 și 1986) este doar la. jumătatea 
celei realizate in 1973, cum de altfel 
tot pe jumătate este șl la soia, in 
timp ce la porumb producția medie 
a anului 1973 a fost cu 1 660 kg mai 
iriare decit cea obținută anul trecut.

Sint fără îndoială cauze care țin 
de neaplicarea riguroasă a tehnolo
giilor, de neexecutarea corespunză
toare a unor lucrări. Sînt și cauze 
care țin de organizarea și conduce
rea efectivă a procesului de produc
ție, a activității de ansamblu a uni
tății. Dar să ne oprim la cîteva date 
care doar la prima vedere nu s-ar 
situa printre cauzele esențiale ale 
acestei stări de lucruri.

Se știe că in mod normal pe un 
pămint cu fertilitate medie perioada 
de țevenire cu îngrășăminte natura
lei în cantități capabile să refacă 
conținutul de . materie organică din 
sol, este de 4—5 ani. Aceasta pe un 
pămint cu un grad de fertilitate na
turală medie. Dar specificul tere
nurilor de baltă este că sînt soluri 
încă , in formare. Adică soluri care 
continuă încă și vor continua să se 
așeze, să se matureze și să se con
solideze, fapt ce impune practicarea 
-unui sistem ciclic de fertilizare cu 

îngrășăminte naturale de 3—4 ani 
pe aceeași suprafață. La cît timp se 
revine cu asemenea îngrășăminte pe 
cele 10 300 hectare ale I.A.S. Fă
căeni 7 Facem cu specialiștii unită
ții un calcul și rezultă că, dacă ar 
aplica în mod rațional ingrășămin- 
tele naturale, pe întreaga suprafață, 
unei sole l-ar- reveni rîndul la 80 de 
ani, și aceasta intrucit aici nu se pot 
realiza anual mai mult de 2 000 tone 
de gunoi. In realitate lucrurile nu se 
petrec așa deoarece singurele su
prafețe care se fertilizează organic
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Sugestii pentru o analiză a formulei optime 
de agricultură in fostele terenuri de baltă
sînt cele din jurul .complexului de 
oi : pe 80 la sută din suprafața în
treprinderii neaplicindu-se de-a 
lungul anilor nici un kilogram de 
gunoi. Chiar și din această simplă 
relatare a faptelor sînt lesne de 
bănuit consecințele deosebit de 
grave pentru evoluția fertilității pă- 
mînturilor de aici, ținind seama toc
mai de faptul că ele și-au cam 
epuizat rezervele naturale de ferti
litate. .De ce nu se fertilizează mai 
mult este foarte limpede. Sectorul 
zootehnic al unității se rezumă doar 
la cițeva turme de oi al căror efec
tiv, matcă nu depășește 7 000—8 000 
capete, efectiv care nu poate oferi 
ca îhgrășămînt natural nici măcar 
atît ca să ajungă pentru 200 hectare 
pe an, iar posibilitatea de a aduce 
din. altă parte asemenea îngrășămin
te nu poate fi luată în considerare 
nici în glumă. încercînd să supli
nească lipsa unor asemenea îngrășă
minte s-a apelat la cele chimice, dar 
pentru că în apliparea lor nu s-a 
putut respecta structura normală 
între azot, pe de o parte,. fosfor și 

potasiu, pe de altă parte, s-a ajuns 
în timp la un dezechilibru Care 
riscă să afecteze grav starea de 
sănătate a solurilor.

Deci una din problemele funda
mentale, valabile nu numai pentru 
I.A.S. Făcăeni, ci și pentru alte 
unități din incintele îndiguite, 
este asigurarea unor proporții co
respunzătoare din toate punctele de 
vedere intre sectorul vegetal și sec
torul zootehnic; Lipsa unui sector 
zootehnic puternic, dimensionat ra
țional, duce, totodată, și la risipa 

unei mari cantități de resturi vege
tale, în pofida eforturilor pe care-re 
face Departamentul Agriculturii' de 
Stat de a dirija spre alte' unități dih 
țară o parte a producției secundare 
rezultate. Ariul trecut, bunăoară, din 
cantitatea totală dc produse secun
dare, evaluată la 24 000 tone, s-au 
valorificat doar 11 000 tone. Pentru 
a da totuși o utilitate cantităților 
imense de resturi vegetale ce ițu 
pot fi folosite, s-a încetățenit aici 
practica de a le incorpora sub braz
dă cu scopul de a atenua consecin
țele grave ale lipsei de îngrășămin
te naturale. Și nu se poate spune că 
nu se ameliorează cite ceva , pe 
această calei Dar oricîtl de multe ar 
fi aceste- resturi vegetale, ele nu 
pot înlocui sub nici un fel gunoiul 
de grajd, ca să nu mai vorbim de 
consecințele pe care le au acestea 
asupra imburuienării incintelor irj- 
diguite.

Despre dezvoltarea zootehniei în 
aceste unități s-a discutat și conti
nuă să se discute mult, dar măsuri 
practice corespunzătoare s-au.luat 

■ ■ ■ ■ ■ ■
puține. Acolo unde s-a acționat in 
sprijinul indicațiilor date de condu
cerea partidului s-au obținut rezul
tate bune, promițătoare. Sint ase
menea exemple în unități ca I.A.S. 
Pietroi u. I.A.S. Chirnogi etc. Dar 
trebuie spus că. in conturarea solu
ției optime pentru zootehnie s-a 
ajuris la unele „dileme", după opi
nia noastră in mod artificial umfla
te. exagerate. S-a pus problema ca 
fel de zootehnie.? : ovine?. tauri
ne ? ; ce fel de. ferme de taurine ? 
în puținele unități in care s-a acțio

nat,, pentru dezvoltarea zootehniei, 
irigrășătpriile s-au dovedit a fi o so
luție. Nu se pune, desigur, problema 
înființării' unor 'ferme pentru vaci 
de lapte, decit in. condițiile in care 
s-âr, crea chiar in incintă posibili
tăți pentru prelucrarea corespunză
toare a producției de lapte. Spiritul 
de indecizie impinge insă uneori 
spre opțiuni anormale și păgubitoa
re, în planul pe aoest an, la I.A.S. 
Stelnica, de exemplu, se prevede să 
se crească 6 000 taurine. E posibil — 
îi întrebăm pe directorul trustului 
I.A.S. —, de vreme ce . nici măcar 
proiectele pentru adăposturi nu sint 
făcute ?“. „Nu e posibil, ni se răs
punde, dar am primit sarcină.!" 
Exemple de soluționări formale, de 
dragul statisticilor și al rapoartelor 
se mai pot da și din alte sectoare.

Dar să revenim la exemplul I.A.S. 
Făcăeni. Ni se pare că in intențiile 
de redresare a activității unității de 
aici, uneori diferiți factori cu pu
tere de decizie vor să se meargă pe 
soluții totale : ori da, ori ba, neîn- 
țelegînd că specialiștii acestei uni

tăți ar opta pentru o îmbinare mai 
elastică a formulelor de dezvoltare 
a zootehniei. Dacă într-adevăr nu 
sint posibile ferme mari de vaci 
pentru lapte sau dacă nu sînt efi
ciente complexele de tip industrial 
există dovezi și există opinii că ar 
da un randament foarte bun micro- 
fermele de taurine, dimensionate 
astfel incit din toate punctele de 
vedere s-ar dovedi o măsură econo
mică corespunzătoare răspindirea 
pe teritoriul I.A.S.-ului, pe lingă 
actualele ferme vegetale, a unor 
asemenea capacități zootehnice, ți- 
n'ind seama și de condițiile mai 
complicate de transport în interior, 
in incintă. Oricum, ar fi o soluție 
mult mai eficientă să se crească 
animale acolo unde li se poate asi- 
gura hrană din abundență decit sâ 
se care de aici, cale de sute și sute 
de kilometri, asemenea furaje cu 
valoare nutritivă scăzută pentru 
animalele crescute în Vaslui, Vrări- 
eea și chiar Botoșani.

Desigur, pot exista opinii diverse, 
și e bine Că există asemenea opinii, 
așa cum există și situații diverse 
de la o unitate la alta sau de la o 
zonă ia alta a aceleiași unități. Rău 
este însă că, practic, niciodată nu 
s-a făcut un studiu științific tehrii- 
co-economic, un studiu complex 
care să includă și problemele forței 
de muncă, problemele sociale in
tr-uri. sens mai larg pe care le ridică 
acest gen de unități. Asemenea 
studii, care, fără indoială trebuie 
inițiate in primul rînd de către trus
turile județene I.A.S., dar cu o In
tervenție și cu un impuls califiea't 
din partea Departamentului Agri
culturii de Stat, cu participarea 
unor institute de cercetări de 
specialitate care să pună in eviden
ță problemele reale și să stabilească 
o linie de conduită pentru tipul de 
agricultură ce trebuie practicat in 
aceste zone, în mod sigur că ar asi
gura o perspectivă dezvoltării uni
tăților agricole din baltă. Viitorul 
profil al unei unități agricole din 
incintele indiguite trebuie gindit și 
proiectat in perspectiva unui pro
gres autentic, evident pe. baza pu
nerii in valoare a resurselor reale 
de care dispune fiecare unitate, nu 
așa cum s-a procedat uneori, cind 
în adoptarea unor decizii au primat 
mai ales argumentele de ordin ad
ministrativ. Ca să ne referim din 
nou la I.A.S. Făcăeni, un asemenea 
studiu ar trebui să dea răspuns la 
specificul pe care il are această 
unitate din punct de vedere al do

tării tehnice. Este oare normal ca 
încărcătura pe tractor în unitățile 
din baltă să fie aceeași cu a celor 
de pe terasă ? Dacă este, atunci fac
torii respectivi să și demonstreze 
acest lucru. Ar trebui apoi studiate 
și aspectele de ordin social din toate 
punctele de vedere. Cum se explică 
oare faptul că din incintele indigui
te1 au cam dispărut acei tractoriști 
care cu ani în urmă constituiau fala 
mecanizării agriculturii românești ? 
De ce oare Întreprinderile agricole 
de aici sint astăzi in situația de a se 
prezenta mai slab și din punctul de 
vedere al încadrării cu specialiști 
decit cu 15—20 de ani în urmă ? Cît 
din acest regres poate fi pus pe sea
ma factorilor subiectivi și cît pe 
seama celor de ordin obiectiv ? Ar 
fi greșit să se grăbească cineva să 
răspundă. Cum tot greșit ar fi să se 
spună că actuala structură a cultu
rilor din incintele îndiguite este si 
cea corespunzătoare. Pentru că nu 
trebuie pierdut nici un moment din 
Vedere că orice soluție care își pro
pune să definitiveze varianta opti
mului economic, in cazul’acestui tip 
de unități trebuie să fie subordo
nată variantei de optimizare funda
mentată pe cerințele menținerii și 
sporirii fertilității acestor păminturi 
noi, repetăm, aflate încă în plin pro
ces de formare, de consolidare. Or, 
din multe din metodele de exploa
tare a pămîntului aplicate la I.A.Ș. 
Făcăeni ne-am convins că adesea 
se încalcă grav acele reguli agroteh- 
nioe în măsură să garanteze sănăta
tea. pămîntului în timp.

Unele probleme specifice agricul
turii din fostele terenuri de baltă au 
mai fost analizate cu participarea 
unui mare număr de specialiști din’ 
cadrul organismelor centrale agri
cole, oameni de știință din institu
tele de cercetare și conducători din 
unități (a se vedea pagina specială 
apărută in „Scînteia" nr. 13 501 din 
19 1. 1986 sub titlul „Cel mai tînăr 
pămint al țării poate și trebuie să 
devină și cel mai fertil"), și credem 
că a sosit momentul ca secvențele 
aduse în discuție din această vastă 
problematică să fie întregite, să fie 
analizate de forurile competente cu 
autoritatea științifică și cu puterea 
de decizie pe care o au și să se 
aducă ameliorările de mult aștep
tate pentru ca, în sfirșit, cel mai 
tînăr pămint al țării să devină și cel 
mai fertil.

Iosif POP
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ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE
SPIRIT DE MUNCĂ REVOLUȚIONAR, EFICIENT ÎN ACTIVITATEA DE PARTID

FACTORII EDUCATIVI
- orientați convergent spre dezvoltarea 

economico-socială
Factor educational cu mare capa

citate de pătrundere și cuprindere, 
cu puternică forță de mobilizare și 
Influențare, organizația de partid — 
din orice domeniu de activitate al 
vieții noastre economice și sociale — 
are înalta menire și permanenta în
datorire de a dezvolta conștiința so
cialistă, spiritul muncitoresc revolu
ționar, astfel incit, înțelegînd bine 
problemele practice ale construcției 
noii societăți, comuniștii, toți oame
nii muncii să acționeze conștient șl 
responsabil pentru progresul con
tinuu și multilateral al patrieL în 
mod concret, în etapa actuală, orga
nizațiile de partid sînt chemate să 
desfășoare o largă și susținută mun
că politico-educativă pentru a stimu
la energiile creatoare și a uni efor
turile oamenilor muncii in realiza
rea exemplară a obiectivelor și sar
cinilor ce izvorăsc din hotăririle 
Congresului al XIII-lea al P.C.R., 
din Programul ideologic al partidu
lui. în această uriașă, complexă și 
neîntreruptă acțiune a lor, de a 
mobiliza conștiințe și forțe umane 
la îndeplinirea planurilor de dezvol- 

; tare economică și socială, organiza- 
( țiile de partid pot și trebuie să fo

losească o gamă pe cit de bogată. Re 
I atît de diversă de forme ale muncii 

politico-organizatorice, pîrghii edu
cative cu eficiență demonstrată con
vingător de practică stîndu-le la 
dispoziție spre a fi puse în mișcare. 
Cum sînt folosite aceste mijloace 
educative de către organizațiile de 
partid din județul Botoșani ? încer
căm să răspundem — pe baza unei 
îndelungi documentări — cit se poate 
de succint.

O SARCINA PERMANENTA ÎN 
TOATE DOMENIILE : A PRO
MOVA LARG CULTUL MUNCII. 
Asistăm la o întîlnire cu activul de 

; partid din industrie. Evident, nu 
j ne-am prezentat nici noi nepregătiți 
j la această discuție colectivă asupra 
i sarcinilor curente din întreprinderile 
r, județului. Știam despre o seamă de 
f acțiuni politice de masă întreprinse 

de organizația județeană de partid, 
jt menite să convingă oamenii să mun- 
F ceașcă, mereu mai mult și să dea 
f produse de tot mai bună calitate, să 
[r întărească ordinea și disciplina la 
? locul de muncă, să nu risipească 
!■ materia primă, energia și combustibi- 
; Iul, mai direct spus, să aplice con- 

secvent noul mecanism economico- 
i, financiar, îndeplinind planul inte- 
■ grai, la toți indicatorii, lună de lună, 
i In acest sens se remarcă — alături 
I. de formele educative obișnuite, de- 

venite tradiționale — cabinetele do 
t perfecționare a organizării muncii 
• și modernizare a producției (care fi- 
l ințează în fiecare întreprindere), 
r controalele complexe inopinate, 
f efectuate săptăminal în unitățile 
) economice (la care participă 
I membri ai Consiliului județean de 
£ control muncitoresc și inspecțiile 
j- specializate ale statului), întilnirile 

decadale, la nivel județean (pen- 
I tru urmărirea îndeplinirii planu- 
I lui cu situația detaliată In față) 

și clubul directorilor (adevărat 
colocviu lunar- care prilejuiește 
folositoare schimburi de idei, de 
experiență și de ajutor). Știam, 
totodată, că județul obține în 
general rezultate economice bune : 
de pildă, în primul semestru din 
acest al doilea an al cincinalului — 
față de perioada corespunzătoare 
din anul precedent — producția- 
marfă a fost cu 7.3 la sută mai 
mare, producția netă realizată fiind 
de 105,6 la sută (pe aceleași capa
cități productive), iar beneficiile 
ajungînd la 106.3 la sută.

Cunoscînd toate acestea, și încă 
multe altele, eram interesați să 
aflăm ce se discută -r- si, mai cu 
seamă, în ce spirit se discută — la 
intilnirea care se programează lu
nar cu activul din industrie, 
într-o oarecare măsură, la Început 
ne-au cam surprins tonul de severă 
critică, spiritul de riguroasă analiză 
și exigență cu care secretarul cu pro
bleme economice al comitetului ju
dețean de partid, tovarășul Constan
tin Boștină, a pus în discuție și 
analiză probleme stringente : „Ce-a 
fost bine să continuăm, chiar să 
facem și mai bine. Dar este timpul 
să ieșim definitiv dintr-o prelungită 
stare de studiu și așteptare și să 
acționăm cu fermitate, cu eficiență 
mobilizatoare in direcțiile in care 
mai avem atîtea și atitea de făcut". 
Și au fost luate pe rind, în ordinea 
impusă de prioritățile perioadei, pro
blemele nevralgice din industria ju
dețului : rămînerea in urmă în do
meniul conducerii, planificării și or
ganizării muncii (consecință și a unei 
anumite rămâneri în urmă a activi
tății politico-educative și ideologice) ; 
insuficiențele acțiunilor de ridicare 
a cunoștințelor economice ale munci
torilor, maiștrilor și inginerilor ; fo
losirea în mică măsură a pîrghiilor 
educative ce stau la indemîna orga
nizațiilor de partid pentru a crea 
peste tot o opinie de masă favorabilă 
îndeplinirii exemplare a sarcinilor de 
plan, combativă față de lipsuri și 
superficialitate etc., etc. S-a spus 
răspicat că și acestor deficiențe (ce 
nu mai trebuie tolerate) li se da- 
torește nerealizarea unor indicatori de 
plan atit la producția-marfă pentru 
beneficiarii interni, cit și la export, 
menționîndu-se in această privință 
întreprinderile de confecții din Bo

toșani și Dorohoiț I.A.T.C. Botoșani, 
Fabrica de zahăr Bucecea, întreprin
derea textilă „Moldova".

Luînd cunoștință de toate acestea, 
critica aspră, autoexigență severă 
ne-au apărut nu numai firești, ci și 
necesare. Chiar dacă — respectînd 
întru totul adevărul — luăm în con
siderație că neajunsurile din indus
tria județului Botoșani se datoresc și 
unor dificultăți, deloc minore, gene
rate de anumite ministere și centrale 
de resort sau de unele întreprinderi 
furnizoare din alte părți ale țării. 
Dar de destinele unui județ — pa 
tărim economic ori social — răspun
dă întîi și întîi județul respectiv. Co
muniștii, activiștii de partid — din 
orice domeniu ar fi. cu orice profil 
profesional — au datoria de a dez
volta în rîndul maselor cultul muncii 
harnice și pline de dăruire, al res
ponsabilității civice și patriotice față 
de modul în care fiecare unitate își 
onorează sarcinile de plan, al grijii 
pentru buna gospodărire a părții din 
avuția națională încredințată de so
cietate spre administrare și dezvol

în agricultură, a omului noii revo
luții agrare. Din cite am constatat 
nemijlocit, întregul activ de partid 
este angajat ferm și neobosit în 
aoest sens.

IMPLICARE ACTIVA, NU SUB
STITUIRE. Secretarul cu probleme 
de propagandă al comitetului jude
țean de partid, tovarășul Lazăr 
Bâciucu, a reluat, în discuția cu noi, 
aspectul principal impus de tema 
articolului de față : muncă politico- 
educativă, muncă de propagandă 
desfășoară, trebuie să desfășoare 
toate organizațiile de partid, toate 
cadrele, toți activiștii de partid. Care 
au sarcina să se implice activ în 
problemele economice și sociale. în 
general în problemele dezvoltării, 
dar nu substituindu-se organelor și 
organismelor de specialitate, care să 
fie îndrumate să-și facă ele treaba lor, 
ci folosind mijloacele muncii politice 
de masă, „apăsînd" pe pîrghiile edu
cative menite să pună în mișcare 
conștiințe și energii.

Desigur, propaganda folosește for

COMITETUL JUDEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R.
tare. Au asemenea îndatoriri oamenii 
muncii atit în calitatea lor de pro
prietari și producători, dar măi ales 
de beneficiari și conducători. Or. 
după cum se constată, organizațiile 
de partid din industria județului 
Botoșani au încă multe resurse de 
forță politico-educativă care tre
buie acționate, puse mai puternic în 
mișcare.

CALITATEA FACTORULUI UMAN 
ESTE HOTARITOARE. Tovarășul 
Mihai Bîrliga, Erou al Muncii So
cialiste, președinte al cooperativei 
agricole de producție din comuna 
Roma, ne vorbea, cu o mare dra
goste, de oamenii care lucrează pă- 

._ mîntul : „Ca țăran, ca activist de 
partid, ca președinte de cooperativă 
agricolă, am înțeles întotdeauna și 
am încercat să-i fac și pe alții 
să înțeleagă limpede că de ca
litatea omului depinde munca 
lui. Caracterul omului, educația șl 

: voința lui sint hotărîtoare pentru 
întreaga sa activitate in orice do
meniu, dar mai cu seamă în agri- 
cilltură. De aceea, munca educativă 
desfășurată de organizația de partid, 
de celelalte organizații cu sarcini .de 
educare, trebuie să vizeze in princi
pal și direct formarea omului nou. 
cu drag de muncă și cu răspundere 
față de muncă. Nu ne lăudăm, mai 
avem destule de îndreptat și la noi, 
dar dacă mica noastră Romă a ajuns 
dintr-un cătun sărac lipit pămîntu- 
lui o comună bogată și înfloritoare 
aceasta se datorește și faptului că 
s-a știut crește oameni de nădejde, 
că s-a știut lucra cu oamenii". Cu
vinte asemănătoare — pline de miez 
și autorizate cu girul faptelor — 
aveam să auzim și de Ia tovarășul 
Vasilo Ștefan, secretarul comitetului 
de partid din Flămînzi, o altă comu
nă cu destin asemănător : „Totul e 
să ne ținem de cuvînt în fața oame
nilor, să fim sinceri cu ei. Altfel, toată 
munca noastră politico-educativă nu 
mai are nici un efect mobilizator, 
dimpotrivă. De pildă, prin muncă de 
la om la om, stăruitoare, înțelegă
toare, am reușit nu numai să antre
năm toți intelectualii din comună la 
munca efectivă de ridicare a unor 
construcții sociale, dar chiar să 
convingem să vină înapoi de unde 
au plecat pe multi dintre cei ce 
evadaseră în marile orașe. Și nu 
ducem deloc lipsă de forță de 
muncă".

Intr-adevăr, In multe din comu
nele județului — comune fruntașe, 
cum sînt, pe lingă cele două de mai 
sus. Stăuoeni, Frumușica, Bucecea, 
Păltiniș, Virfu-Cimpului, Ripiceni 
ș.a. — datorită orientării directe 
a muncii politico-educative spre 
îndeplinirea sarcinilor economice, 
realizările sînt tot mai evidente 
atit prin producțiile agricole ob
ținute, cit și prin schimbările 
intervenite în peisajul edili tar-gospo- 
dăresc. Tovarășul Matei Georgescu, 
secretar cu probleme de agricultură 
al comitetului județean de partid, ne 
atrăgea însă atenția că intr-un șir 
de comune — Hudești, Vorona, Co- 
țușca, Suharău, Mileanca ș. a. — 
mobilizarea la muncă a membrilor 
cooperatori este insuficientă ; pe în
tregul județ, în anul 1986, numai 70 
Ia sută dintre cooperatorii apți de 
muncă și-au realizat numărul de 
norme stabilit de adunările genera
le. iar în domeniul zootehniei persis
tă mari neajunsuri. Poate fi ame
liorată situația ? Poate, desigur ! 
în măsura in care fiecare orga
nizație de partid și. în primul rind. 
organizația județeană de partid își 
îndreaptă eforturile mai direct și mai 
eficient spre întărirea și diversifica
rea muncii de formare a omului nou

me specializate, dintre cele socotite 
„clasice", dintre cele moderne, abia 
inițiate. Am cunoscut nemijlocit cum 
sint acționate aceste forme în ju
dețul Botoșani (de altfel, am mai 
scris despre ele, detaliat, intr-un 
articol publicat nu de mult). învăță- 
mintul politico-ideologic, expunerile 
și conferințele, simpozioanele, schim
burile de experiență, informările po
litice. propaganda vizuală sint de ci- 
tăva vreme mai sistematice, bogate in 
idei și adaptate cerințelor educației 
prin muncă pentru muncă. Lor li se 
adaugă o serie de activități ajutătoa
re, complementare, cum ar fi : an
chete sociologice și testări de grup 
(ale căror concluzii sînt folosite în 
activitatea practică), acțiuni de in
tegrare a intelectualilor în viața 
satului ș.a. Totuși, din discuțiile ce 
le-am purtat cu un număr însemnat 
de comuniști și activiști de partid a 
reieșit că munca de propagandă pro- 
priu-'zisă trebuie îmbunătățită sub-, 

' stanțial în cîteva direcții de impor
tanță majoră : ridicarea nivelului de 

j pregătire politico-ideologică a cadre
lor de partid și de stat din econo- 

- mie ; intensificarea muncii de pro
pagandă economică ; înmulțirea ac
țiunilor de popularizare a legilor ; 
creșterea puterii de influențare a 
activităților de educație materialist- 
științifică ; sporirea contribuției în- 
vățămintului agrozootehnic la pregă
tirea profesională a oamenilor mun
cii de la sate ; combaterea mai fermă 
a manifestărilor de birocrație, abuz, 
speculă, mită sau corupție ; sporirea 
acțiunilor de organizare plăcută și 
instructivă a petrecerii timpului li
ber. Bineînțeles, organizația de 
partid județeană, organizațiile de 
bază ale partidului au sarcina să se 
implice în aceste îmbunătățiri ne
cesare, dar în sensul amintit : nu 
prin substituirea organizațiilor de 
masă și obștești, a organelor și insti
tuțiilor de specialitate, ci punînd în 
acțiune și valoare formele muncii 
politice de partid.

SFERA mai larga de cuprin
dere ȘI EFICIENTA SPORITA. 
Aproape toți interlocutorii noștri 
ne-au împărtășit opinia că. din punct 
de vedere strict organizatoric, mun

ca politico-educativă de partid este 
în general bine concepută, planificată 
și urmărită în județul Botoșani. 
Foarte bine la nivelul comitetului 
județean de partid, bine la nivelul 
localităților, mai puțin bine in unele 
organizații de bază. Există suficiente 
argumente pentru a se susține o ase
menea apreciere. Citeva din acestea : 
în ultimii cinci ani, problemele acti
vității politico-educative au făcut 
obiectul a peste 60 de dezbateri și 
analize (in plenare ale comitetului 
județean de partid, în ședințe de 
birou și secretariat) ; există progra
me speciale și prioritare pentru di
ferite domenii și ramuri de activita
te ; comitetul județean de partid are 
un plan unitar de acțiuni în dome
niul activității politico-idcologice și 
cultural-educative pentru anul 1987 ; 
se organizează periodic întîlniri cu 
activul de partid (în acest an, pînă 
acum : din industrie, din agricultură, 
din domeniile culturii, învățămîntu- 
lui și sănătății) ; membrii birou
lui și comitetului județean de 
partid, toți activiștii de la nivelul 
județului își petrec cea mai mare 
parte a timpului de lucru în unitățile 
economice ori sociale de care răs
pund conform unui plan detaliat 
(spre exemplu, primul secretar răs
punde, printre altele, de întreprin
derea cea mai dificilă din județ) ; 
sint organizate sistematic controale 
și brigăzi complexe, ședințe ale se
cretariatului comitetului județean la 
fața locului; audiențe la locul de 
muncă etc.

Totuși, de ce lucrurile nu decurg 
întotdeauna și peste tot la fel de 
bine ? — am întrebat la sfirșitul 
documentării noastre pe secretarul 
cu probleme organizatorice al comi
tetului județean de partid, tovarășul 
Mihai Bodoașcă. Răspunsul primit 
poate fi considerat și ca o concluzie 
la articolul nostru :

Sistemul de organizare a mun
cii politico-educative este bun, ve
rificat în activitatea de partid. 
Bineînțeles, este un sistem deschis, 
mereu perfectibil. Dar este bun. 
Funcționarea sa însă lasă de dorit 
în unele locuri, în unele perioade. 
Sînt organe sau organizații de partid 
care consideră în mod greșit că de 
munca politico-educativă trebuie să 
se ocupe în exclusivitate cadrele 
specializate în acest domeniu și nti 
întregul organ de partid sau intreaea 
organizație. De asemenea, sint acti
viști de partid — ori ai altor orga
nizații cu sarcini educaționala — 
care, cînd se deplasează pe teren, se 
ocupă strict numai de domeniul lor. 
nu privesc sarcinile in ansamblu si 
neglijează principala lor sarcină, de 
a face, muncă politică, de educație , a 
oamenilor. Iar faptul că nu toți acti
viștii sînt puși să raporteze în mod 
sistematic în organizațiile de partid 
din care fac parte (pentru a se 
putea analiza munca lor. pentru a 
putea fi ajutațil contribuie la perpe
tuarea acestor deficiențe.

O recentă plenară a comitetului 
județean de partid, care a analizat 
cu temeinicie aceste probleme și 
aspecte privind activitatea politico- 
educativă. a conchis că o mare parte 
din neajunsurile din acest domeniu 
se explică și prin persistența unor 
deficiențe în stilul de muncă al co
mitetului județean, al biroului si 
secretariatului său. în. consecință, 
s-au stabilit o seamă de măsuri 
menite să ducă la o reală și gene
rală îmbunătățire a muncii politico- 
educative, atit în privința lărgirii 
sferei de cuprindere a acesteia, cit 
și a sporirii efective a eficienței ei.

Există ipdicii și temeiuri certe că 
efectul acestor măsuri va fi re
simțit benefic chiar în această 
perioadă premergătoare Congresului 
educației politice și culturii socialiste 
și Conferinței Naționale a partidului.

Gheorqhe MITROI 
Euîien HRUȘCA 
corespondentul „Scînteii”
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Vocația umanistă a istoriei
(Urmare din pag. I)

de frunte a neamului, 
oglindă a conștiinței de 
sine, izvor de tărie morală 
și de neliniște creatoare, 
Sint încredințat că in ca
drul lucrărilor Congresului 
educației politice și cultu
rii socialiste vor fi eviden
țiate multiple modalități 
de valorificare a mesajului 
istoriei in educarea patrio
tică. revoluționară a ma
selor. se vor exprima 
judecăți de valoare și vor 
fi formulate sugestii pri
vind perfecționarea activi
tății de cercetare istorică, 
diversificarea cercetărilor, 
orientarea spre o activi
tate de cercetare și edito

rială mai operativă în ve
derea elaborării unor lu
crări de sinteză pe pro
bleme fundamentale.

în acest spirit, doresc 
să relei' că programul nos
tru de cercetare urmă
rește să îmbine armonios 
continuarea tradiției va
loroase a istoriografiei 
românești în cercetarea 
istoriei naționale și univer
sale cu însușirea celor mai 
noi cuceriri științifice pe 
plan internațional. Sînt în 
curs de realizare mari sin
teze privind : Istoria agri
culturii românești. Istoria 
diplomației românești, Isto
ria civilizației românești. 
Istoria parlamentului și a 
vieții parlamentare în

România etc. Au fost re
luate cercetările în dome
niul istoriei universale în 
care am deținut priorități : 
Istoria Mării Negre, Istoria 
Europei centrale și răsări
tene, Istoria bazinului 
oriental al Mediteranei, 
Istoria raporturilor și in
teracțiunilor între Orientul 
și Occidentul european. Un 
accent deosebit se pune pe 
cercetarea cu caracter in- 
terdisciplinar. pe dezvolta
rea unor discipline de con
tact : demografie istorică, 
ecoistorie, statistică istori
că. geografie istorică etc.

Este absolut necesar, 
după opinia mea, un pro
gram susținut, de largă 
perspectivă privind difuza

rea în străinătate în limbi 
de circulație internaționa
lă a rezultatelor valoroase 
ale cercetării românești in 
domeniul istoriei naționale . 
și universale, cu accent pe 
lucrări de sinteză. în 
același timp, sînt create 
condițiile ca, în următorii 
ani să se realizeze o mai 
deplină racordare a reali
zărilor istoriografice cu 
nevoile sociale și științifice 
ale epocii noastre, o tot 
mat strînsă legătură a cer
cetării istorice cu sarcinile 
generale, curente ale fron
tului ideologic din țara 
noastră. O garanție în ' 
această privință o consti
tuie existenta unor colecti
ve de cercetare valoroase,

bine închegate, hotărîte să 
dezvolte, intr-o atmosferă 
care să cultive spiritul cri
tic, absolut necesar pro
gresului științific — tradi
ția progresistă a istoriogra
fiei românești. Istoria pă
trunde tot mai mult în 
viața spirituală a maselor 
largi, a tineretului. iar 
aceasta constituie semnul 
îmbucurător al marii ferti
lități a ideilor novatoare, 
profund patriotice ale 
secretarului general al 
partidului și care au dat 
un nou avînt cercetării, ri
dicării valorilor noastre la 
înălțimea cuvenită a mari
lor fapte și adevăruri ale 
acestui popor.

Condiții optime pentru afirmarea talentelor
în ansamblul preocupărilor pe care societatea noas

tră le manifestă pentru conținutul si calitatea actului 
de cultură — important mijloc de educație, de ridi
care a gradului de civilizație spirituală — este firesc 
să se distingă un accent aparte atunci cînd vorbim de 
„schimbul de miine". de ..cei ce vin", in artă. în crea
ție. în perioada care a trecut de la precedentul Con
gres al educației politice si culturii socialiste au putut 
fi consemnate o seamă de importante succese ale tine
rei generații de creatori din toate domeniile artistice, 
succese care au căpătat. în multe rînduri. forma unor 
premii cîștigate la prestigioase manifestări si con
cursuri artistice internaționale. Aceasta constituie o 
vie confirmare a condițiilor pe care partidul și statul 
nostru le-au creat pentru afirmarea plenară a talen
telor tinerei generații si certifică. în ultimă instanță, 
roadele unei politici culturale generoase, de largă per
spectivă. o politică în. care viitorul artei si culturii so
licită și primește atenția necesară. Tineretul este în
suși viitorul națiunii noastre — iată ideea. aparținind 
secretarului general al partidului. în virtutea căreia 
pregătirea pentru muncă și viață, pentru oontribuțla 
la progresul societății de azi și de miine stă în cen- 
trul atenției tuturor educatorilor, a întregii societăți, 
învătămîntul artistic de toate gradele selectează și pre

gătește temeinic creatori sl înterpreti ce vor da mîine 
întreaga măsură a talentului si condițiilor de pregătire 
de care dispun azi. Desigur, talentul nu se planifică, 
dar. se formează, se "educă prin muncă, perfecționare 
profesională, verificare permanentă cu exigentele pu
blicului. ..Randamentul" suprem al talentului astfel 
pregătit se măsoară incepînd cu aplauzele din sala 
de spectacol. cu puterea cu care în conștiința omului 
din sală se înscriu întrebările, certitudinile si modelele 
de viață ce se formulează pe scenă. Măiestria viitoru
lui pictor, la rîndul său. își caută necesarul impact cu 
sensibilitatea si receptivitatea contemporană, determi
ning o elevare a gustului. îmbogățirea sufletească a 
oamenilor. Iată de ce. momentul pregătirii in școala 
a tinerilor artiști de mîine. plasticieni. regizori sau 
actori este decisiv pentru viitorul lor și al artei noas
tre in general. Misiunea educativă a scolii se înscrie 
deci ca" un aspect major al răspunderii lată de cali
tatea muncii artistice, fată de viitorul artei noastre, 
în acest spirit am solicitat opiniile unor educatori, 
profesori ai institutelor de învătămint artistic : prof, 
dr. Ileana Berlogea — Institutul de artă teatrală 
și cinematografică, și pictorul Ion Sălișteanu. pro
fesor Ia Institutul de arte plastice ..Nicolae Grigo- 
rescu".

Cu fața spre exigentele viitorului
Perioada care a trecut de 

la Congresul al IX-lea, 
cind cel mat iubit fiu al 
poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a fost 
ales secretar general al 
partidului. perioadă pe 
care națiunea o numește. 
„Epoca Nicolae Ceausescu", 
cea mal înfloritoare din 
întreaga istorie a tării 
noastre, poartă. în toate în
lănțuirile ei. pecetea genia
lei aîndiri si a inițiativelor 
revoluționare ale secretaru
lui general al partidului, 
îndemnurile sale calde, mo
bilizatoare. adresate artiș
tilor tării cu cele mai di
verse prilejuri au constituit 
Si constituie principiile că
lăuzitoare care au stat la 
baza înfloririi artei noas
tre soaialiste. o artă legată 
de realitate, de viata po
porului. cu un puternic ca
racter militant, o artă ce 
oglindește convingător cele 
mai frumoase idealuri ale 
oamenilor muncii. în acest 
context, de largă si gene
roasă intel egere a proble
melor artei si culturii, de 
maximă importantă ne fl
oare creșterea noilor gene
rații de creatori, a schim
bului de mîine al artei 
noastre socialiste. în mare 
măsură această pregătire 
se face in scoală, in insti
tutele de învătămînt supe
rior. Școala noastră, la fel 
ca întregul nostru învătă
mînt superior, a devenit un 
lăcaș in oare formarea pro
fesională. legată organic de 
aceea politică si civică, se

face pri.n îmbinarea, armo
nioasă a studiului cu afeți- 
vitatea practică. însușirea 
datelor profesiunii alese 
fâcindu-se si in bibliotecă, 
dar si muncind nemijlocit, 
realizînd spectacole, filme, 
diapozitive ;ce irifră “în cir
cuitul valorilor artistice ale 
tării. Țranspunind în viață 
.Ideea, înțepării procesului 
de învătămint cu practica 
artistică. I.A.T.C. a devenit 
o adevărată instituție artis
tică. cu o prezență activă 
îin viata culturală, cu o sală 
de spectacole ce funcțio
nează conform criteriilor 
artistice si ideologice ale 
tuturor teatrelor bucurește- 
ne. cu un studio de mijloa
ce audio-vizuele unde se 
realizează filme, diapoziti
ve si benzi pentru elevii 
din învătămîntul mediu si 
pentru diverși alți benefi
ciari. Efortul susținut al 
tuturor celor ce lucrăm în 
Institutul de artă teatrală 
si cinematografică, cadre 
didactice, studenti. perso
nalul teh.nico-administrativ. 
s-a concretizat, in acest an. 
de exemplu, in rezultate 
bune la învățătură. în în
deplinirea la termen a pla
nului. în spectacole apre
ciate de public si critica de 
specialitate, premiate la 
Galați. Ia finala de teatru 
din cadrul Festivalului ar
tei si creației studențești, 
la Brăila — la Gala „Feme
ia în teatrul românesc", la 
Costinesti. la recitalul tine
rilor actori. în filme care 
s-au bucurat, la rîndul lor.

de succese Ia finala- foto- 
ftini din1 oa-drul celei de-a 
XVII-a ediții a Festivalu
lui artei si creației studen
țești de la Craiova din luna 
martie sau la Gala filmu
lui nent-ru tineret de la 
Costinesti.

în învătămîntul de teatru 
si film., ca si in creația 
teatrală si cinematografică 
in genere nu ne mulțu
mesc însă doar cifrele sta
tistice. ci In primul rind 
valoarea ideologică si este
tică a creației, impactul a- 
oesteia asupra spectatorilor, 
modul în oare se dezvoltă 
personalitatea creatoare a 
viitorilor artiști, capacitatea 
studenților de a înțelege că 
au datoria să lupte pentru 
o artă oare să joace un rol 
important in educarea si 
formarea civică si etică a 
oamenilor muncii.

Aceasta este rațiunea 
pentru care am căutat ca 
repertoriul si subiectele fil
melor. care în învătămîntul 
nostru de teatru si film 
constituie însusi conținutul 
cursurilor de măiestrie, să 
oglindească realizările epo
cii pe care o trăim, munca 
și abnegația comuniștilor, 
ale întregului popor. Majo
ritatea pieselor jucate pe 
scena studioului sînt româ
nești. clasice sau contem
porane. în alegerea piese
lor am urmărit si diversi
tatea stilistică necesară 
pentru formarea tuturor 
mijloacelor de expresie ale 
viitorului interpret, care 
trebuie să fie oapabil să

facă fată celor mai variate j 
genuri de spectacol. în ca- 1 
zul cinematografiei, un ac- i 
cent din ce în ce mai mare i 
punem pe alegerea scena- j 
riilor inspirate din viata 1 
oamenilor de azi. pe report ■,1, - 
taiul. din viața tinerilor, pe țj‘ ' 
ecranizări din literatura | 
Contemporană, pe filme cu î 
mesaj umanist autentic.

Cu toate eforturile făcu- « 
te, mai există incă o seamă xj 
de carențe. întrebindu-ne j 
ce personaje „urcăm" pe 4 
scenă, știm bine că specta- -I 
colele jucate de studenti 4 
trebuie să aducă în tata ti- | 
nerilor spectatori. mai 
pregnant decît pînă acum, ă 
chipul revoluționarului, j 
chipul comunistului, al a- J 
celor modele de comporta- 1 
ment si atitudine revolu- Ț 
tionară. La fel si în filme, j 
care trebuie să exploreze ’ 
cu mai multă atentie si 
grijă munca, preocupările, d 
realizările tinerilor pe șan
tiere. în întreprinderi, la | 
sate, acolo unde se înfăn- | 
tuiește zi de zi marea one- ; 
ră a construcției socialiste, j

Trebuie să fim prezenți 
mai mult în mijlocul tine
rilor spectatori, să mergem 
cu spectacolele noastre la 
cluburile întreprinderilor, 
pe platformele industriale. 
Același lucru să-l facem si 
cu filmele, care pot fi pro
iectate in cele mai diverse 
cluburi, case de cultură 
ale tineretului, in case ale 
științei și tehnicii.

Ileana BERLOGEA

Lecția creativității — o lecție a competenței 
și răspunderii

Trăim in atmosfera de 
concentrată răspundere cu 
care intimpinăm Congresul 
educației politice si cul
turii socialiste, reprezenta
tiv forum al demoaratiei 
noastre culturale. Această 
atmosferă profund creatoa
re în toate domeniile con
figurează dimensiunea is
torică a unei etape hotărî
toare pentru destinul cul
turii noastre socialiste, eta
pă aureolată de voința, de 
setea de mai bine, de gîn- 
direa revoluționară a celui 
care, de 22 de ani. este 
chezasul si stindardul bi
ruințelor noastre, tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

Ca slujitor al artei, preo
cupat de procesul educației, 
ca si de absorbția socială 
a valorilor culturale, in re
lația dintre viață, artă si 
societate (relație osmotică, 
de dublu sens și care as
piră către o organicitate fi
rească si necesară) știu că 
pe dificilul drum al educa
ției. al formării artistice, 
civice, patriotice există trei 
mari zone pe care societa
tea trebuie să le preia in 
totală răspundere. Prima 
este cea a cunoașterii, a 
instruirii prin sooală (cu 
continuitate si gradație), a 
identificării culturale, a 
raportării în demnitate Ia 
valorile universale, a de
prinderilor in proprie ex
primare artistică, a puterii 
educate de selecție, adică 
de aoceptare si refuz înte
meiate oe înțelegerea pro
ceselor culturale prin care 
reverberează spiritul si 
faptele de artă ale înain
tașilor. Cunoscîndu-le. par
ticipăm cu răspundere la

ocrotirea valorilor, deve
nind trezorieri conștienta si 
implicați. Este perioada de 
formare, de educație ele
mentară si generală, la 
vîrsta celei mai mari plas
ticități intelectuale a tine
retului din școlile de toate 
gradele. A doua este pe
rioada de solicitare a spiri
tului de creație, a puterii 
de asociere si decizie înte
meiată pe competentă, pe 
stăpinirea mijloaoelor în 
artă. în știință sau in cele
lalte domenii ale activității 
sociale. în cunoașterea a- 
dincâ a legilor meseriei și 
în respectarea lor cred că 
stau multe din sansele si 
rigorile impuse de viitorul 
unei națiuni. Pentru că în 
fata profesiunii nu sîntem 
egali. Dar condiția creației, 
a spiritului viu de inițiati
vă dezvoltat în procesul 
muncii, descoperirea din 
aproape în aproape a nou
lui despre care vorbim des. 
pliat pe necesități tehnice, 
artistice sau sociale ime
diate. este stimulată de un 
factor important care scapă 
exigentelor rentabile : în
crederea — generoasă, 
competentă, născută din 
cunoașterea si respectul 
pentru îndrăzneala creatoa
re. Orice mare izbîndă a 
unui popor este suma iz- 
binzilor individuale partici
pative. implicate ale fiecă
ruia. în sfirsit. a treia zonă 
de interes în evoluția spi
ritului creator o constituie 
perioada de asimilare, de 
integrare socială, de valo
rificare a creației, de „dare 
in folosință a aurului ce
nușiu". întregul mecanism 
social de difuzare-sau va

lorificare culturală, științi
fică sau artistică trebuie 
perfecționat. ameliorat, 
pentru a ridica în fapt efi
cienta socială a creației. 
Talentul, măiestria, iscu
sința. inteligenta aplicativă 
sînt averi a căror risipire 
ne interesează pe toii. Un 
fizician de excepție, un ar
tist neobișnuit de dotat nu 
se mai reprezintă numai De 
el. ci devine zonă ocrotită 
de competentă specializată 
a unei națiuni. ..Cîntarea 
României", festivalul a că
rui mișcare cuprinde cu 
neasemuită generozitate în
tregul cimp al muncii si 
creației din toate domeiii- 
ile. este, pentru cel ce-1 cu
noaște mai îndeaproape, 
prin variata gamă de oa
meni talentați. pasionați, is
coditori. mult mai intere
sant decît poate părea la 
leotura statistică sau de
contul apoteotic la sfirsit. 
de etapă. Festivalul cu
prinde. pe fondul generic 
al unității de spirit si inte
grare socială. infinite nuan
țări. participări, cu indivi
dualități care corelează bo
gat lumea creatorilor, fă- 
cînd. prin dimensiunea in
credibilă a milioanelor de 
pairticipanti. o ilustrare a 
irepetabilității si unicității 
ființei umane, adevăr afir
mat mereu de arta tuturor 
timpurilor.

Educați^ patriotică, civi
că. estetică, atingerea zo
nelor celor mai adinei ale 
conștiinței. determinarea 
atitudinilor prin crez și as
pirație interioară nu pot 
fi făcute fără particulari
tatea de intim acces indi
vidual si subiectiv ne care

o are arta oare asază lu
crurile in ordinea lor mo
rală. Nu poate fi înțeleasă 
ideea influențării oonstiin- 
tei fără o participare de 
conștiință angajată, cuceri
toare. care să convingă 
prin autenticitate, oentru a 
se feri de simpla interven
ție administrativă. Pe ne
voia de autentic, de argu
ment artistic convingător 
se întemeiază si desele a- 
peluri ale sesretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, atunci 
cînd. adresindu-se creatori
lor de artă, îi îndeamnă 
spre cunoașterea si înțele
gerea profundă a condiți
ilor si realităților socialis
te. spre sursele vieții ren-- 
temoorane. către izvoare, 
către marile exemple pa
triotice ale istoriei noastre. 
Cultura socialistă se naște 
pe realitățile specifice 
nouă, acum și aici. Arta 
plastică a acestei epoci 
conține elanul, tensiunea, 
izbinzile si freamătul ma
rilor prefaceri ale zilelor 
noastre. în acest spirit sint 
gindite activitățile de for
mare a viitorilor artiști 
plastici ; unor asemenea co
mandamente civice, profe
sionale ne străduim să le 
răspundem în cadrul invă- 
țămintului nostru.

Artiștii plastici, slujind 
arta si școala românească, 
sint legați cu toate fibrele 
ființei lor de nevoia de îm
plinire a idealurilor socia
liste. de ridicare a patriei 
fiore orizonturi noi. mai 
înalte. în nevoia de mai 
bine si bunăstare materială 
si spirituală a poporului.

Ion SALISTEANU
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TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Roman, 
președintele Republicii Socialiste România, 

comandant suprem al forțelor armate, 

de participanții la plenara Consiliului Politic 
al Ministerului de Interne cu activul

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Distincții decernate pentru locul I ocupat 
In întrecerea socialistă 

Adunarea de la întreprinderea forestiera 
de exploatare și transport din Rîmnicu Vîlcea

în deplin consens cu climatul general de muncă rodnică, creatoare, de 
elan revoluționar in care comuniștii, întregul nostru popor intimpină Con
ferința Națională a partidului, aniversarea la 23 August a 43 de ani de la 
revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă si antiimperialistă, 
plenara Consiliului Politic al Ministerului de Interne a dezbătut, intr-o 
atmosferă de înaltă răspundere, mindrie patriotică și vibrantă angajare, 
activitatea desfășurată de comandanți, organele si organizațiile de partid pen
tru dezvoltarea Ia întregul personal a spiritului revoluționar în îndeplinirea 
sarcinilor și misiunilor încredințate.

în cadrul lucrărilor plenarei au fost exprimate, și cu acest prilej, res
pectul profund, devotamentul nemărginit si dragostea fierbinte pe care 
comuniștii, întregul efectiv al ministerului le manifestă fată de dumnea
voastră. cel mai iubit fiu al națiunii, conducătorul înțelept și cutezător al 
partidului și statului nostru, patriot înflăcărat și revoluționar încercat, per
sonalitate proeminentă a lumii contemporane, de numele căruia se leagă 
perioada cea mai fertilă in împliniri din multimilenara existentă a patriei, 
cuprinsă in epopeea construcției socialiste, pe care o numim cu aleasă stimă 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Participanții Ia plenară au adus un cald omagiu tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, personalitate de frunte a partidului și 
stalului nostru, ilustru om politic șl savant de renume mondial, care, alături 
de dumneavoastră, desfășoară o vie și neobosită activitate în cadrul con
ducerii partidului și statului, pentru propășirea patriei, pentru înfăptuirea 
Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dez
voltate si înaintare a României spre comunism, pentru înflorirea științei, 
invătămintului și culturii românești, îmbogățirea patrimoniului cunoașterii 
universale.

Dezbătind cu simț de răspundere rezultatele obținute de organele Mi
nisterului de Interne, sub conducerea si îndrumarea permanentă a parti
dului. precum și sarcinile ce le revin în actuala etapă din istoricele docu
mente ale Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, din 
orientările programatice cuprinse în valoroasa dumneavoastră operă teore
tică și practică, participanții la plenară au reliefat cerința menținerii șl 
amplificării spiritului revoluționar, care a descătușat și descătușează gindi- 
rea vie, inițiativa si creativitatea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
în vederea edificării cu succes a societății socialiste șl comuniste în patria 
noastră.

Urmînd neabătut minunatul exemplu de dăruire patriotică si patos re
voluționar. vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe comandant suprem, 
că vom face totul pentru îndeplinirea întocmai și la un înalt nivel cali
tativ a hotărîrilor de partid și legilor țării, că efectivele Ministerului de 
Interne vor intimpină Conferința Națională a partidului și a 40-a ani
versare de Ia proclamarea Republicii cu rezultate deosebite în toate dome
niile de activitate, fiind gata în orice moment să apere, împreună cu în
tregul popor, cuceririle revoluționare, independența, suveranitatea și inte
gritatea scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.

★
Marți, 11 august a.c., a avut loc 

plenara Consiliului Politic al Minis
terului de Interne cu activul, care 
a dezbătut activitatea desfășurată 
de comandanți, organele și organi
zațiile de partid pentru dezvoltarea 
la întregul personal a spiritului re
voluționar în îndeplinirea sarcinilor 
și-misiunilor încredințate.

Lucrările plenarei au constituit 
pentru participant! un minunat 
nrilej de a exprima profunda 
.ratitudine față de secretarul 

general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru orientă
rile și indicațiile de inestimabilă 
valoare teoretică și practică date in 
vederea perfecționării continue a 
activității .personalului Ministerului 
de Interne, hotărîrea lor fermă de a

RECOLTAREA Șl LIVRAREA LEGUMELOR - 
ÎN RITM INTENS

(Urmare din pag. I) 
tate cultivatoare. Pină în prezent, 
cele mai bune rezultate în ce pri
vește livrarea legumelor le-au obți
nut asociația economică de stat și 
cooperatistă „1 Mai", stațiunea de 
cercetare și produoție legumico
lă Brăila, I.A.S. Dunărea, coope
rativele . agricole Jirlău si Vișani 
ele. Datorită perioadei de apariție 
întirzlată a culturilor, cit și unor 
deficiențe in organizarea activităților 
-impuse de vremea secetoasă, unele 
unități au un ritm încetinit la livrări. 
!n această situație sînt cooperativele 
agricole Gropeni, Stăncuța și altele.

La stațiunea de cercetare și pro
ducție legumicolă Brăila — cu o su
prafață de 1 000 hectare legume 
și semincer legume, din care 163 
hectare legume comerciale — stăm 
de vorbă cu inginerul Paraschiv 
Mălcică, directorul unității. ..Zilnic 
— ne precizează — am recoltat 50 
tone legume. începind de astăzi 
vom ajunge la aproximativ 100 tone 
pe zi, datorită și forței de muncă 
venite suplimentar din unitățile eco
nomice brăilene. Avem un plan de 
livrări la fondul de stat și la export 
de 5 070 tone, pe care-1 vom depăși 
cu circa 25—30 Ia sută".

Trecem prin cîteva ferme. La cea 
a inginerului Iosif Țicra (nr. 9), 132 
de oameni recoltau tomate, condi
ționau arpagic, irigau, fertilizau sau 
prășeau manual culturile duble.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 12 august, ora 21 — 15 au
gust, ora 21. în țară : Vremea va fi 
in general instabilă în regiunile nor
dice și estice, unde cerul va prezenta 
înnorări temporare și vor cădea ploi 
locale, mai ales averse însoțite șl de 
descărcări electrice. In rest, vremea 
va fi predominant frumoasă, cu cerul 
variabil șl averse Izolate de ploaie. 
Vintul va sufla slab pină la moderat.
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lui — programul unei ample ac
tivități de formare a omului nou.

BACAU, La căminele culturale, 
casele de cultură și cluburile mun
citorești din județ au loc în aceste 
zile numeroase manifestări poli
tico-educative și cultural-artistice 
dedicate Congresului educației po
litice șl culturii socialiste. Sint 
organizate expuneri, mese rotunde, 
simpozioane, recitaluri de poezie, 
gale de filme documentare. La 
Buhuși, bunăoară, textiliștii și 
constructorii au audiat expunerea 
„Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca 
marilor împliniri", iar petrochimiș- 
tii și energeticienii din municipiul 
de pe Trotuș, după ce au vernisat 
expoziția „Bogăția și frumusețea 
patriei socialiste în literatura mo
dernă", au luat parte la concursul 
„Ani de luptă și împliniri". (Gheor- 
ghe Baltă).

★
acționa neabătut pentru îndepli
nirea exemplară a misiunii de apă
rare a cuceririlor revoluționare ale 
poporului, a legalității socialiste, a 
ordinii și liniștii publioe.

La lucrările plenarei a participat 
tovarășul Ion Coman, membru al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

într-o atmosferă de puternică În
suflețire și angajare comunistă, re
voluționară, activul de partid al 
Ministerului de Interne a adre
sat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, comandant suprem al for
țelor noastre armate.

Organizarea este foarte bună. Ferma 
prevede depășirea planului cu a- 
proape 30 la sută. Intens se mun
cește și în fermele nr. 3 (șef de 
fermă inginerul Dan Cristian), nr. 3 
Mărtăcești (inginer Aurel Șerban).

După-amiază ajungem în fermele 
asociației economice de stat și co
operatiste „1 Mai". Peste 1 000 de 
lucrători permanent! și circa 200 
muncitori veniți de la Combinatul 
de prelucrare a lemnului și între
prinderea de confecții culeg. sor
tează și livrează legumele de pe cele 
1 230 hectare.

în finalul raidului ne oprim la 
noul centru de sortare șl livrare a 
tomatelor, organizat în zona portuară 
a municipiului Brăila. Este o cen
tralizare utilă, unde sînt aduse pro
dusele realizate de asociațiile eco
nomice legumicole „1 Mai" Brăila. 
Traian și Viziru. Se lucrează in două 
schimburi, cu forțe din municipiu — 
elevi și oameni ai muncii. Ritmul 
de sortare și livrare este Sn creș
tere.

Graficele de recoltare șî livrare a 
legumelor sînt analizate zilnic la ni
velul comandamentului județean 
pentru agricultură, care stabilește 
măsurile operative menite să con
tribuie la înlăturarea unor eventua
le neajunsuri care se ivesc, astfel 
încit legumele din grădini să ajun
gă repede la consumatori. (Candiano 
Priceputu, corespondentul „Scînteii").

Temperatură aerului va crește ușor la 
sfirșitul intervalului, mal ales in su
dul tării. Valorile minime nocturne 
vor fi cuprinse intre 8 șl 18 grade, mal 
coborite in primele nopți in depre
siuni, dar mai ridicate în regiunile su
dice. iar cele maxime, diurne, intre 20 
și 30 de grade, mai ridicate în ultima 
zi. Dimineața, in zona montană, pe 
alocuri, se va semnala ceață. In Bucu
rești : Vremea va fi predominant fru
moasă, cu cerul variabil. Condiții de 
ploaie in prima parte a intervalului. 
Vintul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila intre 
14 și 17 grade, iar cele maxime, intre 
28 și 30 de grade, mai ridicate In ulti
ma zi.

Viguroasă afirmare a spiritului 
novator, a cutezanței revoluțio
nare
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CARNET CULTURAL

MUREȘ. La casele de cultură, 
cluburile muncitorești și căminele 
culturale din județul Mureș au loc 
în aceste zile acțiuni politico-ideo- 
logice și cultural-artistice, dedicate 
zilei de 23 August șl Congresului 
educației politice și culturii socia
liste. Astfel, sub genericele „Pen
tru a țării sărbătoare", „Slăvim 
patria și partidul", „Partid iubit, 
părinte drag, îți mulțumim", au 
fost organizate recitaluri de ver
suri patriotice, simpozioane, dezba
teri si prezentări de cărți, la care 

întreprinderii forestiere de exploa
tare și transport din Rîmnicu Vîlcea 
— unitate distinsă pentru a doua 
oară consecutiv cu înaltul titlu de 
„Erou al Muncii Socialiste" — i-au 
fost decernate, marți, in cadrul adu
nării generale a reprezentanților oa
menilor muncii, „Steagul Roșu" și 
Diploma de onoare ale Consiliului 
Central al U.G.S.R., pentru ocuparea 
locului I pe țară în întrecerea so
cialistă pe anul 1986.

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

în aceste momente de vibrantă 
mindrie patriotică pentru marea 
cinste ce ni s-a făcut prin conferirea

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a R.P. 

Congo, marți a avut loc în Capitală 
o manifestare culturală, organizată 
de Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea. în cadrul 
căreia au. fost prezentate impresii 
de călătorie din această țară.

Au .participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și ai Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, un numeros 
public.

A fost prezent Albert Servais 
Obiaka, ambasadorul R.P. Congo la 
București.

DE LA MINISTERUL EDUCAȚIEI 
ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

Pentru ocuparea locurilor rămase 
libere după concursul de admitere in 
învățămintul superior din iulie 1987 
se va organiza un nou concurs în pe
rioada 1—6 septembrie a.c. înscrierea 
candidaților se va face in perioada 
25—28 august 1987.

Condițiile de înscriere și discipli
nele de concurs sînt cele stabilite 
pentru concursul de admitere din 
iulie 1987 și care au fost publicate 
in revista invătămintului superior 
„Forum" nr. 2 și 3 din acest an.

Instituțiile de învățămint superior 
la care se va susține concurs de 
admitere 6înt următoarele :

Institutul politehnic din București, 
la învățămintul de ingineri — seral, 
pentru profilurile : Metalurgic, Chi
mie și Mecano-chimic ; Institutul po
litehnic din Cluj-Napoca, la învăță- 
mîntul de ingineri — seral, pentru 
profilul Metalurgic ; Institutul poli
tehnic din Iași, la învățămintul de 
ingineri — seral, pentru profilurile : 
Mecanic. Metalurgic. Electric. Ener
getic, Chimie și Construcții, și la 
învățămintul de subingineri — seral 
(Combinatul petrochimic Borzești), la 
profilul Chimie : Institutul politehnic 
din Timișoara, Ia învățămintul de in
gineri — seral, pentru profilurile : 
Mecanic, Chimie si Construcții ; In
stitutul de subingineri din Hunedoa
ra, la învățămintul de subingineri — 
seral, pentru profilul Metalurgic ; in
stitutul de subingineri din Reșița, la 
învățămintul de subingineri — seral, 
pentru profilul Metalurgic ; Institutul 
de mine din Petroșani, la invătămin- 
tul de ingineri — zi. pentru profilul 
Mine, și la învățămintul de ingineri 
— seral, pentru profilurile : Mecanic 
și Mine ; Institutul de petrol și gaze 
din Ploiești, la învățămintul de in
gineri — zi. pentru profilul Petrol, și 
la invățămintul de ingineri — seral, 
pentru profilul Chimie ; Universita
tea din Brașov, la invățămintul de

NOUL-
(Urmare din pag. I)

— Tovarășe Petri ngenaru. e un loc 
comun ideea că noul se impune prin 
luptă, că el intimpină adversități și 
așa mai departe. Experiența dum
neavoastră ce vă spune ?

— Confirmă întru totul aoest „loc 
comun" de care vorbiți. Să vă deta
liez. Cu ce să inoep ?

— Cu începutul.
— începutul 1 El este totdeauna 

o idee. Am și acum două foi luate 
din blocul de desen al lui Claudiu 
(fiu-meu) pe care am schițat ideea. 
Era simplu, la prima vedere; uneam 
simplitatea, robustețea și costul re
dus al instalațiilor clasice cu econo
mia de combustibil caracteristică sis
temului modern. Dar... drumul de 
la idee la realizare nu este nicio
dată simplu.

Timp de un an și jumătate, cei 
patru autori au inoercat mai toată 
gama simțămintelor omenești : spe
ranță, nemulțumire, încrincenare, 
furie, din nou speranță... Dar peste 
toate era voința comunistă de a în
vinge, era convingerea de a învinge, 
era convingerea fiecăruia că sintem 
datori să dăm tot ceea ce este mai 
bun în noi unei idei generoase, că 
o cauză atit de înaltă merită sacri
ficii, merită încordarea.

La 6 decembrie 1985, victorie 1 
Procedeul este omologat Ia Între
prinderea „23 August". Noul, foarte 
noul intra in industria noastră pe 
poarta din față. Nu peste mult timp, 
Oficiul de stat pentru invenții și 
mărci eliberează cuvenitul brevet. 
Cel mai modern procedeu și cea 
mai modernă instalație din lume de

și-au dat concursul scriitori, ac
tori, alți oameni de cultură și artă. 
Totodată, la casa de cultură, a ști
inței și tehnicii pentru tineret din 
Tîrgu Mureș a fost vernisat „Salo
nul cărții social-politice". (Gheor- 
ghe Giurgiu).

HARGHITA. S-a deschis tabăra 
de creație „Prietenia" de Ia La- 
zărea. Aflată la cea de-a 14-a edi
ție, tabăra reunește, și în acest an. 
zeci de artiști plastici din județele 
Timiș, Brașov. Mureș. Maramureș, 
Covasna. Bihor Harghita și Bucu
rești. Avind asigurate condiții op
time de creație, artiștii își aleg 
drept surse de inspirație mirificul 
peisaj înoonjurător, chipurile si 
activitatea oamenilor locului. 
(Nicolae Șandru). 

înaltelor distincții, vă rugăm să pri
miți. mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, cele mai alese și 
calde mulțumiri din partea întregului 
colectiv de muncă, asigurindu-vă de 
sentimentele noastre de profund res
pect si recunoștință pentru neobosita 
dumneavoastră activitate pusă în 
slujba înfloririi multilaterale a 
scumpei noastre patrii.

Vă încredințăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
asemenea întregului nostru popor, 
vom acționa fără preget, cu toată 
dăruirea și priceperea, pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor de plan 
si a angajamentelor asumate pe acest 
an și pe întregul cincinal, intîmpi- 
nind astfel cu noi șl remarcabile rea
lizări marea sărbătoare de la 23 Au
gust și Conferința Națională a parti
dului.

(Agerpres)

La Ambasada R.D. Germane din 
București a avut loc. marți, o con
ferință de presă in legătură cu Tirgul 
internațional de la Leipzig, ce se va 
organiza In perioada 6—12 septem
brie. Cu acest prilej, directorul Ofi
ciului de tîrguri din Leipzig, Helmut 
Flachs, s-a referit la importanța 
acestei manifestări economice, la 
care participarea României a devenit 
tradițională, precum si Ia relațiile de 
cooperare dintre cele două țări, care. 
In spiritul Înțelegerilor convenite ia 
cel mai înalt nivel, cunosc o con
tinuă dezvoltare.

(Agerpres)

ingineri — seral, pentru profilul Me
talurgic ; Universitatea din Cluj- 
Napoca, la invățămintul seral si fără 
frecvență, pentru profilul Economic; 
Universitatea din Craiova, la lnvăță- 
mintul fără frecventă, pentru profi
lul Economic ; Universitatea din lași, 
la invățămintul seral, pentru profilul 
Fizică, și la învățămintul fără 
frecventă pentru profilul Economic ; 
Academia de studii economice din 
București, la învățămintul fără 
frecvență, pentru profilul Economic.

Specializările din cadrul fiecărui 
profil și numărul de locuri pentru 
care se organizează concurs vor fi 
afișate la fiecare instituție de învă- 
tămînt superior în parte.

★
în perioada 29—31 august 1987 se 

va organiza un nou concurs de admi
tere în clasa a Xl-a de liceu (treapta 
a Ii-a), cursuri de zi și serale, pen
tru locurile rămase neocupate la 
unele profiluri. Afișarea numărului 
de locuri se va face pină Ia 15 au
gust a.c. la unitățile de învățămint 
unde se va susține examen. înscrie
rea candidaților se va face în perioa
da 25—28 august a.c.

Probele scrise se vor susține în zi
lele de 29, 30 și 31 august a.c.

Afișarea rezultatelor se va face în 
3—4 septembrie 1987.

Acțiunea de înscriere a absolvenți
lor clasei a X-a. în învățămintul pro
fesional — cursuri de zi și serale — 
va continua pină in 10 septembrie 
1987. Numărul de locuri pe care se 
face înscrierea este afișat la unită
țile de învățămint de profil.

Informații suplimentare se pot 
obține de la unitățile de învățămint 
care organizează concursul de admi
tere in licee, la unitățile de învăță- 
mînt profesional, precum și de la 
inspectoratele școlare județene (al 
municipiului București).

o flacără continuă
ardere pentru cuptoare industriale 
ere de-acum și act de naștere. La 
Salonul de invenții de la Sibiu 1986, 
invenția obține premiul special al 
juriului, iar ia Salonul de invenții 
de la Iași, din același an, premiul I.

în septembrie 1986, inginerul Oc
tavian Petringenaru se transferă in 
secția de forjă de la „23 August", 
acolo unde se aplică invenția. Cu 
alte cuvinte, ia hotărîrea să descin- 
dă de la planșetă, să treacă în locul 
unde ideea devine faptă.

— După o viață petrecută in pro
iectare, probabil că nu v-a venit 
ușor să luați această hotărire.

— Ușor, nu — dar era absolut ne
cesar.

— Am văzut o dată un film des
pre un activist care, rotat in mun
că, este pus in situația să-și aplice 
propriile dispoziții. Și nu-i vine 
ușor... Cam așa și cu dumneavoas
tră. La „23 August" sinteți in situa
ția să executați oeea ce ați ordonat 
da la Institutul de cercetări.

— Cu deosebirea că aici este un 
prooes firesc. De regulă, proiectan
tul asistă punerea in practică pină 
în clipa cînd lucrurile merg perfect. 
Dar eu am cerut mai mult decit 
atit, am vrut să-mi dedic întregul 
timp, întreaga capacitate , de muncă 
materializării acestei invenții. La 
cei 50 de ani pe care îi am, invenția 
este realizarea mea de o viață. Măr
turisesc că mă simt mfndru de no
rocul pe care l-am avut să reușesc.

— Să vă citez un proverb : „No
rocul e cum și-I face omul...".

— Așa este — și tocmai de asta 
am trecut aici, in producție. Stu
diul, cercetarea nu au Încetat, s-au 
amplificat. Important este că am 
reușit. Am lucrat in proiectare două 
decenii ; a venit vremea, mi-am zis, 
să fac pentru un timp cu mina mea 
ceea ce a gindit mintea mea. Acum 
e timpul să revin in proiectare. îm
bogățit. Cam ăsta ar fi norocul meu.

— Cum primiți onorurile de care 
vă bucurați ?

— Care onoruri ?
— Astea, legate de invenție, de 

impactul pe care 11 are in produc
ție, de recunoașterea oficială a va
lorii ei.

— Să vă spun ceva, să știți și 
dumneavoastră — dar vă rog să nu 
scrieți.

— Asta, mai vedem...
— Pentru anul 1985, anul in care 

invenția a fost finalizată, in care a

Qamcnitfafite, semnificații

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI 
înnoiri pe meleagurile Ucrainei

Despre Kiev se spune că este 
un oraș atrăgător in toate ano
timpurile, dar mai cu seamă cînd 
numeroasele sale parcuri se scaldă 
in verdele castanilor, plopilor și 
teilor. Este destul să străbați arte
ra principală a orașului — faimosul 
bulevard Kreșciatik — cu aleile 
străjuite de castani rămuroși, cu 
clădiri vechi și solide ; să parcurgi 
zonele nou construite, zonele verzi 
de pe malurile Niprului ; să vezi 
monumentele arhitecturale păstra
te peste veacuri și construcțiile 
industriale din ultimii ani ca să 
ai conturată imaginea caleidosco- 
pică a acestei metropole sovietice. 
Cu. cei două milioane și jumătate 
de locuitori. Kievul se situează pe 
locul al treilea după Moscova și 
Leningrad, intre orașele Uniunii 
Sovietice. Și vîrsta sa e respectabi
lă : el a depășit un mileniu și 
jumătate de la întemeiere.

Privit de pe Înălțimea Vladimir, 
centrul vechi al orașului se înfăți
șează ca un spațiu urban unde va
lorile trecutului, mereu înconjura
te de atenție, se integrează intr-un 
ansamblu lipsit de stridențe, unde 
tind să dea tonul creațiile moder
ne. De aici, de pe această înălți
me. se văd podul arcuit de peste 
Nipru, ansamblurile moderne de 
locuințe de pe malul sting al flu
viului. unde locuiesc in prezent 
peste o jumătate de milion de oa
meni. ca și insula Truhanov. de
venită loc preferat de odihnă și 
recreare. Iată și clădirea gării flu
viale. asemănătoare unei nave an
corate sub malurile străjuite de 
plopi piramidali. Colina este domi
nată de citiva ani de un impună
tor monument înălțat în memoria 
eroilor din războiul antihitlerist.

Capitala Ucrainei înseamnă insă 
astăzi in primul rind un oraș care 
se impune prin industria sa pu
ternică, prin institutele științifice 
și de Învățămint. Gama producției 
industriale a Kievului este bogată 
și variată. Ea cuprinde. Intre alte
le. nave maritime și fluviale, echi
pamente electronice — inclusiv teh
nică de calcul — avioane și ma- 
țini-unelte automate, aparatură 
foto, bunuri de consum. Pretu
tindeni este evidentă atmosfera de 
efervescență creatoare care dom
nește in rîndul colectivelor de 
muncă, expresie a angajării oa
menilor sovietici In îndeplinirea 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al XXVII-lea al P.C.U.S.. vizînd 
accelerarea progresului eoonomico- 
social.

Unul din multele exemple in 
acest sens este și activitatea In
stitutului de sudură electrică „E. 
O. Paton", de pe lingă Academia 
de Științe a R.S.S. Ucrainene, in
stitut bine cunoscut pe plan in
ternațional, inclusiv In tara noas
tră. datorită colaborării cu Institu
tul de sudură și încercări de mate
riale din Timișoara. Multe din 
tipurile noi de sudură s-au născut 
la acest institut. El a devenit 
unul din complexele tehnico-știtn- 
țifioe. reunind, pe lingă institutele 
de cercetare științifică și tehnologi
că propriu-zisă, ateliere de proiec
tare tehnologică, de producție ex
perimentală, precum și uzine-pilot. 
Aici s-a elaborat, pentru prima 
dată în practica mondială, o teh
nologie de realizare a tuburilor 
multistrat, care a permis creșterea 
considerabilă a capacității de trans
portare a gazelor în conducte, prin 
sporirea presiunii. Mai nou, aici 
s-au realizat instalații de 6udură 
utilizabile în Cosmos, aparate semi
automate pentru sudura sub apă. 
roboți industriali de sudură. în a- 
oelași timp, au fost concepute teh

fost omologată, anul care a prece
dat brevetarea ei, deci anul de 
muncă intensă și cu cele mai bune 
rezultate, ei bine, pentru acel an 
mie și unor colaboratori ai mei ni 
s-a dat calificativul „satisfăcător".

— Nu glumiți 7
— Ar fi o glumă proastă. în oele 

din urmă, calificativul s-a schimbat 
în „bine", dar gustul amar a rămas.

— Și toate astea de ce ?
— De ce ? Foarte simplu : pentru 

că în destule cazuri conștiința a ră
mas mult în urma diplomei de studii 
sau a statului de funcțiuni, înțele
geți ?

— Vreți să vorbiți despre invidie, 
despre... ?

— Exact.
— Și care este soluția 7
— Pe plan personal 7 Una sin

gură : să mergi inainte, să nu-ți 
pese decit de un singur lucru — 
dacă ți-ai făcut sau nu datoria. Să 
te gindești tot timpul că trăim in- 
tr-un context social care respinge 
organic un asemenea tip de com
portament, mai mult, că il reprimă 
cu hotărire. După părerea mea, ase
menea oameni iți fac, in fond, un 
serviciu, pentru că o baie de adver
sitate doar pe cei slabi ii doboară, 
pe ceilalți ii întărește. Important 
este să mergi înainte, să vezi din
colo de mica ta supărare (deși, în 
aoele clipe, numai mică nu-ți pare!) 
marea țintă către care mergi. Și 
cind știi bine încotro mergi...

Așa este. Invenția aceasta are un 
nume care foarte ușor se poate con
verti in simbol : flacără continuă re- 
generativă. într-adevăr, ce este 
altceva spiritul revoluționar decit o 
flacără continuă care regenerează ? 
Ce este altceva voința comunistă de 
înaintare, voința comunistă de mai 
bine decit o flacără continuă care 
regenerează 1 Invenția pentru care 
in clipa de față se fac mari eforturi 
pentru a fi generalizată este ea În
săși o expresie a spiritului revolu
ționar, a voinței de a duce România 
pe treptele cele mai înalte ale pro
gresului și civilizației. Cei care au 
plătit cu eforturi, cu zile și nopți 
de eforturi supraomenești, cu Încor
dare reușitele de pină acum se gîn- 
desc doar in ultimul rind la ei în
șiși. înainte de orice — tehnica ro
mânească, industria românească, 
înainte de orice — ceilalți. Cu ase
menea oameni, fără îndoială, fla
căra este intr-adevăr continuă și 
regerierativă. 

nologii noi de sudare cu utilizarea 
plasmei, laserului, energiei de ex
plozie etc. Colaborarea dintre cer
cetătorii sovietici și români are în 
atenție realizarea de sîrme din 
pulberi care se folosesc în con
strucții navale pentru obținerea 
unui cordon de sudură cu mare 
rezistență anticorozivă. cercetare^ 
proprietăților tehnologioe ale ma
terialelor de sudură.

De altfel, peste tot sint eviden
te preocupările pentru introducerea 
progresului tehnico-științific, pro
iectarea și realizarea de mașini și 
utilaje moderne, care să permită 
utilizarea complexă a materiilor 
prime și aplicarea unor tehnologii 
cu consumuri economicoase de re
surse. Se pune accent pe reducerea 
volumului de muncă prin mecani
zarea și automatizarea producției, 
pe perfecționarea metodelor de 
organizare a economiei, funcționa
rea întreprinderilor și unităților 
pe principiile gestiunii economioe 
și autofinanțării. O seamă de rea
lizări însemnate pe aoeastă linie au 
obținut nu numai întreprinderile

însemnări
din Uniunea Sovietică 

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Azi, la Constanța

Primul cuplaj în „Cupa Mării Negre" la baschet feminin

Lo Sotu More, se desfășoord

întrecerile finale ale campionatului național de tenis pentru copii

șurat aici o muncă rodnică : în 
decurs de două decenii, producția 
industrială a crescut de cinci ori. 
au fost asimilate și construite 17 
tipuri de excavatoare cu profiluri 
diverse, atit pentru nevoile țării, 
cit și pentru export. Acum uzina 
are un program mai amplu, ac
centul se pune pe calitatea si efi
ciența muncii oamenilor. în ac
tualul cincinal trebuie să înre
gistrăm o creștere a producției in
dustriale de trei ori mai mare 
decit cea obținută în cincinalul an
terior și. in același timp, un spor 
considerabil al productivității mun
cii. Trebuie să crească calitatea 
excavatoarelor și să fie micșorate 
costurile de fabricație. Toate aces
tea se cer realizate cu oameni 
avin-d o bună pregătire profesio
nală. în primul rind printr-o folo
sire judicioasă a inginerilor, a spe
cialiștilor in general".

Aflăm că restructurarea la scara 
uzinei se realizează din mers și 
fără pauze, că nu de mult au fost 
testați toți muncitorii, ca și cadrele 
tehnice și de conducere. Cei care 
nu s-au dovedit la înălțimea sar
cinilor au fost trecuti în alte 
activități. în conducerea echipelor 
și a secțiilor au fost promovați 
oameni dornici să aducă îmbunătă
țiri în organizarea muncii și pro
movarea progresului tehnic.* *

din capitala Ucrainei, ci și unele 
din legiunea Kiev. în acest sens, 
se înscrie automatizarea unor pro
cese tehnologice Ia uzina de frigi
dere din Vasilovsk, prin care s-a 
obținut dublarea productivității. Un 
alt exemplu ii constituie obținerea 
de către Stațiunea de oeroetări a- 
grioole din Bela-Țerkovi și In
stitutul științific de cercetări ali
mentare din Kiev a unui nou soi 
de mazăre, care dă pină la 40 tone 
de masă verde la hectar și 2—3 
tone boabe, avind, pe deasupra, 
o păstaie cu mare rezistentă la 
păstrare.

Multe din localitățile regiunii 
Kiev se dezvoltă impetuos, trans- 
formindu-se în puternice centre 
industrial-agrare. Este și cazul lo
calității Borodeanka, situată la 
cîteva zeci de kilometri de Kiev, 
pe o șosea asfaltată croită peste 
cîmpia împădurită. Este un oraș 
modern, cu întreprinderi industria
le și agrare, cu blocuri de locuințe 
cu mai mul.te etaje, asemănătoare 
cu ansamblurile moderne construi
te în ultimul timp la Kiev.

— în cuprinsul raionului nostru, 
ne spunea Tatiana Ugnivenko, 
secretară a Comitetului raional de 
partid, s-au dezvoltat in ultimul 
timp alte cinci localități de tip o- 
rășenesc. Cele 90 de unități in
dustriale și agricole existente in
clud întreprinderi industriale pro
filate pe construcții de mașini, 
produse biochimice, articole de 
sticlărie, mobilă, tricotaje.

Cea mai puternică unitate in
dustrială din raion este Uzina „Ex
cavatorul roșu", construită cu citi
va ani in urmă ia Borodeanka. 
Secretarul comitetului de partid al 
uzinei, Alexandr Lapai. ne-a vor
bit despre sarcinile importante ce 
revin comuniștilor, tuturor oameni
lor muncii din aoeastă unitate in 
procesul restructurării : „Procesul 
în sine — spune el — nu este 
deloc ușor, ci dimpotrivă. Se cere 
de la noi mai ales un mod nou 
de gindire și acțiune, care să pună 
în valoare capacitatea novatoare, 
spiritul de inițiativă, cunoștințele 
profesionale și experiența în 
muncă. Și pină acum s-a desfă

Meciurile Franța — Polonia șl 
România — R.D. Germană vor des
chide azi, de la ora 17, seria Între
cerilor celui de-al 25-lea turneu in
ternațional feminin de baschet „Cupa 
Mării Negre", organizat pe litoral, în 
saia sporturilor din Constanța. în 
afara echipelor menționate, la tra
diționalul turneu ia parte și selecțio
nata orașului sovietic Minsk. Pentru 
trei dintre reprezentativele partici
pante (Franța, Polonia și România) 
actuala competiție constituie un util 
test de verificare și pregătire înain
tea apropiatelor campionate europe
ne, programate în Spania (Ia Cadix) 
între 5 și 11 septembrie.

în organizarea federației de spe
cialitate, a C.J.E.F.S. Satu Mare și a 
asociațiilor sportive „Sănătatea — 
Luceafărul" și I.U.M, (întreprinde
rea de utilaj minier) din localitate, 
în zona de agrement „Someș" a mu
nicipiului Satu Mare, pe excelentele 
terenuri ale celor două asociații 
sportive, se desfășoară, în aceste zile,

★
TENIS. Proba de simplu din ca

drul turneului internațional de tenis 
pentru juniori de la Bratislava a re
venit tînărului sportiv român Răzvan 
Itu care l-a invins in finală cu 3—6, 
7—5, 6—3 pe cehoslovacul Stislav 
Dosadela. Proba de dublu a fost ciș- 
tigată de cuplul român Marian Onilă, 
Răzvan Itu : Învingător cu 6—4, 6—7, 
7—5 în fața perechii Vașek, Trany 
(Cehoslovacia).

ȘAH • Turneul interzonal fe
minin de șah de la Tuzla (Iu
goslavia) a fost ciștigat de marea 
maestră sovietică Nana Ioseliani — 
cu 13 puncte din 17 posibile, urmată 
de coechipiera sa Ketevan Arahamia 
— cu 12 puncte, Brustman (Polonia), 
Semenova (U.R.S.S.) — 11,5 puncte, 
Sahatova (U.R.S.S.) — 10,5 puncte, 
Veroczi (Ungaria) — 10 puncte etc. 
Primele două clasate se califică in 
turneul candidatelor la titlul mon
dial. Pentru desemnarea celei de-a 
3-a calificate, Brustman și Semenova 
vor disputa un meci de baraj. Tur
neul interzonal masculin de șah 
de la Szirak (Ungaria) s-a înche
iat cu doi ciștigători : Valeri Salov 
(U.R.S.S.) și Johan Hjartarson (Is-

Am avut prilejul să vizităm și 
o așezare neobișnuită. La Nebrat, 
în raionul Borodeanka, am fost 
oaspeții unei localități în întregime 
noi. Este doar una din zecile de 
localități construite într-un termen 
foarte scurt pentru a adăposti 
populația din împrejurimile con
taminate ale oentralei electronu- 
cleare de la Cernobîl. Nebrat este 
o localitate complet nouă, cu 560 
de gospodării, la realizarea căreia 
constructorii veniți din diferite în
treprinderi din republică s-au în
trecut pe sine, realizînd, in numai 
două luni,’ aceste case în stil 
ucrainean, cu tot confortul nece
sar. O dată cu noile locuințe s-au 
construit un magazin universal, 
spatii de joacă pentru copii. într-o 
altă parte a așezării au fost înăl
țate construcțiile colhozului „Druj- 
ba“. unde lucrează noii locuitori 
din Nebrat. Desigur, nimeni nu se 
desparte ușor de satul natal, mai 
ales cei în vîrstă. Dar, cum spu
neau oamenii de aici, mai greu a 
fost la început. Faptul că statul 
sovietic le-a creat condiții pentru 
a depăși momentele grele, că fac
torii de răspundere din raion au In 
vedere să realizeze aici și alte e- 
dificii sociale și economioe le-a dat 
încredere in forțele și posibilitățile 
lor de a crea. aici, la Nebrat, un 
colhoz puternic, de a face din noul 
lor sat o așezare înfloritoare in 
această zonă mănoasă din cîmpia 
U crainei.

în cursul vizitei pe meleagurile 
ucrainene, interlocutorii au ținut 
nu o dată să dea expresie senti
mentelor prietenești față de țara 
și poporul nostru, subliniind rod
nicia raporturilor sovieto-române. 
Perspectivele conlucrării bilaterale 
în cele mai diverse domenii de ac
tivitate au primit nu de mult un 
puternic impuls, prin înțelegerile 
realizate în cursul convorbirilor 
de la București intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Mihail Gorbaciov. Și este o con
vingere reciproc Împărtășită că 
aplicarea înțelegerilor amintite 
este de natură să permită ridica
rea pe o treaptă superioară a an
samblului raporturilor de colabo
rare româno-covietice.

Marin OPREA

Lotul baschetbalistelor noastre 
cuprinde, printre altele, pe Magdale
na Jerebie, Roxana Ștefan, Marilena 
Marinache, Aurora Dragoș, Camelia 
Hinda, Gabriela Kiss, Cornelia Stoi- 
chiță. Luminița Maringut, Lucia 
Grecu.

în cuplajul de miine se lntilnesc, 
de la ora 16, selecționata Minsk cu 
echipa Franței și selecționatele 
României și Poloniei. Turneul va 
continua vineri, simbătă și diminică, 
in ultimele două zile echipa Româ
niei urmînd să întilnească selecțio
nata Minsk și, respectiv, reprezenta
tiva Franței.

intrecerile finale ale campionatului 
naționaj de tenis pentru copii. Cei 
140 de finaliști, băieți ți fete, selec
ționați în cadrul turneelor zonale, 
desfășurate anterior, participă la 
probe de simplu pe categorii de 
vîrstă (8—10 ani, 11—12 ani, 13—14 
ani), pentru ultima categorie fiind 
organizată și proba de dublu. (Octav 
Grumeza),

★

landa) — fiecare cu cite 12,5 puncte 
din 17 posibile. Ei sint urmați da 
Nunn (Anglia), Portisch (Ungaria) 
12 puncte, Beliavski (U.R.S.S.) 11 
puncte. Anderson (Suedia) 10.5 
puncte, Liubojevicl (Iugoslavia) 10 
puncte etc. Mihail Marin (România), 
care în ultima rundă a pierdut la 
Liubojevici, a ocupat locul 11, cu 
7,5 puncte. Salov și Hjartarson sa 
califică în turneul candidaților la 
titlul mondial. Pentru desemnarea 
celui de-al treilea calificat, Nunn și 
Portisch vor susține un meci de 
baraj • în runda a 6-a a turneului 
internațional feminin de șah de la 
Băile Herculane, Margareta Mureșan 
a invins-o pe Nadejda Mitescu, Sma- 
randa Boicu pe Gabriela Stanciu, 
Natalia Titorenko (U.R.S.S.) a câș
tigat la Johana Jagodzinska (Polo
nia), Gertrude Baumstark a pierdut 
Ia Antye Riedel (R.D. Germană), iar 
in partidele Nina Sitnikova (U.R.S.S.) 
— Eva Forgo (Ungaria) și Eugenia 
Ghindă — Ligia Jicman a fost con
semnată remiză.

în clasament conduc Margareta 
Mureșan, Nina Sitnikova și Smaran- 
da Boicu, cu cite 5 puncte.

I
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i Acfiuni și luări de poziție
J pentru dezarmare și pace

*
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Apărarea păcii șl securității internaționale, eliberarea omenirii 

coșmarul unei catastrofe atomice, prin lichidarea armelor nucleare, a ce
lor chimice și a oricăror arme de nimicire in masă șe înscriu ca dezi
derat major al opiniei publice internaționale. Pe diverse meridiane ale 
lumii continuă seria manifestărilor consacrate comenjorării victimelor 
bombardamentelor atomice asupra orașelor japoneze Hiroshima și Na- 

; gasaki, acțiuni prin care militanții în favoarea păcii atrag atenția asupra 
} faptului că în prezent întreaga umanitate se află in fața pericolului ato- 
■ mic, impunîndu-se, ca o necesitate obiectivă, trecerea neintirziată la 

dezarmare.
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S.O.: Șapte mii t'e oameni de știință se pronunță 
împotriva „războiului stelelor"

WASHINGTON. Peste 7 000 de 
oameni de știință americani 
și-au pus semnătura pe un docu
ment în. care se angajează să nu 
ia parte la lucrări incluse în cadrul 
programului militar Inițiativa de 
apărare strategică (S.D.I.), cunos
cut sub numele de „războiul stele-

lor“. Organizatorii acestei acțiuni 
au subliniat că boicotarea de către 
oamenii de știință a S.D.I. capătă 
o 1 largă răspîndire nu numai în 
S.U.A., ci și pe plan internațional, 
întrucît realizarea acestui program 
ar reprezenta o nouă și periculoasă 
escaladare a cursei înarmărilor^

ITILÎI: „Nu, rachetelor morții atomice !"
ROMA. Sub deviza „Nu — 

rachetelor nucleare". în Sicilia s-a 
încheiat săptămîna de acțiune con
sacrată 
de la 
asupra 
ma și 
zile, în . _____
dintre primele orașe italiene 
s-au proclamat

comemorării a 42 de ani 
bombardamentele atomice 
orașelor japoneze Hiroshi- 
NagaSaki. Timp de șapte 
localitățile Vittoria — unul 

care 
„zonă denucl-eari-

zată", precum și la Comiso — unde 
se află o bază militară americană 
de rachete nucleare — s-au desfă
șurat mitinguri și manifestații ■ de . 
masă. Participants s-au pronunțat | 
pentru eliberarea teritoriului ita- î 
lian de rachete nucleare, pentru ) 
oprirea cursei înarmărilor, și. tre-J 
cerea la dezarmare. i
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I®ÎI: „Să Ie înlăturat pericolul unei catastrofe .

tot- i 
ex- *

nucleare"
NEW DELHI. Congresul sindica

telor din India a lansat un apel 
întregului popor pentru a marca 
ziua de 1 septembrie ca „Zi a 
păcii". Documentul publicat la 
New Delhi subliniază că se impu- 

. ne mobilizarea tuturor forțelor în 
l vederea eliminării pericolului unei 

catastrofe nucleare din viața uma- 
! nității. Apelul reliefează necesita- 

tea destinderii pe plan internațio- 
. nai și a promovării, în relațiile 
J interstatale, a principiilor coexis- 
\ tenței pașnice, a extinderii coope- 

rării egale și reciproc avantajoase

intre națiuni. Se subliniază, t ‘ 
odată, imperativul interzicerii ex 
periment.ării, producerii, acumulă- l 
rii și folosirii de arme nucleare, ? 
chimice și bacteriologice, a oricăror ț 
arme de nimicire în masă, precum 
și al prevenirii militarizării spațiu
lui cosmic. De asemenea, se evi
dențiază 
alocațiilor militare 
mijloacelor financiare astfel elibe
rate în scopul dezvoltării economice 
șl sociale, al diminuării constante a

. arsenalelor militare, pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și com
plete.

importanța reducerii 
și utilizării

ț ț ț a
Pentru respectarea acordului de armistițiu din Coreea

PHENIAN 11 (Agerpres). — Un 
comunicat al părții corecano-chineze 
în Comisiâ militară de armistițiu din 
Coreea — relatează agențiile A.C.T.C. 
și China Nouă — atrage atenția asu
pra violărilor repetate ale Acordului 
de armistițiu din Coreea de către 
trupele americane și cele aparținînd 
Coreii de Sud. Comunicatul, distri
buit ca document oficial în Consiliul

de Securitate al O.N.U., relevă efor
turile constante ale R.P.D. Coreene, 
propunerile sale .menite să ducă la 
slăbirea tensiunii și eliminarea pe
ricolului de război în Peninsula 
Coreea, inclusiv la retragerea tuturor 
trupelor și armamentelor străine de 
pe teritoriul spd-coreean, cerînd 
părții americane și sud-coreene. .să 
respecte cu strictețe termenii Acor
dului de armistițiu.

Imperativul instaurării noii ordini economice internaționale
— subliniat de președintele Argentinei

BUENOS AIRES 11 (Agerpres). — 
Președintele Argentinei. Râul Alfon- 
sin. s-a pronunțat in favoarea in
staurării unei noi ordini economice 
Internationale echitabile.. Dificultățile 
economice cu care . sp . confruntă în 
prezent Argentina — a subliniat el în 
cuvântarea rostită, la . mitingul din 
provincia Misiones — eînt agravate 
de uriașele . datorii ■ externe ale tării 
și de scăderea vertiginoasă a prețu
rilor pe Piața mondială la materiile 
prime și produsele agricole argenti-

*
BRASILIA 11 (Agerpres). — Mi

niștrii relațiilor externe ai țărilor 
membre ale Grupului celor opt — 
Columbia. Mexic. Panama și Vene
zuela (Grupul de la Contadora) și 
Argentina. Brazilia, Peru și Uruguay 
(Grupul de sprijin) — reuniți în lo
calitatea braziliană Campos do Jor- 
dao. au confirmat că președinții aces
tor state se vor întruni pină la sfîr- 
șitul anului în curs, pe teritoriul Uru
guayan sau mexican, pentru a exa
mina o serie de probleme economice 
și politice ale Americii Latine.

Agenda întîlnirii la nivel înalt 
Include crearea unei comunități eco
nomice latino-americane similare 
Pieței comune vest-europene, as
pecte legate de dezvoltarea regională 
și datoria externă, comerț, precum 
șl căile de revitalizare a unor or-

niene. Este tot mai convingător fap
tul. că .uriașele datorii externe ale 
țărilor în curs de dezvoltare au în
cetat de. mult să mai oonstituie o 
problemă economică sau financiară, 
fiind — in principal — o problemă 
politică și socială, a subliniat pre
ședintele ; Râul Alfonsin. In acest 
oontext. a arătat el. devin tot mai 
actuale apelurile la instaurarea unei 
asemenea ordini economice interna
ționale echitabile care să garanteze 
pacea în întreaga lume.

★
ganisme ca Sistemul Economic La- 
tino-American (S. E. L. A.), Pactul 
ANDIN, Consensul de la Cartage
na. Asociația latino-americană de 
integrare (A.L.A.D.I.).

MONTEVIDEO 11 (Agerpres). — 
Problema, datoriei externe, intensifi
carea cooperării regionale si apro
fundarea proceselor naționale de 
transformări democratice din Ame
rica Latină vor sta în atenția parti- 
cipanților la reuniunea studenților 
latino-americani. care urmează să-și 
înceapă lucrările marți la Montevi
deo — transmite agenția IPS.

Si-au anunțat participarea repre
zentanți ai federațiilor de specialita
te din Argentina. Bolivia. Brazilia, 
Columbia, Chile. Paraguay. Peru și 
Uruguay.

Opțiuni ale forțelor de stingă din Peru
LIMA 11 (Agerpres). — Coaliția 

Stingă Unită (I.U.) — a doua forță 
politică din Peru — și-a exprimat 
sprijinul față de decizia guvernului 
privind etatizarea băncilor particu
lare, respingînd campania publici
tară întreprinsă de formațiunile de 
dreapta împotriva acestei măsuri — 
informează agenția Prensa Latina. 
I. U. semnalează că naționalizarea 
sistemului financiar este o acțiune

necesară și propune, totodată, ex
tinderea etatizării la întreprinderile 
monopoliste avînd legături cu băn
cile, precum și stabilirea unei con
duceri . democratice a noului orga
nism bancar., de stat. De asemenea, 
Stingă Unită propune naționalizarea 
industriei, resurselor naturale și co
merțului exterior, ca formă . pentru 
a se pune pe noi baze economia 
tării.

Preocupări social-economice în țări 
în curs de dezvoltare

Ripostă fermă acțiunilor subversive ale regimului 
rasist sud-african

RUANDA II (Agerpres). — Potrivit 
știrilor oficiale din Luanda, forțele 
militare ale Angolei. in cursul a 
două șăptămîni de operațiuni iniția
te în provinciile Huambo si Cunene, 
au scos din luptă mai mult, de 100 
militari din gruparea antiguverna
mentală sprijinită de rasiștii sud-a- 
fricani. în același timp, armata an- 
goleză a eliberat peste 400, civili ă- 
flati în captivitate si a capturat arme 
si niuniții de proveniență sud-âfri- 
cană.

MAPUTO II (Agerpres). — Mem
brii grupării antiguvernamentale 
care comit crime împotriva popu
lației pașnice pe teritoriul Mozambi- 
cului nu sint numai inamicii acestei 
țări, ci ai. tuturor statelor africane 
din „prima linie" — a declarat, la 
Maputo, președintele Joaquim Chis-

sano. Acțiunile subversive ale regi
mului sud-african si ale mercenari
lor săi împotriva tării noastre țintesc 
să aducă prejudicii grave țărilor 
membre ale Conferinței de , coordo
nare pentru dezvoltare a țărilor din 
sudul Africii (SADCC) — a specifi
cat șeful stațului mozambican. El a 
arătat că războiul nedeclarat împo
triva Mozambicului și Angolei vizea
ză. în primul rind. distrugerea căii 
ferate care leagă porturile mozambl- 
cane Maputo și Nakala de portul an
golez Lobito. Atacurile din zonele 
căii ferate au drept scop dezorgani
zarea tuturor țărilor membre ale 
SADCC. creșterea dependentei lor 
din punct de vedere al transporturi
lor fată de R.S.A.. torpilarea. în ul- 
tirtța instanță, a eforturilor țărilor a- 
fricane din zonă pentru dezvoltarea 
lor, economică — a subliniat Joaquim 
Chissano.

împotriva politicii de apartheid
PRETORIA 11 (Agerpres). — Gre

va celor peste 340 000 mineri de cu
loare din Republica Sud-Africană 
s-a extins la majoritatea exploată
rilor aurifere și carbonifere — a 
anunțat, în cadrul unei conferințe de 
presă organizate la Johannesburg, 
Cyril Ramaphosa, secretarul general, 
ăl Uniunii Naționale a minerilor din 
R.S.A.

La cererea patronatului, guvernul 
a mobilizat importante forțe ale ar
matei și politiei în zonele miniere, 
în încercarea de a înăbuși greva. 
Cele mai serioase .incidente .au avut 
loc la Carletonville. în apropiere de 
Johannesburg, și ' la mina Loraine, 
din provincia Orange. Potrivit rela
tărilor agențiilor de presă, pină în 
prezent, 16 persoane din conducerea 
sindicatelor care au inițiat greva au 
fost arestate, iar 14 mineri africani 
au fost grav răniți de forțele de re
presiune.

GABORONE 11 (Agerpres). — Zia
rul ..Weekly Mail" relevă că un grup 
de 20 de tineri din Africa de Sud au 
refuzat. în mod public, să servească 
în forțele de apărare (SADF). scutul 
regimului de apartheid.

Exprimînău-și. intr-o declarație, 
poziția comună, gruipul de tineri se 
pronunță pentru o societate in care 
toți membrii ei să trăiască în 
pace și armonie. Acest scop nu 
este însă servit de actuala armată 
sud-africană. Din contră. SADF a- 
pără interesele unei minorități, par
ticipă la acțiuni ce contravin legilor 
internaționale prin ocuparea Nami
biei. comit acte de agresiune impo- 
triva statelor vecine, risipesc resur
sele materiale si umane.

în legătură cu particiipantii la miș
carea de protest împotriva politicii 
de apartheid, documentul celor 20 de 
tineri arată : „Ei nu sint inamicii 
noștri. Sint sud-africani ca si noi și 
niciodată nu vom lua în mină armele 
împotriva lor".

Solidaritate cu lupta poporului namibian 
pentru independență

Val de greve în
SEUL 11 (Agerpres). — Regimul 

dictatorial de la Seul este confrun
tat cu un val de acțiuni revendica
tive ale oamenilor muncii de o am
ploare si intensitate deosebite — 
transmit agențiile da presă. Știrile 
sosite de la Seul relevă că Ja grevele 
in curs de desfășurare iu Coreea de 
Sud iau parte peste 60 000 de oameni 
ai muncii din ceia mai diverse do
menii de activitate. Aceștia cer atît 
îmbunătățirea radicală a condițiilor 
de muncă si de viată, cit și inițierea 
unor reforme democratice. alegeri 
prezidențiale libere, eliberarea tutu
ror detinutilor politici.

Forțe speciale ale poliției, cu tu-

Coreea de Sud
nuri cu apă și grenade cu gaze lacri
mogene. au intervenit brutal.

Coaliția Națională pentru o Con
stituție Democratică, una dintre 
principalele forte ale opoziției, s-a 
alăturat cererilor oamenilor munții. 
Agenția T.A.SJS. relatează că intr-un 
document adoptat de această orga
nizație se cere abrogarea legilor an- 
tirnuncitaresti in vigoare in Coreea 
de Sud.

După cură apreciază agenția Kyo
do. citată de T.A.S.S.. actualul val de 
acțiuni revendicative poate avea o 
influență determinantă asupra situa
ției din Coreea de Sud. caracterizată 
print.r-o instabilitate politică accen
tuată.

QUITO, — Președintele . Ecuadoru
lui, Leon Febres Cordero, — luind 
cuvântul in. Congresul Național cu 
prilejul zilei naționam a țării — a 
relevat realizările obținute pe pla
nul dezvoltării economice și ame
liorării condițiilor de viață a.e 
populației. El a arătat că anul tre
cut rate de creștere a economiei a 
fost de 2,9 la Sută, nivelul inflației 
a scăzut, , inregisirindu-se o distri
buire mai echitabilă a bogăției na
ționale. Șeful stalului ecuadorian a 
menționat și dificultățile eu care, sa 
confruntă țara ca urmare a unor 
factori interni și internaționali.

ALGER. — Micul oraș algerian 
Ras Djinet, de pe țărmul Meditera- 
nei. a fost cunoscut pină nu de mult 
doar pentru frmnuaețaa peisajului 
și pentru agricultura care se prac
tică în zona învecinată. Recent, aici 
a fost pusă în funcțiune tina dintre 
oele mai mari termocentrale din e- 
ceastă țară. Având o capacitate de 
672 MW. ea acoperă 30 la sută din 
necesarul energetic al Algeriei, 
fiind construită de firma națională 
„Sonelgas", in cooperare, cu între
prinderi străine. Prin construirea a- 
cestui obiectiv se va accelera pro
cesul de industrializare a țârii și de 
electrificare a localităților rurale. 
Totodată, o parte a energiei electri- 
oe produse va ’fi exportată în Tuni

sia. în acest ari, capacitatea insta
lațiilor energetloe algeriene a ajuns 
Ia 3 600 MW, oficialitățile căutînd 
să diversifice sursele energetice, ba
zate in principal pe hidrocarburi.

TEGUCIGALPA. — în efortul de 
a dezvolta zonele din nordul țării, 
guvernul Hondurasului a anunțat că 
va aloca peste 172 de milioane de 
dolari pentru traducerea în viață a 
unei serii de programe vizînd dez
voltarea econpmico-sociălă a acestei 
regiuni, relevă agenția Honpress. 
Sumele alocate vor fi întrebuințate 
în primul rîrid . pentru dezvoltarea 
infrastructurii, pentru înfăptuirea 
unor programe comunale și pentru 
asigurarea serviciilor de bază către 
populat! u. ■

CAIRO. — Egiptul a elaborat un 
plan pentru extragerea uraniului 
clin rocile fosfatioe, pentru a răs
punde necesităților proiectului în 
curs de realizare de construire 
a-unei centrale atomoeiectrice.

Cercetările întreprinse de savanții 
egipteni au dus la concluzia că ura
niul poate fi obținut în cursul pro
cesului de producere a acidului fos- 
foric din rocile fosfatice, descoperi
te in'mari cantități în zonele din 
estul și vestul țării.

(Agerpres)

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— Consiliul O.N.U. pentru Namibia 
se va reuni, în cursul lunii octom
brie, la nivel ministerial — s-a anun
țat la sediul din New York al Na
țiunilor Unite. A fost alcătuit un 
Comitet pregătitor, însărcinat să ela
boreze proiectul de text ce va fi 
examinat la întîlnirea ministerială, 
documentul urmînd să reafirme con-

SITUAȚIA
BEIRUT 11 (Agerpres). — în 

sudul Libanului, situația continuă să 
se mențină încordată. Elicoptere 
israeliene au bombardat cu rachete 
localități situate la nord de 
așa-zisâ „zonă de Securitate" insti
tuită unilateral de Israel în sudul 
Libanului. Au fost atacate, de ase-
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In pas important spre instaurarea păcii in America Centrală
După îndelungate demersuri și suc

cesive întîlniri la diverse niveluri, 
țările Americii Centrale au ajuns in 
.aceste zile la o importantă înțelege
re privind încetarea stării conflictua- 
le in zonă. Așa cum s-a anunțat, pre
ședinții celor cinci state centro-ame- 
ricane, Costa Rica, Guatemala, Hon
duras, Nicaragua și Salvador, reuniți 
în capitala guatemaleză, în cadrul 
celei de-a doua întîlniri la nivel 
înalt, au semnat un acord intitulat 
„CAILE PENTRU STABILIREA 
UNEI PĂCI FERME ȘI DURABILE 
IN AMERICA CENTRALA".

Constituie un fapt notoriu că per
petuarea crizei din istmul centro- 
american a însemnat, și înseamnă 
mari pierderi și suferințe pentru 
popoarele țărilor respective. Potrivit 
cifrelor oficiale, in Nicaragua, circa 
12 000 de persoane au fost ucise în 
ultimii doi ani în luptele provocate 
de grupurile de contrarevoluționari, 
sprijinite și finanțate de S.U.A., iar 
în Salvador, războiul între insurgen
ții din Frontul Farabundo Marti de 
Eliberare Națională și trupele gu
vernului sprijinit de S.U.A. s-au 
soldat cu circa 3 600 de morți.

De mai mult timp, țările latino- 
americane militează pentru stingerea 
gcestor conflicte. între inițiativele 
lansate distingîndu-se cea a „Grupu
lui de la Contadora" (Mexic, Vene
zuela, Columbia și Panama), căruia 
i s-a alăturat ulterior „Grupul de 
sprijin" (Brazilia, Argentina, Peru, 
Uruguay). Demersurile diplomatice 
desfășurate de aceste țări în ultimii 
patru ani au înlesnit apropierea po
zițiilor și au întreținut, totodată, dis
ponibilitățile de negociere, chiar în 
momente cînd se părea că nu va 
mai exista o continuitate a contacte
lor.

Determinate de cauze social-poli- 
tlce interne, un factor major de a- 
gravare a conflictelor din America 
Centrală l-au constituit intervențiile 
externe. Sint cunoscute astfel mul
tiplele forme de sprijin — în ma
terial militar, pregătire armată, in
structori. baze și importante fonduri 
furnizate de S.U.A. contrarevoluțio
narilor nicaraguani. Zelul — care a 
dus la încălcarea chiar a deciziilor 
forurilor legislative — în această 
direcție a fost ilustrat. între altele, 
de devierea sumelor obținute din 
vinzarea cu suprapret, de arme ame
ricane in zona Golfului și folosirea 
lor pentru achiziționarea de arma
ment pentru elementele „contras", 
cum li se spune contrarevoluționa
rilor nicaraguani. Se înregistrează in 
acest caz o situație fără precedent, 
cînd un stat, deși întreține relații

diplomatice cu altul. în același timp 
subvenționează oficial forțe pentru 
răsturnarea guvernului legal al aces
tuia.

Laitmotivul unor asemenea inter
venții din afară l-a, constituit afir
mația că regimul din Nicaragua ar 
pune în pericol stabilitatea țărilor 
vecine și, în genere,, ar constitui o 
amenințare pentru ele. Numai că 
faptele au arătat cu totul altceva,' 
anume că tocmai teritoriile unora 
din. aceste țări au fost transformate 
în baze pentru lansarea de opera- 
țiuni militare împotriva Republicii 
Nicaragua.

în legătură cu aceasta, a reținut 
atenția că unul din statele direct 
implicate și așa-zis „amenințate" — 
Costa Rica — a lansat „planul Arias" 
(după numele președintelui țării, 
Oscar Arias), care, în linii mari, 
prevedea o soluționare echitabilă, 
constructivă' și pașnică a situației din 
America Centrală. Toate statele din 
zonă s-au declarat dispuse să discu
te planul, dar, în urma unor manevre 
de culise, întîlnirea la nivel înalt de 
la Esquipoulas (Guatemala), progra
mată pentru sfîrșitul lunii iunie, a 
fost amînată, considerindu-se că prin 
tergiversări ea va fi cu totul ratată. 
Dar țările centro-americane nu s-au 
pretat unui asemenea joc, ci au con
tinuat contacteleȚa alte niveluri, iar 
în cele din urmă, deși cu o întîrziere 
de mai bine de o lună, reuniunea 
președinților s-a ținut, „planul Arias" 
ștînd la baza documentului ce a fost 
adoptat de aceștia.

Valoarea acestui document a fost 
apreciată din primul moment de di
verse personalități ale vieții politice 
internaționale. Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
declarat că acordul de la Ciudad de 
Guatemala constituie „o ocazie fără 
precedent pentru infăptuirea păcii in 
această regiune", iar secretarul ge
neral al Organizației Statelor Ame
ricane, Joao Baena Soares, a apreciat 
documentul drept „istoric pentru an
samblul relațiilor latino-americane", 
aprecieri asemănătoare fiind expri
mate de alte personalități politice 
din diverse țări. De asemeni, reține 
atenția că un șir de state occiden
tale. chiar membre ale N.A.T.O. — 
ca Franța, Anglia. Canada — au sa
lutat "încheierea acordului.

Acordul prevede. între altele. în
cetarea focului între părțile aflate în 
conflict, renunțarea la orice sprijin 
destinat grupărilor antiguvernamen
tale și amnistierea membrilor acestor 
grupări, precum și o serie de măsuri 
vizînd democratizarea vieții politice

în țările regiunii. Participanții au 
apreciat că incetarea ajutorului 
acordat forțelor rebele, cum sint gru
pările „contras" din Nicaragua, re
prezintă „o condiție obligatorie a 
păcii" in America Centrală. Acordul 
exclude acțiunile de sprijin pentru 
grupările antiguvernamentale. . în 
scopul de a evita noi pierderi, și su
ferințe popoarelor din zonă, preve
dere cu atît mai importantă cu cit în 
ultimul timp s-a Vînturat ideea spo
ririi acestui sprijin.

Planul de reglementare ar urma 
să fie înfăptuit in termen de 90 de 
zile, semnatarii angajîndu-se, de ase
menea, să acționeze pentru a se pune 
capăt traficului ilegal de arme în 
zonă și să nu permită utilizarea .te
ritoriului național pentru acțiuni de 
destabilizare împotriva altui stat.

Fără îndoială, înțelegerea încheia
tă dă expresie, pe deasupra preve
derilor concrete, dorinței țărilor 
Americii Latine de a trăi in pace și 
bună vecinătate, de a-și soluționa 
problemele in spirit constructiv. în 
mod deosebit se impune atenției 
faptul că unele din statele semna
tare ale acordului — Costa Rica. Sal
vador. Honduras — sînt dintre cele 
despre care se susținea că ar fi „a- 
menintate". Dar iată că aoeste țâri, 
așezindu-se la masa tratativelor îm
preună cu Nicaragua și cu țara gaz
dă. au ajuns la soluții reciproc 
acceptabile. Se poate spune că, în 
linii mari, s-au creat acum condiții 
pentru restabilirea liniștii și calmu
lui într-o regiune convulsionată cum 
este cea a Americii Centrale. Iar 
dacă scare în vedere că acordul ce
lor cinci state a primit adeziunea ce
lor patru state din „Grupul de la 
Contadora". ca și al celor patru state 
din „Grupul de sprijin" — deci, in 
total, pină acum. 13 state latino-ame
ricane. altele situîndu-se de asemeni 
pe poziții similare — rezultă clar că a- 
ceasta este voința covârșitoarei ma
jorități a statelor continentului.

Acum, esențialul este ca această 
voință clar exprimată, de a-și rezol
va singure litigiile, să fie efectiv 
respectată. Firește, aceasta impune, 
ca o condiție sine qua non. să nu se 
mai recurgă, sub nici o fomă si sub 
nici un pretext la ingerințe din afa
ră. ca statele centro-americane să fie 
lăsate să transpună in viață acordul 
convenit. Acordul constituie, fără în
doială, un fapt pozitiv, un eveni
ment deosebit de important, căci el 
deschide perspectiva de a se stinge 
unul din focarele de încordare si 
conflict de pe glob, si aceasta în 
împrejurările cînd persistă si chiar

se extind focare de încordare din alte 
părți' ale lumii. Tocmai de aceea, 
acordul în cauză are o valoare de 
exemplu, pledând pentru înțelegere 
pe calea negocierilor, pentru nea
mestec în treburile interne ale sta
telor. pentru renunțarea la politica 
sferelor de influentă si dominație.

Aceste ultime evoluții din Ame
rica Centrală ilustrează,' o dată în 
plus, justețea politicii României pri
vind soluționarea problemelor liti
gioase sau divergente dintre state 
numai pe calea pașnică a negocieri
lor și tratativelor. Renunțarea cu 
desăvirșire la folosirea forței în 
practica relațiilor internaționale. în
tronarea peste tot a negocierilor, ca 
unică metodă de rezolvare' a neîn
țelegerilor constituie, așa cum arată 
realitățile lumii de azi, o necesitate 
stringentă. Această concluzie este 
întru totul valabilă și pentru așa- 
numitele conflicte locale sau regio
nale, care, pe lîngă marile pierderi 
de vieți omenești și distrugerile pro
vocate. riscă — în condițiile inter
dependențelor tot mai - accentuate 
politice ,și economice între toate ță
rile lumii, ale existenței sistemelor 
de alianțe militare continentale și 
intercontinentale, ca și ale „reduce
rii" distanțelor geografice — să. se 
extindă și să capete proporții mon
diale.

Firește, prin semnarea documen
tului celor cinci țări, lucrurile nu 
s-au rezolvat definitiv. Vor mai fi, 
poate, piedici, mai mici sau mai 
mari. Dar prin acordul încheiat, ță
rile din zonă și-au arătat voința de 
înțelegere și cooperare. Dacă se va 
merge și în viitor pe această cale, 
fără îndoială că șansele păcii vor 
spori și mai mult. Țările istmului 
sint, toate, țări în curs de dezvoltare, 
deci, vital interesate în a-și concen
tra eforturile spre soluționarea, mul
tiplelor probleme ce le confruntă, 
spre construcția pașnică, în confor
mitate cu interesele popoarelor lor 
de dezvoltare economico-socială, cu 
cerințele păcii și colaborării interna
ționale. încheierea acordului dă, în 
ultimă instanță, expresie politico- 
juridică înțelegerii acestor comanda
mente și nu încape îndoială că apli
carea prevederilor documentului 
semnat la Ciudad de Guatemala, 
respectiv reglementarea pașnică a 
conflictelor din America Centrală, ar 
însemna un imens cîștig pentru po
poarele din zonă și . s-ar răsfrânge, 
totodată, pozitiv asupra întregului 
climat internațional.

V. OROS

damnarea ocupării ilegale a terito
riului namibian de către regimul 
rasist de lâ Pretoria. Se va sublinia, 
de asemenea, după cum menționea
ză ' agențiile de presă, necesitatea 
sporirii sprijinului acordat luptei 
drepte a poporului namibian. sub 
conducerea Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (SWAPO), 
singurul său reprezentant legitim.

DIN LIBAN
menea, localitățile Qaaqaaiyet Aj- 
Jisr, de lîngă Nabalyeh și Zautar, 
înregistrindu-se victime in rîndul 
populației civile. Totodată, artileria 
israeliană a bombardat valea riului 
Litani, folosind obuze incendiare. în 
plantațiile de măslini s-au declanșat 
incendii.

Pentru încetarea conflictului dintre iran și Irak
ROMA II (Agerpres). — într-un 

Interviu acordat ziarului „Stampa 
Sera", care apare la Torino, minis
trul italian a! apărării. Valerio Za- 
none. a arătat că Italia susține pe 
deplin rezoluția Națiunilor Unite pri
vind încetarea conflictului dintre 
Iran si Irak. în cazul în care acest 
conflict fiu este reglementat, este 
important ca O.N.U. să ia noi măsuri 
care ar putea cuprinde, de exemplu, 
crearea unei forte multinaționale de 
pace in regiune — a spus ministrul 
itâl fân.

Valerio Zanone a apreciat că. deși 
placarea de mine marine în apele 
internaționale din Golf constituie, 
fără îndoială, o încălcare‘a princi
piului libertății . navigației, această 
problemă trebuie, de asemenea, re
glementată in cadrul O.N.U.

PARIS 11 (Agerpres). — Deciziile 
guvernelor Statelor Unite si Franței 
de a trimite unități militare navale 
în Golf sînt contrare rezoluției Con
siliului de Securitate privind înceta
rea . ostilităților' între Iran și Irak și 
stabilirea păcii in această zonă — a 
declarat secretarul general al Parti
dului Comunist Francez. Georges 
Marchais. citat de agenția T.A.S.S.

Trimiterea de nave de război și de 
material militar a dus la creșterea 
tensiunii atît’ în această regiune, cit 
si pe plan mondial — a apreciat, pe 
de altă parte, secretarul general al 
P.C.F.

★
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

Petrolierul american ..Texaco Carib
bean", cu un deplasament de 274 347 
tone, s-a lovit de o mină la intrarea 
în strâmtoarea Ormuz. în urma ex
ploziei, în corpul petrolierului s-a 
produs o breșă. Nu au fost semna
late victime în rîndul echipaiului — 
relevă agențiile EFE și T.A.S.S.

LONDRA 11 (Agerpres). — Gu
vernul Marii Britanii a anunțat că a 
hotărât să trimită în zona Golfului 
patru culegătoare de mine, se arată 
intr-un comunicat difuzat la Londra, 
citat de agenția T.A.S.S.

I te, |
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i ÎNTÎLNIRE. La Kiev a avut, loci ' 

marți, deschiderea lucrărilor celei
1 de-a 15-a intilniri a tineretului din | 

U.R.S.S. și S.U.A. Timp de șăse | 
I zile, relevă agenția T.A.S.S. tineri —.
I de la studenți la oameni de știin- i 

ță — vor proceda la un schimb de |

I păreri privind relațiile sovieto- 1 
americane, controlul înarmărilor și 
realizarea dezarmării, rolul tinere- I 

Itului in societatea contemporană, I 
perspectivele colaborării in rezol
varea unor probleme globale.

| MASURI DE COLABORARE;
| După cum relatează agenția ■ 

T.A.S.S., la Nalcik s-au desfășurat | 
■ lucrările grupului mixt de lucru I 

spvieto-american pentru biologie
• cosmică, in cadrul căruia s-au sta- I 

bilit măsurile de colaborare sovie- [ 
I to-americană in domeniul, biologiei 
| cosmice ce se vor lua cu prilejul . 

lansării, in luna septembrie, a unui
■ satelit biologic sovietic din seria' • 

„Cosmos"., Vor fi studiate problem® 
referitoare la viața în afara con-: I 

Idiții’or terestre, securitatea cosmo- | 
nauților in timpul zborurilor cos
mice și altele. ■

I REMANIERE. Președintele R,P. I 
Bangladesh. Hussain Mohammed 
Ershad, a procedat la o remaniere I 

I guvernamentală. Noul cabinet care I
a depus jurămîntul numără cu 
șapte membri mai puțin și cuprinde I 
in principal personalitățile care au

I făcut parte din echipa ministerială 1 
I precedentă. Mizanur Rahman .

Chowdhury își menține funcția de 
Iprirn-ministfu. ca și Humayun l

Rasheed Chowdhury, ministrul de 
externe. Președintele țării a preluat [ 
funcția de ministru al apărării, | 
precum și alte portofolii. Este cea 

| de-a. doua remaniere guvernamen-: < 
tală din luna octombrie, în Ban- 

| gladesh. I
• PREȘEDINTELE STATELOR |

UNITE, Ronald Reagan, a semnat' | 
I legea, adoptată anterior de Con- 
I greș, privind ridicarea plafonului i 

datoriei interne la 2,35 trilioane 
| dolari. Noua legislație va permite i- 

administrației să contracteze noi 
împrumuturi pentru a putea finanța 

. activitățile curente ale diferitelor I 
organisme federale.

CONGRES. în capitala R.D.G. au | 
I început'lucrările celui de-al 14-leaf 
I congres internațional de lingvistică, ' , 

la care iau parte 1 600 de lingviști 
• din 64 de țări de pe toate conți-J 

nentele. transmite agenția A.D.N.;
La lucrări participă, de asemenea, | 

. specialiști din domenii apropiate 
| cu lingvistica, cum sînt psihologia,

cibernetica, științele umanitare și I 
I pedagogice. I

POPULAȚIA ȚARILOR ARABE. I 
Potrivit datelor difuzate de Insti- | 

j tutui kuweitian de cercetări știin- 
1 țifice, la sfîrșitul anului 1986. popu- I 
Ilația țărilor arabe a fost de aproa- I 

pe 200. milioane locuitori, dintre 
care circa 25 la sută trăiesc în | j Egilît. |

I RESTABILIRE. După Cum reia» I 
tează agenția T.A.S.S.. în stația | 

J fea-oviară Kamenskaia — din apro- 
■ piere de Rostov pe Don — s-au I 
I încheiat lucrările de restabilire a |

situației după catastrofa feroviară 
care a avut loc aici lg 7 august. I 

ILa 10 august a fost reluat traficul | 
feroviar de pasageri și de mărfuri, 
precizează sursa amintită. |

HAITI

Demonstrații populare 

sîngeros reprimate
PORT-AU-PRINCE 11 (Agerpres). 

— Viata social-economică și politică 
din capitala haitiană a fost, practic, 
paralizată luni, datorită grevei ge
nerale declanșate de mișcarea sindi
cală din tară și la care au participat 
masiv oamenii muncii din Port-au- 
Prince — relatează agenția A.D.N. Re- 

?țeaua comercială și de servicii către 
populație nu a funcționat, iar trans- 

| porturile urbane au fost suspendate.
Demonstranții au cerut abandona

rea puterii de către actualele auto
rități guvernamentale si instaurarea 
unui regim de largă reprezentare a 
tortelor democratice populare.

Armata a intervenit, sprijinită de 
brigăzi de soc, paramilitare, deschi- 
zind focul asupra coloanei de de
monstranți. Cei puțin 37 de persoane 
Si-au pierdut viata.'

Ce frumos
In curînd încep Jocurile sportive 

panamericane.
...Interesante, fiindcă sportul e 

frumos și plăcut. E sănătos multi
lateral — și pentru minte, și pen
tru trup.

Și e pașnic. In antichitate, la în
trecerile in cinstea zeilor Olimpu- 
lui, războaiele încetau obligatoriu, 
chiar fără să se mai aștepte rezo
luțiile Consiliului de Securitate, tn- 
totdeauna, pașnic — doar cu mici 
excepții : căci se lansează sulițe cu 
rază medie de acțiune, se aruncă 
bile de metal (noroc că n-au umplu
tură de uraniu), iar jargonul spor
tiv e plin de termeni ca dominare 
zdrobitoare, atacuri și contraatacuri, 
apărări-beton, ofensive pe flancuri, 
ghiulele și bombe năvraznice. Si 
in sport trebuie să te ții in pas cu 
vremea și cu vremurile — ce s-ar 
face, de pildă, boxul fără politica 
de forță ?!

Sportul dezvoltă întotdeauna o 
morală curată, pură și dezintere
sată.

...întotdeauna — doar cu mici ex
cepții. Nu-i vorba de ghete de aur 
sau picioare de diamant: odată, o 
revistă occidentală a publicat o fo
tografie a unui celebru tenisman, in 
chip de planșă anatomică, cu tri
miteri explicative privind sumele 
primite, pentru reclamă, de la di
ferite firme spre a le purta pro
dusele — sute de mii de la. fabrica 
șireturilor de pantofi, alte sute de 
mii pentru cordeluța de pe frunte, 
altele pentru tricou sau pentru 
elasticul de la chiloți; doar nastu
rii nu erau concesionați (de 
mirare doar că arbitrul nu anunța 
„trece la serviciu Societatea pe ac
țiuni, două mintii").

Pentru performanța sportivă con
tează mult îndeletnicirea civilă, ca 
antrenament auxiliar : un factor 
poștal va fi avantajat la concursu
rile cicliste, un liftier — la săritura 
in înălțime, un obișnuit al autobu
zelor — la cursele de 10 000 metri 
plat sau maraton.

Ceea ce confirmă șl experiența a 
doi sportivi de frunte — Arredondo 
și Zuniga, membri ai reprezentati
vei chiliene la Jocurile panameri
cane.

Sergio Arredondo face parte din 
echipa de călărie. La dresaj — dis
ciplină care cere mult singe rece, 
deși dl. S. A. (ce coincidență) îl 
acceptă și cald. In viața civilă 
S. A. este... colonel. A avut însă 
dificultăți cu obținerea vizei de in
trare in S.U.A. Pentru că niște gră
niceri sau funcționari nord-ameri-

e sportul
câni lipsiți de fair play i-au apli
cat o lovitură sub centură, afirmind 
că prezența d-salc ar leza spiritul 
de sportivitate al jocurilor. Căci 
colonelul-dresor este un personaj 
binecunoscut : imediat după lovi
tura de stat din 1973, a luat parte 
la împușcarea, fără judecată, a 
peste 70 de cetățeni. Prilej cu ebre 
s-au putut insă admira calitățile 
sportive ale lui Arredondo — cit 
de elegant și-a strunit calul să nu 
se sperie de împușcături, cum să 
facă pași de dans în ritmul mitra- 
lietelor, cum să sară cu distincție 
peste obstacole — un morman de 
peste. 70 de trupuri, e ceva, nu 
glumă ! — ori cum să treacă peste 
groapa de apă, chiar dacă lichidul 
era roșu și ceva mai viscos.

Pină la urmi morala și moralita
tea sportivă au învins, și dl. colonel 
a primit viza de intrare.

Mai complicate sînt lucrurile cu 
Francisco Zuniga, membru al ace
leiași echipe sportive, dar la altă 
disciplină, respectiv, la tir. Și el, 
ca sportiv amator, e ajutat să se 
antreneze prin profesia de bază, 
căci este membru al poliției politi
ce. ti plac, îndeosebi, țintele vii, și 
are o preferință specială : ziariștii 
democrați. Ba chiar s-a antrenat 
atît de intens, ultima dată in plină 
stradă, la Santiago, incit a provocat 
un scandal de proporții, cu ecouri 
și blamări chiar și in S.U.A., iar 
eminentul sportiv a trebuit să fie 
arestat.

Dar cum ancheta durează cam 
de mult — incă nu s-au putut sta
bili circumstanțele, dacă gloanțele 
trase de el au lovit victimele ori 
dacă, dimpotrivă, cetățenii s-au 
repezit și s-au înfipt ei in gloanțe
le care staționau in aer — justiția 
cea. cu legătură la ochi a hotirit 
eliberarea provizorie a lui Zuniga 
și transferarea lui directă din 
celulă pe stadion, eventual cu tre
ning vărgat. Dar lucrurile s-au po
ticnit prin refuzarea vizei de in
trare. Iar delegația respectivă a 
anunțat că fără Zuniga întreaga 
echipă nu va mai participa la Jocu
rile panamericane.

Logic, just și normal. Ce fel de 
reprezentativă ar fi aceea care n-ar 
cuprinde reprezentanți demni să o 
reprezinte în mod reprezentativ ? 
Și nu-i păcat ca cei doi ași să ră- 
mină acasă, unde să-și reia... antre
namentele ?

...Ce frumos șl sănătos este 
sportul !

Întotdeauna, doar cu mici ex
cepții.

N. CORBU
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