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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Wilfried Thalwitz,

vicepreședinte al Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, miercuri, la Snagov, 
pe Wilfried Thalwitz, vicepreședinte 
al Băncii Internaționale pentru Re
construcție și Dezvoltare (B.I.R.D.), 
care efectuează o vizită in țara 
noastră.

Oaspetele a mulțumit președinte
lui Nicolae Ceaușescu pentru pri

mirea acordată. în același timp, el 
a apreciat politica de dezvoltare eco
nomică a' României, precum și pozi
ția țării noastre, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu in problemele 
economiei mondiale.

în timpul întrevederii au fost abor
date unele aspecte ale colaborării 
dintre România și Banca Interna
țională pentru Reconstrucție și Dez

voltare. apreciinSu-se că există po
sibilități pentru perfecționarea, in 
continuare, a conlucrării cu acest 
organism internațional.

Au fost discutate, de asemenea, 
unele probleme privind sistemul fi- 
nanciar-monetar internațional.

La primire a participat Alecsandru 
Babe, ministrul finanțelor.

Angajare muncitorească, 

bună organizare pentru

Ambasadorul Republicii Islamice Iran
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socia
liste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
miercuri, 12 august, la Snagov, pe

Mohamad Jamshidi Gonhari, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare in calitate de ambasador ex

traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Islamice Iran in țara noas
tră. (Continuare in pagina a V-a).

realizarea integrală a planului! PENTRU RECOLTE MARI IN ANULVIITOR

PRODUCȚIA
DE UTILAJE ENERGETICE - 

ÎN CENTRUL 
PREOCUPĂRILOR

La întreprinderea de mașini 
grele din Capitală — unitate 
fruntașă în întrecerea socialis
ta pe ramură — se realizează 
echipamente și utilaje cu per
formante tehnice și calitative 
superioare. în prezent, efortu
rile acestui colectiv muncito
resc sint concentrate asupra 
realizării utilajelor necesare 
noilor investiții care au termen 
de punere în funcțiune în a- 
oest an.

...Secția turbine. Subingine- 
rul Gheorghe Dinu, șeful sec
ției, ține să precizeze: ..Sîntem 
conștienți că de promptitudinea 
cu care răspundem la solicită
rile unităților energetice, de 
calitatea și fiabilitatea produ
selor noastre depinde in mod 
hotărîtor funcționarea în condi
ții normale a multor termocen
trale. Iată de ce, în aoeastă pe
rioadă premergătoare zilei de 
23 August, ne concentrăm a- 
tenția asupra finalizării unor 
piese și instalații de bază, des
tinate termocentralelor de la 
Turceni și Rovinari".

Aceleași exigențe'se regăsesc 
pretutindeni, in fiecare secție 
de producție din cadrul aoestei 
întreprinderi, al cărei colectiv 
este ferm hotărît să își facă 
exemplar datoria. (Gb. Ioniță).

în fotografie : un aspect de 
muncă din secția mecano-su- 
dură, unde, pe linia automati
zată de debitare a tablelor, se 
croiesc noi repere pentru uti
lajele energetice.

Foto : S. Cristian
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Măsura reală a angajarii patriotice pentru înfăptuirea sarcinilor de dezvoltare economico-socială a pa
triei o dau rezultatele concrete obținute in producție în fiecare întreprindere, în fiecare secție, la fiecare loc 
de muncă. Și în acest sens este, desigur, îmbucurător faptul că in întîmpinarea zilei de 23 August, marea 
noastră sărbătoare națională, numeroase colective de oameni ai muncii raportează realizări de prestigiu în 
îndeplinirea indicatorilor cantitativi și calitativi, în onorarea sarcinilor la export. Important este că tot mai nu
meroase colective muncitorești din întreaga țară demonstrează că, printr-o puternică mobilizare, prin întărirea 
spiritului de răspundere și promovarea susținută a inițiativei muncitorești, sarcinile de plan, îndeosebi la pro
ducția fizică și export, pot fi realizate și chiar depășite.

Continuăm să prezentăm și azi secvențe elocvente din ampla întrecere ce se desfășoară în întreaga 
țară în cinstea zilei de 23 August.PESTE PREVEDERI

OLT. Zece unități industriale din județul Olt au 
obținut importante depășiri la export, livrînd supli
mentar partenerilor străini mărfuri în valoare de 
circa 70 de milioane lei. O mențiune aparte se cuvine 
pentru colectivele întreprinderilor de aluminiu, de 
prelucrare a aluminiului și de produse cărbunoase 
din'Slatina, care au realizat cantități sporite de pro
ducție în condițiile reducerii consumurilor de materii 
prime și energie electrică.

VASLUI. Muncind mai bine, organizînd mai te
meinic activitatea internă. întărind răspunderea la. fie
care loc de muncă, colectivele de muncă din județul 
Vaslui au livrat suplimentar economiei echipamente 
pentru automatizări în valoare de 5,6 milioane lei, 
1 150 tone utilaje pentru explorări geologice, 2.1 mili
oane mp produse hidroizolatoare. 4 340 mc prefabrica
te și panouri mari din beton pentru locuințe.

BIHOR. Ieri, colectivul întreprinderii electrocen- 
trale din Oradea a rotunjit un bilanț fructuos : de la 
începutul anului și pină în prezent, de aici s-au pul

sat suplimentar în sistemul energetic național 90 mi
lioane kWh energie electrică.

PETROȘANI. Folosind mai bine moderna tehni
că din dotare, minerii din bazinul carbonifer al Văii 
Jiului au extras ieri din adincuri 600 tone de cărbune 
cocsificabil in plus față de graficele planificate. Can
titatea extrasă suplimentar de minerii de aici, de la 
începutul anului, atinge cifra de peste 11 030 de tone.

COVASNA. Un succes de prestigiu a repurjat în 
întrecerea socialistă și colectivul întreprinderii fores
tiere de exploatare și transport din orașul Tîrgu Se
cuiesc, care, pină ieri, a expediat beneficiarilor interni, 
peste plan, 4 500 mc cherestea, reducînd, totodată, sim
țitor cheltuielile materiale șl totale, consumul de com
bustibil.

SUCEAVA. Prin aplicarea inițiativelor muncito
rești valoroase, colectivul întreprinderii do mașini- 
unelte Suceava și-a îndeplinit integral planul ..’a zi“ 
la producția fizică și export, reușind, totodată, să 
economisească 318 tone metal, 2 411' tone combustibil 
convențional și 793 MW energie electrică.

în avans cu zece
Intr-o unitate indus

trială cum. este între
prinderea de stofe 
„Dorobanțul" din Plo
iești, care își îndepli
nește exemplar sarci
nile de plan si se nu
mără printre unitățile 
cu „firmă", atitin țară, 
cit și peste hotare, 
este greu, cel puțin la 
prima vedere, să des
prinzi faptul de muncă 
deosebit, demn de a fi 
consemnat. Și totuși-. 
Șeful secției țesătorie, 
inginerul Ion Barou, 
trage un „semnal de 
alarmă" : „In țesătorie 
treburile încep să de
vină din ce în ce mai 
grele !“. „Cum ?“ 
întreabă cineva. „Știți 
bine', contexturi com
plexe, timp mărit de 
pornire a războaielor. 
Diversificarea produc
ției ne obligă la aces
te eforturi, dar noi 
trebuie să respectăm 
angajamentul ca pină 
la 23 August să reali
zăm întreaga produc
ție pe primele 8 luni 
ale anului. Avem deci

nevbie de ajutor". 
Secretarul comitetului 
de partid. Emilia 
Apostolescu, maistru 
în această secție, in
tervine : „Să întărim 
echipele de pornire 
cu oameni de la sec
torul reparații". „In
tr-adevăr, asa trebuie 
să procedăm, spune 
directorul întreprin
derii. Apoi să discu
tăm cu oamenii din 
celelalte schimburi." 
„Toată atenția să 
se concentreze sore 
scurtarea timpilor 
de pornire — 
chi.de secretarul 
mitetului de
—, spre o
tare strictă 
dițiilor de < 
Fiecare
la locul său de mun
că. Privim o situa
ție a realizărilor pe 
7 luni: toți indicato
rii realizați integral, 
chiar cu unele depă
șiri. Acum înțelegem 
motivul pentru care

con- 
co- 

partid 
respec- 

a con- 
calitate". 

pleacă apoi

se trăsese acel-„sem
nal de alarmă".

.■.Secția țesătorie. l:i 
sectorul mașinilor ce 
țesut fără suveică, 
d.scutăm cu șeful uj 
eehipă Paul Popescu. 
Primise deja ajutoare
le solicitate 
pornirea a patru 
Șini cu trei .ore 
devreme.

La sfirșitul 
consemnăm rezultate
le obținute în produc
ție. Timpul de porni
re a urzelii a scăzut 
in medie pe fiecare 
schimb cu aproape pa
tru ore, iar producția 
a crescut simțitor. 
Sint argumente con
vingătoare că, pină l ' 
23 August, colectivul 
de oameni ai muncii 
de la „Dorobanțul" — 
Ploiești își va onora 
angajamentul asumat 
— îndeplinirea inte
grală a. planului la 
toți indicatorii cu 10 
zile mai devreme. 
(Ioan Marinescu, co
respondentul „Scîn
teii11).

pentru 
ma- 
mai

zilei
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„Țărmurile noi

Arăturile - mult intensificate,
de cea mai bună calitate!

Recoltarea cerealelor păioase, 
practic, s-a încheiat. Acum, prin
cipalele eforturi ale oamenilor 
muncii din agricultură sint concen
trate în direcția pregătirii și des
fășurării in cele mai bune con
diții a lucrărilor de toamnă. Așa 
cum a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. de la începutul acestei luni, 
precum și la întîlnirea cu membrii 
biroului Comitetului județean Con
stanța al P.C.R., este necesar să fie 
intensificate pregătirile pentru lu

crările din campania de toamnă — 
recoltarea și msămînțările — ast
fel incit roadele acestui an să fie 
strînse la timp și fără pierderi și, 
totodată, să se asigure condițiile 
necesare obținerii de recolte mari 
la cerealele de toamnă. Sint sarcini 
de mare răspundere care trebuie 
să preocupe îndeaproape organele 
și organizațiile de partid, consiliile 
populare și organele agricole, pe 
toți specialiștii și oamenii muncii 
din agricultură.

Referindu-ne la pregătirile ce 
trebuie făcute în vederea realizării

la timp și la un nivel tehnic 
ridioat a însămințărilor de toamnă, 
trebuie avute permanent 'în vedere 
experiența și rezultatele obținute 
la grîu, orz și la celelalte cereale 
păioase. Chiar și în condițiile cli
matice mai puțin favorabile din 
acest an. numeroase unităti agricole 
au realizat recolte de grîu și orz 
ia nivelul criteriilor stabilite pentru 
acordarea înaltului titlu de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare1'. Se re
marcă făptui că aceste unități sint 
situate în numeroase județe — 
Arad. Brăila, Călărași. Constanții, 
Dolj. Giurgiu. Olt. Timiș și sectorul 
agricol Ilfov, ceea ce demonstrează 
că peste tot există condiții ca. 
prin aplicarea corectă a tehnologi
ilor. producția de griu si orz să 
sporească simțitor.

Desigur, sint mai mulți factori 
care contribuie la sporirea randa
mentului la cultura griului și orzu
lui. Dintre aceștia, calitatea pre
gătirii terenului și îndeosebi a ară
turilor au un. rol hotărîtor. întru- 
cit mari suprafețe cu cereale 
păioase se însărnințează după cul
turi timpurii, care ș-au recoltat 
deja, cea mai marc atenție trebuie 
acordată acum efectuării arăturilor 
de vară, la timp și de cea mai bună 
calitate. Această lucrare favorizea-
(Continuare în pag; a IlI-a)

fa ittpînira Congresului educației politice si culturi socialiste
CONCEPȚIA MA TERIAUST-ȘTIINȚIFICĂ

permanent la temelia formării
conștiinței revoluționare

Partidul nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu acordă o deosebi
tă atenție elaborării teoretice, apro
fundării problemelor fundamentale 
ale educației socialiste prin rapor
tarea lor continuă la cerințele prac
ticii sociale, ale progresului mate
rial și spiritual al societății noastre. 
Viziunea die largă deschidere a 
partidului nostru, a secretarului său 
general cu privire la formarea con
științei noi. socialiste, pornește de la 
adevărurile generale ale. concepției 
revoluționare despre lume, raportîn- 
du-le în permanentă la procesele so
ciale noi din societatea contempora
nă. de la profundele mutații revolu
ționare cane au loc în toate dome
niile cunoașterii umane. Rezultat al 
unei asemenea abordări novatoare a

problemelor revoluției și construcției 
socialiste, a rolului conștiinței îna
intate in dinamizarea progres .tiu i so
cietății noastre, Programul ideologic 
adoptat de Congresul al XIII-lea 
constituie pentru întregul nostru 
partid un amplu program științific 
de gindire și acțiune revoluționară, 
de aprofundare continuă, in spirit 
revoluționar, a problemelor teoreti
ce și ideologice actuale.

Documentele 
partidului nostru, 
ani, întreaga activitate 
practică a t o va 
Nicolae Ceaușescu au 
consecvență faptul că 
cietății socialiste multilateral dez
voltate presupune nu numai dezvol
tarea susținută a bazei materiale.

programatice ale 
.. elaborate în acești 

și 
u i 
cu 

so-

teoretică 
r ă ș u 1 
relevat 
făurirea

ale navaliștilor severineni
Din locul unde ne aflăm, 

sîntem martori la un fapt 
de muncă socotit obișnuit, 
aici, la Șantierul naval din 
Drobeta-Turnu Severin : 
macaraua-turn poartă, la o 
înălțime de citeva zeci de 
metri, 
50 de 
bina 
acest 
ajuns 
ridicare.

un colos metalic de 
tone. Omul din ca- 
manevrează 
bloc-secție, 

la un punct fix de 
înaintează silen

țios. in linie dreaptă, spre 
locul unde se va incadra 
pentru totdeauna : corpul 
unui nou tanc petrolier de 
7 000 tdw. E cea mai mare 
navă ce se construiește 
aici, intrată, de cițiva ani, 
într-o lungă serie de fabri
cație ,(7 000 tdw — trebuie 
să facem precizarea că a- 
ceasta este greutatea maxi
mă a navelor care pot 
parcurge cursul Dunării 
din acest punct al țării și 
pină la vărsarea fluviului 
în mare).

Omul de lingă noi — 
ghidul nostru pe acest im
punător șantier — Gheor
ghe Ciochină,.. zimbește cu 
înțeles. Și are de ce zîmbi, 
pentru că numai cu citeva 
minute mai înainte ne 
evocase anii acelui impre
sionant „hei rup !“ al na- 
valiștilor de aici, anii cînd 
ei lansaseră cunoscuta în
trecere între nituitorii se
verineni și cei gălățeni. 
Peste imaginea romantică

atent 
care,

a acelui început de nouă, 
eroică atitudine în muncă 
se suprapune imaginea ac
tuală a muncii din șantier, 
reprezentată de tot felul de 
mașini și utilaje moderne 
aflate la indemîna omului ; 
între cele două imagini se 
arcuiește un spațiu de timp 
încărcat de evenimente și 
fapte de muncă deosebite. 
Fapte care acum, în Intîm- 
pinarea marii sărbători na
ționale de la 23 August, se 
multiplică pe panoul între
cerii.

— Numai cei de vîrsta 
mea,’martori și participant 
la tot ce s-a construit ma
siv, temeinic, și aici, ca in 
întreaga țară, pot sesiza cu 
adevărat saltul spectaculos 
realizat pe tărimul înnoiri
lor în industria făuritoare 
de nave — ne spune însoți
torul nostru, om care nu
mără 48 de ani de muncă 
în această întreprindere, 
renăscută, de fapt, în pe
rioada inaugurată de cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului.

Și ne arată, cu un gest 
larg, halele moderne, spa
țioase, unde sute și sute 
de operații se execută cu 
înalt grad de complexitate 
și precizie.

— Imaginea șantierului 
în care corpul navelor se 
executa prin nituire, ima
gine extrem de modestă, a 
trecut de mult în albumul (Continuare în pag. a V-a)

nostru cu amintiri 
continuă el gîndul. Ves- 
tiții nituitori de acum 
patru decenii puteau doar 
să viseze la o imagine ca 
aceea de astăzi a șantieru
lui lor, dar și visul lor avea 
limite, pentru că — vă spun 
eu, că știu, am muncit tot 
timpul aici — visul de a- 
tunci a fost cu mult depășit. 
Bătălia întrecerii de atunci, 
energia revoluționară cu 
care au dus-o nituitorii, 
impresionînd o țară întrea
gă. eu le consider drept o 
ștafetă înminată genera
țiilor care au urmat. O 
ștafetă care însă a sporit 
înmiit, într-o altă etapă 
istorică, al cărei profil nu 
are egal. Anii aceia au fost 
ani de un anumit eroism, 
eroismul efortului fizic de 
excepție. îmi aduc aminte 
și astăzi cum Petre Banu, 
acum pensionar, a stabilit 
pe atunci recordul, care a 
uimit și entuziasmat pe 
toată lumea : 7 900 nituri
bătute într-o singură zi, 
mai precis intr-un schimb 
de muncă. Era o treabă 
istovitoare, cu multe 
riscuri, de neconceput pen
tru tinerii muncitori de 
acum. Găurirea tablelor se 
făcea pe poziție, la fel ale-
Vircjiliu TATARU 
corespondentul „Scînteii

foarte importantă de altfel, ci și a 
tuturor celorlalte sfere ale vieții so
ciale. în formarea conștiinței noi, a 
atitudinii avansate față de muncă, 
față de interesele generale ale so
cietății se concretizează in ultimă 
instanță rolul dinamizator al activi
tății politice și ideologice a partidu
lui asupra întregii vieți sociale.

Abordînd-aceste probleme ale ra
portului dintre orizontul cultural, 
științific și noua conștiință politică 
a omului societății noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că „dez
voltarea personalității umane, for
marea omului epocii socialismului și 
comunismului implică în mod nece
sar lărgirea continuă a orizontului 
de cunoștințe profesionale, politice, 
științifice și de cultură generală, în
sușirea cit mai temeinică a tezauru
lui de gindire și experiență umană, 
a valorilor spirituale create de uma
nitate de-a lungul istoriei."

Partidul nostru pornește de 
misa că procesul cunoașterii 
și societății nu are limite, 
există realități și fenomene, 
ale dezvoltării lumii ce nu pot fi cu
noscute. Așa cum subliniază tova
rășul Nicolae Ceaușescu, este nece
sar să se acționeze cotinuu pentru 
înțelegerea și cunoașterea a noi și 
noi taine ale naturii și universului, 
pentru aprofundarea legităților ge
nerale ale dezvoltării societății ome
nești, ale progresului uman, pentru 
a pune acește noi cunoștințe la te
melia întregii opere de edificare ă 
socialismului și comunismului in 
România. în acest, cadru, răSDun- 
deri mari revin activității dq educa
ție științifică, activitate chemată să 
pună în valoare noile progrese ale 
cunoașterii, săje transforme înlr-o 
achiziție durabilă a conștiinței și ac
țiunii sociale a omului contemporan.

O componentă esențială a educa
ției științifice a omului . societății 
noastre și. în- același timp, o pehizi- 
ție a culturii științifice moderne, pe 
care progresele cunoașterii o confir
mă pas cu pas. o reprezintă pentru 
omul contemporan conștiința mate
rialității lumii, a caracterului deter
minist al legilor care o guvernează 
și, în acest cadru, conștiința că stă 
in puterea omului.să cunoască și să 
stăpinească aceste legități, să-și fău
rească în mod conștient propriul 
său destin.

Reconstrucția valorică a omului, în 
procesul edificării unei vieți noi, 
presupune în mod necesar«depășirea 
stării de dependență față de con
cepțiile religioase despre lume, care 
susțin existența unor forțe Supra
naturale. ce ar

, destinul uman.
Nicolae Ceaușescu sublinia în acest 
sens, la Congresul al XIII-lea, cerința 
ca in întreaga activitate politico- 
educativă desfășurată de organele și 
organizațiile de partid să se mani
feste ,,o atitudine hotărită împotriva 
diferitelor manifestări mistice și ob
scurantiste, care împiedică înțelege
rea raporturilor reale dintre om și 
natură, a legilor care guvernează 
universul, a cerințelor obiective ale 
dezvoltării sociale — și care consti-

la pre- 
naturii 
că nu 

legități

dirija lumea și 
Tovarășul

Simboluri 
ale 

dăinuirii
Mai înainte chiar ca vreo 

carte de istorie să-mi fi dove
dit aceasta, copil fiind, am în
țeles că între diferitele colțuri 
de țară sentimentul unității a , 
funcționat ireproșabil,- chiar și 
atunci cind unele din* pământu
rile el sufereau sub vremelnice 
stăpiniri. ‘ Știam desigur, de a- 
tunci, din zorii rostirii, că, ori
unde s-ar fi aflat, românii au 
vorbit romârtește. această limbă 
de aleasă frumusețe. Multe 
alte dovezi aveam să le aflu 
în timp, înv&țînd — cu dragos
tea pe care mi-o sădiseră das
călii — tot mai multe lucruri 
despre ființa netrecătoare a 
Patriei sail călătorind eu în
sumi de-a lungul și de-a latul 
gliei acesteia, mereu depunind 
mărturie despre întregul ei. 
păstrat în cugetul oamenilor 
de la străbunii cei mai înde
părtați și pină astăzi, așa cum 
se va păstra totdeauna, cit va 
fi lumea și pămintul, după 
cum se spune intr-o binecuvîn- 
tată zicere românească. N-am 
să uit încă nicicum faptul că 
înțelegerii mele de copil aceas
tă peremptorie unitate s-a im
pus prin cercetarea lacomă a 
două imagini fotografice îngăl
benite de vreme. Costumul 
popular pe care îl purta (în 
imaginea surprinsă de ochiul 
fotografie al unui atelier si- 
bian) străbunica mea din Să- 
liște semăna atit de deplin cu 
acela al străbunicii mele de 
dincoace de munți incit eram 
convirfs — cum am mai rămas 
poate și azi — că o aoeeași 
mină pricepută le cususe, gri
julie, alesăturile. între cele 
două chipuri — oe nu apucase
ră să se vadă, să se știe — 
exista o atit de mare asemă
nare incit nimeni nu m-ar fi 
putut face să cred altfel, că 
regiunile îndepărtate in care 
trăiseră n-ar fi aparținut unei 
singure mătei. Și așa s-a și in- . 
tîmplat să fie, capi, deși una 
trăise în Transilvania, cealaltă 
în Prahova, amîndouă viețui- 
seră de fapt in realitatea con
cretă (dar și simbolică totoda
tă) a unui spațiu unic, acela al 
satului românesc. Departe de 
a intra în considerații etnogra
fice, pe care alții, mai știutori 
decît mine în problemă, le-ar 
putea dezvolta cu mai mult 
talent,, voi încerca să relev fru
musețea aoelui port mocănesc 
intilnit atit in Mărginimea Si
biului, unde văzuse întîia oară 
soarele străbunica din imagi
nea evocată, cit și dincoa’ce de 
Carpați, pe Valea superioară a 
Prahovei, unde se născuse cea
laltă. Mult timp, intre costu
mul sibian și cel prahovean 
din aria amintită (bazinul su
perior al rîului) nu au existat
___________ Titus VIJEU 
(Continuare in pag. a V-a)

(Continuare în pag. a IV-a)
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DREPTUL LA ODIHNĂ 
—un drept garantat 

prin dezvoltarea unei 
puternice baze materiale

în aceste zile, cînd întregul nostru popor 
se pregătește să sărbătorească aniversarea 
zilei de 23 August — zi ce a intrăt în isto- 

.j-ie da punct de răscritee spre calea libertă
ții și edificării unei noi orînduiri, a unei noi 
Românii — ne gîndim cu naîndrie la tot ceea 
ce s-a făurit. în cele peste patru decenii de 
viață nouă, sub conducerea gloriosului nos
tru partid.

Drepturile oamenilor muncii, cucerite prin 
luptă, au fost consfințite prin legea de bază 
a țării — Constituția. Printre acestea, la loc 
de cinste se află dreptul la muncă, asigu
rarea unei existențe demne. Cinstind mun
ca, asigurind cetățenilor înfăptuirea acestui 
drept — hotăritor pentru împlinirea perso

nalității umane — Constituția garantează, în 
același timp, prin conținutul articolului 19 — 
dreptul la odihnă, la concediu plătit.

Prin grija partidului, dreptul la odihnă este 
asigurat efectiv prin dezvoltarea unei pu
ternice baze materiale puse la dispoziția oa
menilor muncii, ca și prin multiplele înles
niri și forme de sprijin acordate acestora.

Olimp - una din „perlele" litoralului românesc

Noi edificii în salba stațiunilor 
de odihnă și tratament

în cele mai pitorești locuri din (ară, la 
munte și la mare, in preajma izvoarelor de 
apă minerală, rt lacuriltfr cu virtuți tămădui
toare, există circa 200 DE STAȚIUNI și loca
lități pentru odihnă și tratament. Și fieca
re dintre ele, atlt cele vechi, cit și cele not, 
a cunoscut o impetutfasă dezvoltare și mo
dernizare, îndeosebi diipă Congresul al IX- 
lea al partidului. Iată citeva cifre compara
tive. mai elocvente decit Vorbele, care ilus
trează efortul material făcut -de stat pentru 
a crea oamenilor muncii condiții de odihnă 
și tratament din cele mai bune.

© in ultimele douâ decenii, repu
tate stațiuni de cură balneară și-au 
sporit considerabil capacitatea de ca
zare : Băile Felix - de 7 ori, Căciulata
- de 4 ori, Sovata - de 16 ori, Tușnadul
- de 14 ori, Slănicul Moldovei — ds 8 
ori, Govora — de 6 ori. Capacitatea sta
țiunilor de odihnă și tratament a crescut, 
în această perioadă, de 4,4 ori.

© în aceeași perioadă, pe harta țării 
au apărut stațiuni noi, de o mare fru
musețe, care și-au cucerit un bun renume 
pe plan intern și internațiohal.

Pentru sănătatea
Una din sarcinile de bază ale sindicatelor 

din tara noastră este aceea de a asigura ce
lor ce muncesc in întreprinderi și instituții 
posibilități de odihnă și tratament, pentru 
a-și reface forțele, pentru a-și îngriji sănă
tatea. Totodată, multe cooperative agricole 
au investit sume importante pentru con
struirea de edificii balneare proprii pen
tru lucrătorii ogoarelor.

• Circa o jumătate de milion de oa
meni ai muncii au beneficiat și vor bene
ficia, în acest an, de locuri de odihno și 
tratament asigurate prin sindicate, apro
ximativ 280 000 dintre aceștia în capaci
tățile proprii ale sindicatelor.
• Din fondurile lor, sindicatele din 

țara noastră au investit o bună parte 
pentru construcția de complexe sanato- 
riale, cu moderne baze de tratament, în 
unele dintre cele mai căutate stațiuni 
balneare din țară.

© în urmă cu două decenii, sindica
tele dispuneau de numai două aseme
nea complexe, la Eforie Nord și la Soveja, 
capacitatea lor îhsumînd 325 de locuri. 
Astăzi, „zestrea" unităților de sănătate 
ale sindicatelor însumează peste 12 000 
de locuri pe serie, în 14 mari com
plexe sanatoriale aflate la Băile Felix și 
Singeorz-Băi. la Voineasa și Govora, 
precum și în multe alte stațiuni, vestite 
pentru eficacitatea factorilor curativi. De

0 La mare, la loc de frunte se si
tuează „constelația" de stațiuni noi de 
pe litoralul romanesc : Neptun, Olimp, 
Jupiter, Aurora, Venus, Saturn, care 
s-au adăugat celor existente - Ma
maia, Eforie Nord și Sud, Mangalia — 
și ele de nerecunoscut datorită noilor 
edificii ridicate în acești ani. Capacita
tea de cazare a Literalului a sporit, în 
ultimele două decenii, de 4 ori !

0 La munte, în rîndul stațiunilor noi 
sau complet reamenajate, se numără 
Poiana Brașov, Covasna, Durău, Seme- 
nic, Voineasa, „salba" de frumuseți 
montane îmbogățindu-se anual cu noi 
„perle".

@ Este semnificativ să arătăm că, în 
perioada de mari prefaceri Inaugurată^ 
de Congresul al IX-lea, pentru dezvolta
rea și modernizarea stațiunilor de odihnă 
și tratament s-au investit peste 15 miliar
de lei.

oamenilor muncii
curîr.d, a fost dat în folosință al 15-lea 
complex al U.G.S.R., la Olănești.
• Tot din fondurile sindicatelor au 

foit executate lucrările de dublare a ca
pacității taberei de copii de la Năvodari, 
ajunsă la 12 000 de locuri, ceea ce în
seamnă circa 100 000 de copii ai oame
nilor muncii pe sezon, care-și petrec va
canțe de neuitat pe malul mării, bucu- 
rîndu-se de apă și de soare.
• Dih fonduțile aprobate de adunări

le generale ale cooperatorilor au fost 
construite, începînd din 1971, 12 com
plexe sanatoriale, cuprinzînd circa 2 600 
de locuri pe serie — deci la dispoziția a 
circa 44 000 de țărani cooperatori pe an 
- pe lingă cei care beneficiază de con
diții de odihnă și tratament în cadrul 
altor capacități.
• Sînt in curs de construcție alte ase

menea edificii în stațiunile 1 Mai, Olă
nești și Pucioasa. în planul acestui cinci
nal sînt prevăzute noi complexe sanato
riale la Techirghiol, Sîngeorz-Băi și Praid.

0 De reținut că o bună parte din 
costul biletului de trimitere la tratament 
este suportată de cooperativele agricole, 
după rezultatele în muncă ale benefi
ciarului.

Una diptre cele mai noi stațiuni de odihnă - 
Voineasa

rile de sport, discotecile, plaja spațioasă 
oferă un minunat cadru pentru o vacanță 
tinerească de neuitat.

® Mult solicitate sînt și stațiunile mai 
mici din Deltă (pe malul lacului Roșu), 
la Pîrîul Rece, Bușteni, Izvoru Mureșului, 
Șuior (Maramureș), Gura Văii (Me- 
hedirtți), Sîngeorz-Băi și Valea de Pești 
(Hunedoara).

0 Capacitatea totală a „stațiunilor ti
nereții" este de 7 500 de locuri pe serie, 
ceea ce înseamnă circa 200 000 de tineri 
pe an.

Vacanțele tinereții
Desigur, tineri îhtilnești în toate stațiu

nile. de la munte și de la mare. Dar, o aată 
cu înființarea Biroului de turism pentru 
tineret, a luat naștere șl o bază materială 
pentru vacanțele celor tineri, adaptată ce
rințelor specifice în domeniul culturii, spor
tului, al distracțiilor.

• Cel mai important punct de pe 
harta „vacanțelor tinereții"' este stațiunea 
Costinești — gazdă ospitalieră a peste 
86 000 de tineri pe sezon. Spațiile mo
derne de cazare, teatrul de vară, terenu-

In aceste zile de miez de vară, in plin 
sezon de vacanță, cind stațiunile de odih
nă și tratament cunosc o solicitare ma
ximă, sute și sute de mii de oameni ai 
muncii se bucură din plin de frumusețile 
muntelui și mării, de efectul reconfor
tant al factorilor naturali pentru a-și re
face forțele și a-și menține sănătatea. 
Este aceasta o grăitoare dovadă a depli
nei concordanțe dintre vorbă și faptă in 
politica partidului și statului nostru, din
tre drepturile consfințite prin Constituție 
și asigurarea efectivă a tuturor condițiilor 
de exercitare a lor.

Grupaj realizat de
Rodica ȘERBAN

Foto : Eugen Dichiseanu

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII '
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate iu concordantă cu legile țării, cu principiile

In sprijinul îmbunătățirii activității întreprinderii
într-o scrisoare adresată condu

cerii partidului, Constantin Gaiu, 
om al muncii la Fabrica de nutre
țuri combinate din municipiul 
Birlad. relata, in esență, două as
pecte : faptul că, Sesizînd anumite 
stări de lucruri necorespunzătoare, 
conducerea întreprinderii a luat 
unele- măsuri împotriva sa, mot;v 
pentru care se consideră persecu
tat ; de asemenea că în unitate se 
manifestă un șir de nereguli pri
vind discipline în muncă, sustra
geri de produse, lipsă de evidență 
la lucrările de investiții și trans
porturi, tergiversarea punerii in 
funcțiune a unor obiective de in
vestiții și altele. Autorul scrisorii 
afirma că despre toate acestea ar 
fi informat organele locale de 
partid, dar nu s-a luat nici o mă
sură.

La indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, scrisoarea a 
fost dată, spr.e rezolvare, viceprim- 
ministrului de resort al guvernu
lui, verificările fiind efectuate de 
cadre de specialitate de la Consiliul 
de Miniștri și Ministerul Indus
triei Alimentare și Achiziționarea 
Produselor Agricole.

în legătură cu prima problemă, 
in raportul de cercetare se preci
zează că, intr-adevăr, C. Gaiu, în
cadrat in 1981 ca maistru mecanic,

a fost trecut de pe această funcție 
pe cea de lăcătuș mecanic de 
două „ori în perioada respectivă. 
Motivul nu l-a constituit insă răz
bunarea conducerii unității, așa 
cum se afirmă in scrisoare, ci 
neîntrunirea condițiilor minime ca 
formația de lucru să cuprindă cel 
puțin 15 muncitori și 60 de utilaje 
— așa cum prevăd normativele in 
vigoare. De asemenea, i s-a retras 
responsabilitatea de ajutor cu pro
tecția muncii pe unitate, datorită 
atit stării sănătății sale (concedii 
medicale repetate și program re
dus), cit și lipsei de activitate pe 
această linie. In raport se mai 
subliniază că autorul scrisorii nu 
s-a achitat întotdeauna de sarci
nile de serviciu și că dovedește 
nesinceritate în Relatarea faptelor. 
O probă de necinste, o constituie 
folosirea unor materiale și forță 
de muncă din întreprindere în sco
puri personale, respectiv la con
fecționarea unei microcentrale ter
mice și a unei verande la locuin
ța sa. Pentru aceasta î s-a impu
tat contravaloarea materialelor, la 
prețul pieței, și forță de muncă 
folosită.

Referindu-se la cei de-al doilea 
aspect al. sesizării, raportul de 
cercetare precizează că lucrările 
de investiții privind extinderea fa

bricii, în valoare de 7,1 milioane 
lei, deși au fost începu.e in a.i'p 
1980, nu sînt finisate și recepțio
nate nici în prezent, .datorită atit 
constructorului, cit și liipsei de 
preocupare a conducerii unității. 
De asemenea, instalația de dozare 
automată a furajelor, în valoare 
de 142 000 lei, nu a fost montată, 
fiind stocată in magazie. Cores
punde adevărului afirmația potri
vit căreia la locuința unui condu
cător auto, de la o ailtă întreprin
dere, s-a găsit un mare număr de 
animale și produse agricole ce 
nu-i aparțineau, fapt pentru care 
este cercetat de organele de stat. 
Cu toate că cel in cauză a fost 
vizitat la locuința sa de către 
directorul, contabilul-șef și secre
tarul organizației de partid al fa
bricii de nutrețuri, aceștia nu au 
informat organele de partid și de 
stat, drept pentru care au fost 
sancționați pe linie de partid.

După ce se face precizarea că 
celelalte afirmații nu se confirmă. 
In raport se evidențiază m&surile 
luate. Astfel, directorul fabricii, 
Nichifof Maria, a fost scos din 
funcție și trecut în altă muncă ; a 
fost, de asemenea, sancționată pe 
linie administrativă contabila-șefă 
a unității ; s-a impulsionat reali
zarea lucrărilor de investiții.

Pentru întărirea disciplinei în gestionarea bunurilor unității
La indicația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, activiști ai 
Secției pentru problemele de 
agricultură a C C. al P.C.R. și spe
cialiști din cadrul Consiliului de 
Miniștri au verificat, sub îndru
marea unui secretar al C.C. al 
P.C.R. și a viceprim-ministrului de 
resort al guvernului, faptele rela
tate într-o scrisoare în legătură cu 
Unele ilegalități la Asociația eco
nomică de stat și cooperatistă po
micolă Valea Mare, județul Dîm
bovița.

In raportul de cercetare este a- 
nalizată. punct cu punct, fiecare 
afirmație din scrisoare, rezultind 
că. in mareia lor majoritate, aces
tea nu coresound reaHtății. S-a 
constatat, totuși, o lipsă din ges
tiune a unor bunuri în valoare de 
peste 30 000 lei la ferma nr. 3, re- 
prezentîmd contravaloarea a 1667 
puieți măr, 620 puiețî de vișin șl 
374 duzi, iar la ferma nr. 1 o lipsă 
în valoare de 6 200 lei.

Pe baza actelor din evidența con
tabilă rezultă că în perioada oc
tombrie 1985—31 martie 1987 aso

ciația s-a aprovizionat cu cantita
tea de 1 620 litri benzină, din care 
s-au deoontat doar 1 447 litri, 173 
litri reprezentând minus în gestiu
ne, fiind luat sub formă de îm
prumut de către Trustul horticul
turii Dîmbovița, dar fără întocmi
rea documentelor legale. Extinzin- 
du-se verificarea la nivelul Trus
tului horticulturii, s-au constatat un 
consum de 173 litri benzină peste 
limita lunară admisă, precum și li
vrarea către unitățile din subordi- 
nea acestuia a 1 320 Mtri benzină.

în concluzie, in raportul de cer
cetare se subliniază că a existat 
o slabă preocupare din partea bi
roului organizației, de bază pentru 
întărirea ordinii și disoiplinei in 
muncă, iar conducerea asociației 
n-a acordat atenția necesară ana
lizării temeinice a modului de des
fășurare a procesului de produc
ție, urmăririi și realizării planului 
de venituri și cheltuieli, adminis
trării și gospodăririi bunurilor ma
teriale.

Ca urmare, s-au luat măsuri de 
recuperare a pagubelor aduse

prin imputarea lor oelor vinovați : 
au fost sancționați directorul aso
ciației din Valea Mare — Simion 
Ioniță — cu „vot de blam cu aver
tisment'*, contabilul-șef — Stan 
Elena — cu „mustrare scrisă". a- 
plicîndu-se și. unele penalizări ; 
de asemenea. lnginerul-șef al 
asociației — Gușetoaiă Teodor —1 
a fost trecut pe funcția de șef de 
fermă, iar secretarul biroului or
ganizației de partid din asociație 
a fost atenționat de către biroul 
comitetului comunal de partid.

Pentru neajunsurile constatate 
în asociație, administrarea necores
punzătoare a unei cantități de 
benzină la nivelul trustului hort'- 
culturii și săvirșirea abuzului de 
a „împrumuta**, fără forme legale, 
benzină de ia unitățile subordona
te, secretariatul comitetului jude
țean de partid a analizat aspectele 
legate de activitatea directorului 
trustului, Georgescu Gheorghe, ho- 
tărînd sancționarea acestuia pe li
nie de partid cu „avertisment".

Neculai ROȘCA

VĂ ÎNF0RMĂM BESTOE:

0 experiență reușită in organizarea 
transportului in comun la Bacău

In ultima vreme, transportul de 
călători s-a îmbunătățit simțitor 
in orașele județului Bacău ca ur
mare directă a măsurilor tehnice 
și organizatorice întreprinse in ca
drul acțiunii de modernizare a ac
tivității întreprinderii județene de 
transport local. Astfel, in munici
piul Bacău au fost înființăte noi 
linii și trasee ale acestui transport 
în cadrul ansamblurilor de locuin
țe de curind construite — Republi
cii, Bistrița-Lac. Ștefan cel Mare 
ș.a. Pentru transportul muncitori
lor la marile Întreprinderi ampla
sate in zonele periferice ale orașu
lui au fost introduse curse rapide. 
De asemenea, a fost reînnoit par
cul de mijloace de transport, in- 
trodueîndu-se îndeosebi autobuze 
articulate, de mare capacitate. Ca 
urmare, capacitatea de transport a 
crescut de 1a începutul anului cu 
circa 2 000 de locuri.

Colective speciale urmăresc zilnic 
modul cum se desfășoară deplasa
rea oamenilor spre și de la locurile 
de muncă, iar duminica spre zone
le de agrement, luîndu-se măsuri 
„din mers" pentru respectarea gra
ficelor de circulație și pentru înlă
turarea deplasărilor „în gol" ale 
mijloacelor de transport.

O atenție deosebită se acordă 
condițiilor de transport al copiilor. 
Citeva autobuze „cursă specială" 
îi transportă zilnic pe cei mai mici 
de acasă la creșe și grădinițe și 
înapoi acasă ; autobuzele respec
tive. cu trasee și stații distincte.

circulă pe baza unul program care 
dă posibilitate mamelor să a- 
jungă în timp la locurile de 
muncă. Măsuri speciale au fost 
luate și pentru transportul copiilor 
spre alte sate, mai îndepărtate. 
Astfel, 7 autobuze mari care cir
culă pe principalele trasee ale Ba
căului au fost compartimentate : 
primele 12 locuri din fiecare auto
buz de mare capacitate — despăr
țite de restul mașinii cu glasvan- 
duri din sticlă — amenajate cu 
huse și perdeluțe la geamuri sînt 
rezervate mamelor și copiilor care 
călătoresc spre Cornișa Bistriței, 
Mărgineni, Șerbănești sau în dife
rite alte cartiere ale municipiului.

Experiența de pînă acum a dat 
rezultate dintre cele mai bune. Di
rectorul întreprinderii ne relata că 
se fac pregătiri pentru a extinde 
experiența Bacăului — din toate 
punctele de vedere — și în alte 
municipii și în centrele muncito
rești de pe văile Trotușului și Taz- 
lăulul. în acest scop au fost luate 
măsuri de organizare mai bună a 
liniilor de transport în concordan
tă cu dezvoltarea urbanistică a 
fiecărei localități, ca și de com
pletare cu mijloace de transport 
corespunzătoare a parcului de ve
hicule publice din Moinești. Comă- 
nești și Tîrgu Ocna. Curînd se va 
introduce și transportul cu tram
vaie în municipiul Bacău și cu tro
leibuze in municipiul petrochimiș- 
tilor de pe Trotuș.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scinteii"

Exemplul primăriei din lernut
Cu peste 11 000 de locuitori și cu 

o producție industrială de circa 3 
miliarde lei (mal mare decît cea a 
orașului Luduș), lernut este . cea 
mai mare comună din județul 
Mureș și cu cea mal mare putere 
economică. S-au construit aici 600 
de apartamente, iar numărul mun
citorilor este de trei ori mai mare 
decit al țăranilor cooperatori. Dar 
atributele urbanizării înseamnă 
aici, la lernut. și șosele asfaltate, 
și canalizare, și termoficare, și o 
vastă rețea de unități prestatoare 
de servicii pentru populație, și edi
ficii culturale noi, moderne.

Nu vom stărui asupra lor.
— Urbanizarea — ne spune Va- 

sile Cornea, primarul comunei — 
i-a făcut pe unii să abandoneze, 
ih timpul liber, o Îndeletnicire 
tradițională : creșterea animale
lor. Nu era firesc. Ca fiy de țăran 
șl apoi eu însumi muncitor, 
ftiam bine că forța unei localități 
o dau. alături de unitățile eco
nomice, gospodăriile populației. 
Că și electricianului ii jade 
bine acasă in haine de țăran. 
Era in joc schimbarea unei 
mentalități. în loc să-i lămuresc cu 
vorba, m-am gîndit că lucrul cel 
mai potrivit e ca însăși primăria 
să dea un exemplu. Cum insă gos

podăria consiliului popular consta, 
prin anii ’79 — cînd am devenit 
primar — din numai două oi, am 
trecut la treabă. Avînd o secție de 
construcție (singura pe atunci), 
ne-am făcut de toate : de la graj
duri la atelajele necesare. Prin 
muncă indîrjită, fără preget, am 
ajuns ca azi consiliul popular să 
aibă un sector zootehnic cu peste 
500 de oi, 100 de porci, 34 bovine 
și altele.

în afară de sectorul zootehnic, 
primăria din lernut numără 12 
secții de industrie mică și de pres
tări servicii, al căror volum de 
producție însumează peste 10 mi
lioane lei, din care un sfert îi 
reprezintă beneficiul net livrat la 
bugetul statului.

Firește, un asemenea mod de a 
lucra și conlucra cu cetățenii nu a 
rămas fără ecou in rîndul acesto
ra. Dovada : deși o bună parte din 
cetățenii Iernutului trăiesc In apar
tamente, gospodăriile populației 
dețin peste 1 000 taurine, 5 000 
ovine, peste 4 000 de porci, oăsări 
etc. Ceea ce contribuie la sporirea 
livrărilor la fondul de stat și la 
mai buna autoaprovizionare a co
munei.

Gheorțjhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii”

Metode moderne, 
eficiente 

în comerțul brașovean
Deschiderea unui magazin co

mercial. indiferent de profilul lui, 
a devenit de acum un fapt obiș
nuit. Si. totuși, inaugurarea, cu pu
ține zile în urmă, a magazinului 
de niese de schimb auto de pe 
strada Calea București din Brașov 
s-a constituit intr-un eveniment. 
De ce ? La această întrebare ne 
răspunde tovarășul Bazil Gatea. di
rectorul întreprinderii comerciale 
de stat pentru mărfuri metalo-chi- 
mice din Brașov :

— Mai întii. acest magazin răs
punde in cel mai înalt grad ne
cesităților posesorilor de autoturis
me românești din municipiul si ju
dețul Brașov. Fac această afirma
ție. deoarece vechiul magazin de 
piese de schimb auto nu mai pu
tea face fată cerințelor mereu cres- 
cinde ale acestora. întrucît avea o 
suprafață redusă de desfacere, ex
punere si depozitare. în al doilea 
rînd. el se găsea amplasat undeva' 
la o extremitate a Brașovului. De 
aici, o serie de inconveniente atît 
pentru întreprinderea noastră, cit 
și pentru cumpărători.

Cu iotul alta este situația in ca
zul noului magazin, amplasat pe 
principala arteră de circulație a 
Brașovului — Calea București — 
care îi oferă un ,.vad“ cum nu se 
poate mai accesibil pentru condu
cătorii auto. Magazinul se distinge 
atit prin capacitatea sporită de 
expunere, desfacere și depozitare 
a mărfurilor, cît și prin concepția 
modernă și eficientă care stă la 
baza organizării lui. Trecîndu-i pra
gul. cumpărătorii sînt impresionați 
de oeea ce Ii se oferă privirilor 
sub aspectul organizării. Pen
tru a veni în sprijinul pose
sorilor de autoturisme să-și a- 
leagă mai repede piesele de care 
au nevoie, s-a introdus sistemul de 
expunere deschisă (la vedere) a 
mărfurilor. Fiecare piesă are ală
turi de ea afișat un număr sim
bol, denumirea exactă și prețul de 
vînzare.

Urcăm la etaj. Aceeași organiza
re. aceeași ordine în expunerea 
mărfurilor si aceeași promptitudi
ne în servirea cumpărătorilor. în
tregul etaj este rezervat accesorii
lor de autoturisme : huse, spăta
re. covoare, truse sanitare etc.

Din același complex mai fac 
parte un magazin moto-velo si un 
altul de cosmetică auto. Lor li se 
va alătura în curind un alt ma
gazin cu articole de sport-turism.

Ce înseamnă acest complex co
mercial de piese si accesorii auto 
pentru comerțul brașovean se 
desprinde si din următorul fapt : 
amplasarea lui. capacitatea sporită 
de desfacere si depozitare. ca și 
metodele .noderne le expunere și 
vînzare, solicitudinea și hărnicia 
personalului de aici au permis ca 
în ’ntervalul scurs de la deschide
rea lui. vînzările să fie de 2—3 ori 
mai mari decît înainte. în viitor, 
complexul iși va intregi activitatea 
cu an atelier de orestatii de servi
cii pentru posesorii le autoturis
me. Aici se vor efectua operații de 
montare si demontare a camerelor 
Si anvelopelor, tn plus, oentru a 
ușura accesul aubomobilistilor spre 
magazin. în apropierea iui se ame
najează o parcare auto.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"
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ANGAJARE MUNCITOREASCA, BUNA ORGANIZARE PENTRU REALIZAREA INTEGRATA A PIANIIUII!
ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII ÎN AGRICULTURĂ
Propunerile pentru perfecționarea activității

sint bune; acum se așteaptă faptele!
Puternică mobilizare pentru executarea

la timp a lucrărilor de sezon
întreprinderea „23 August" din București este 

una din cele mai puternice citadele ale indus
triei constructoare de mașini din țară, unitate 
cu binecunoscută tradiție în acest domeniu. 
Uzina, care a cunoscut în anii de după cel 
de-al IX-lea Congres al partidului ample pre
faceri înnoitoare, dispune în prezent de o do
tare modernă, iar performantele tehnice ale 
producției realizate sint competitive cu cele 
atinse de mari și prestigioase firme de peste 
hotare ; 
ramurii.

ea are un loc distinct în ansamblul 
fiind angajată, sub îndrumarea 

mijlocită a secretarului general
ne-

al partidului.

Ce ecou a avut 
darea de seamă ?

Ștacheta exigenței dezbaterilor, 
caracterizate printr-o. accentuată 
analiză critică și autocritică, a fost 
dată, chiar de darea de seamă, pre
zentată de tovarășul Petre Răducă- 
nu, președintele consiliului oamenilor 
muncii, care a adus deschis în fața 
adunării generale acele fapte și 
neimpliniri care au influențat ne
gativ activitatea de ansamblu a în
treprinderii. Bunăoară, darfea de 
seamă a criticat minusurile înregis
trate în stilul de muncă al consi
liului oamenilor muncii, a cadrelor 
tehnico-economioe de la nivelul fa
bricilor și secțiilor care au determi
nat in prima parte a anului o slabă 
pregătire a fabricației, folosirea sub 
posibilități a capacităților de pro
ducție, a potențialului uman și teh
nic al întreprinderii, nerespectarea 
disciplinei tehnologice, repercutate 
în apariția unor rămineri în urmă 
în îndeplinirea planului la produc
ția fizică, a indicatorilor de eficien
ță. De asemenea, s-a arătat că in 
organizarea fluxurilor tehnologice, 
în aplicarea programelor de moder
nizare a fabricației se acționează 
încă lent, nu s-a generalizat în toa
te compartimentele întreprinderii o 
oonduoere științifică a activității, 
nu se manifestă la toate locurile de 
muncă un spirit de înaltă exigență, 
răspundere și disciplină față de în
deplinirea sarcinilor. Iată de ce, 
sublinia darea de seamă, trebuie 
să se acționeze cu mai multă fer
mitate pentru aplicarea principiilor 
noului mecanism economico-finan- 
ciar, întărirea răspunderii tuturor 
oamenilor muncii in tripla calitate 
de proprietari, producători și bene
ficiari, în vederea creșterii mai ra
pide a producției și a productivită
ții muncii, pentru corelarea realiză
rilor Ia producția fizică cu nivelul 
consumurilor înregistrate, respec
tarea termenelor stabilite prin gra
fice la colaborările între secții și 
fabrici.

La rîndul lor, numeroși vorbitori 
au adus în discuție o serie de pro
bleme de cea mai mare însemnă
tate în munca uzinei, din care s-au 
putut trage învățăminte pentru vii
tor. Care sînt cauzele nerealizării 
planului la unele sortimente ? Da 
ce în unele secții procentul rebutu
rilor este încă ridicat ? Ce măsuri 
se cer a fi luate pentru ridicarea 
calității produselor și creșterea efi
cienței economice ? Iată doar cîteva 
întrebări care s-au făcut auzite in 
adunare și, ceea ce este deosebit de 
important, au fost însoțite de pro
puneri temeinice, de măsuri pentru 
încadrarea in cel mai scurt timp în 
ritmurile de producție planificate.

Soluții realiste pentru 
o activitate mai rodnică
„Am fost criticați pe bună drep

tate pentru restanțele înregistrate 
în primele luni ale anului, a spus 
în cuvîntul său maistrul Ștefan Ca
zacii din secția forjă. Am analizat 
cu toată răspunderea cauzele care 
au determinat rămînerile in urmă 
la producția de bare din oțel rapid, 
arbori cotiți, culbutori, sortimente 
așteptate in secțiile prelucrătoare 
ale uzinei noastre. Pe baza măsuri
lor stabilite, intre care de mare efi
ciență s-a dovedit programarea co
respunzătoare a producției. în tri
mestrul II arp recuperat o bună 
parte a nerealizărilor, livrind chiar 
în plus peste 130 tone de piese for
jate. Prin punerea în funcțiune a 
altor două cuptoare cu flacără re-

RECONDITION ARE A

La întreprinderea 
„23 August" - București

în realizarea unor program» speciale, de o deo
sebită însemnătate pentru economia natj'onală : 
energetică, chimie, industria extractivă a pe
trolului. metalurgie, transporturi navale și fe
roviare.

In condițiile în care toate utilajele și pro
dusele fabricate la întreprinderea „23 August"

sint intens solicitate în numeroase sectoare ale 
economiei sau la export, dezbaterile din re
centa adunare generală a reprezentanților oa
menilor muncii au insistat în primul rînd asupra 
modului în care trebuie să se acționeze în fie
care secție și fabrică pentru realizarea in con
diții cit mai bune a planului pe acest an, a 
indicațiilor date colectivului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in vederea continuei perfec
ționări a activității acestei unități, menite să 
devină un etalon al industriei constructoare de 
mașini.

Ritm și calitate la efectuarea ogoarelor

ritmul de producție segenerativă,
ridică la nivelul programului stabi
lit, existînd posibilități mari și în 
ce privește reducerej consumurilor 
de combustibili. Modernizarea sec
ției se desfășoară insă în ritm neco
respunzător și de aceea propun . 
adunării generale ea o serie de lu
crări, pentru care să fie prevăzute 
și unele dotări speciale, 
cutate în regie proprie 
Dar, în primul rînd, se 
punem la baza tuturor 
noastre disciplina, fără de care nu

să fie exe- 
de secție, 
impune să 
acțiunilor

primite de la 
u- 
pc 
In

prime și materialelor 
diferiți furnizori, cit si executării 
nui număr sporit de verificări 
standurile de probă a produselor, 
munca noastră se impune să schim
băm rapid optica potrivit căreia con
trolul ar reprezenta numai o activi
tate de constatare, actionind pentru 
întărirea rolului preventiv al contro
lului de calitate pe fiecare fază de 
producție oină la produsul finit".

Dovedind un înalt spirit de răs
pundere fată de buna desfășurare a 
activității din întreprindere, alti par-

Din hotărîrile adunării generale
• Extinderea programului de lucru continuu la toate uti

lajele și locurile de muncă înguste din forjă și turnătorii ;
• Finalizarea, pină la 30 noiembrie a.c., a programului 

de organizare și modernizare a turnătoriei ;
• Punerea în funcțiune, pînă la 30 septembrie a.c., a ma

șinii de debitat și compactat fier vechi ;
• Asigurarea continuității în funcționarea mașinilor- 

unelte din fabrica de motoare prin numirea de responsabili de 
mașini și crearea de stocuri tampon de piese de schimb ;

• Organizarea cursurilor de policalificare pentru opera
tori de mașini-unelte cu comandă numerică ;

• Controlul și testarea tuturor subansamblelor aprovi
zionate prin cooperări ;

• Reorganizarea fluxurilor liniilor tehnologice de fabrica
ție și montaj locomotive; mecanizarea și automatizarea fluxuri
lor prin introducerea de mașini-unelte de mare randament și 
precizie la secția aparataj ;

• Realizarea, pînă la sfîrșitul lunii octombrie a.c., a tutu
ror contractelor de export f

ju-se- poate conoepe o organizare 
, dicioasă a muncii".

Vorbind în numele secției de 
comotive, lăcătușul Nicolae Enache 
a adus în discuție problema ritmi
cității producției, problemă esen
țială pentru îndeplinirea programu
lui de fabricație. „In lunile care 
urmează, a spus vorbitorul, trebuie 
să recuperăm integral restanțele si 
adunarea pe secție a stabilit măsu
rile necesare pentru aceasta. O a- 
tenție cu totul deosebită acordăm 
realizării în condiții de calitate Ire
proșabilă a locomotivelor destinate 
exportului, fiind convinși că numai 
astfel vom reuși să confirmăm și 
să menținem poziția ciștigata pe 
piața externă. Cerem conducerii în
treprinderii să asigure o coordonare 
optimă intre sectoarele primare și 
cele prelucrătoare, astfel incit rit
mul de lucru la montajul locomoti
velor să nu sufere din cauza lipsei 
unor repere produse în uzină. De 
asemenea, solicităm tovarășului ad
junct al 
de mașini, 
nerală, să 
punzătoare 
livrărilor de la celelalte întreprin
deri cu care colaborăm în fabricația 
locomotivelor".

Tovarășul Axinte Moldovan, șeful 
serviciului C.T.C. — Laboratoare. a 
prezentat adunării generale măsurile 
ce trebuie luate pentru o continuă 
îmbunătățire a calității produselor : 
„Doresc să informez forul de condu
cere colectivă a întreprinderii că am 
stabilit un program unitar de pregă
tire si testare profesională a contro
lorilor. extinderea unor sisteme mo
derne de asigurare a calității la o 
serie de produse destinate exportu
lui si programelor prioritare. O aten
ție deosebită trebuie să acordăm ve
rificării si testării cu exigentă. în 
întreprindere.- a tuturor materiilor

lo-

ministrului construcțiilor 
prezent la adunarea ge- 
fie luate măsuri cores- 

pentru îmbunătățirea

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ fi
TOTUL SA f/e recirculat

' Șl REFOLOSIT ÎN ECONOMIE

La prima vedere cifrele par să 
conțină o eroare : In activitatea de 
reparații a întreprinderii de repara
ții auto „Grivița" — București la 
fiecare 1 000 lei producție-marfâ sînt 
înglobate piese de schimb auto re
condiționate și refolosibile care, noi, 
ar costa... 1 200 lei ! Cifrele exprimă 
insă atit măsura reală a efortului 
depus in unitate pentru economi
sirea resurselor materiale, cit și efi
ciența deosebită a acestei acțiuni : 
practic, cheltuielile de recondiționa- 
re nu depășesc decit arareori 15—20 
la sută din prețul piesei noi, fapt 
care permite ca reparația vehicule
lor să fie realizată la un cost rezo
nabil. „Dacă am folosi numai piese 
de schimb noi. prețul unei reparații 
capitale l-ar depăși pe cel al ma
șinii noi !“ — ne spune inginerul 
Alexandru Munteanu, șeful secției 
de profil a intreprinderii.

O ORGANIZARE JUDICIOASA. 
Preocuparea pentru asigurarea unor 
condiții optime activității de recon- 
diționare apare din însăși organi
zarea secțiilor intreprinderii. Cea 
mai mare secție, in care își desfă
șoară activitatea mai bine de 40 la 
sută din totalul personalului unită
ții, este secția de reparații capitale 
pentru vehicule „ARO" și „TV“, pre
cum și pentru motoare și cutii de 
viteze de la autocamioanele „RO
MAN". Fluxul tehnologic a fost 
astfel conceput incit să perfhită mai 
întii recuperarea tuturor pieselor 
care se pot refolosi — prin dez
membrare și sortare centralizată — 
Iar apoi recondiționarea pieselor și 
subansamblelor intr-un atelier spe
cializat. in care muncesc peste 200 
de oameni.

Și în cadrul secției de fabricație a

pieselor de schimb funcționează un 
atelier de recondiționare — pentru 
roți dințate și arbori din cutia de 
viteze — produse destinate în prin
cipal altor intreprinderi. Pentru a 
da un singur exemplu. în acest an 
s-au contractat 4 000 arbori primari

ticipanti la dezbatere, printre care 
Dumitru Mihalc. directorul fabricii 
de utilaje complexe, maistrul Dumi
tru Daiciu. din secția aparataie, elec
tricianul Mihai Laurentiu. secretarul 
organizației U.T.C. pe întreprindere, 
tehniciană Rafila Dragomirescu nu 
au ocolit punctele ..nevralgice", nea
junsurile existente în organizarea 
producției si a muncii, au adus in 
discuție abaterile de la disciplina 
muncii si disciplina tehnologică. Cri- 
ticile lor au fost însoțite de propu
neri valoroase menite să determine 
mai buna organizare a locurilor de 
muncă, scurtarea ciclului de asimi
lare în fabricație a unor produse noi. 
creșterea 
vității Si 
teriale si 
ridicarea 
nate exportului la 
tehnice moderne de care dispune în
treprinderea.

mai accentuată a producti- 
reducerea cheltuielilor ma- 
a consumurilor energetice, 
ponderii producției desti- 

nivelul dotării

Cuvîntul decisiv 
al modernizării

O atenție centrală în cadrul dez
baterilor a fost acordată problema
ticii organizării si modernizării în
treprinderii, acțiune de largă cuprin
dere. la nivel național, pornită din ini
țiativa secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Participanții la adunare au subliniat 
că programul de modernizare a în
treprinderii „23 August" a fost ana
lizat si îmbunătățit sub directa co
ordonare a secretarului general al 
partidului, unitatea beneficiind de o 
nouă si grăitoare expresie a atenției 
pe care conducătorul partidului și 
statului nostru o acordă perfecționă
rii permanente a întregii activități a 
colectivului.

Referindu-se la măsurile de orga
nizare și modernizare a producției.

losite sint recuperate de pe mașinile 
intrate in reparătie și refolosite ca 
atare, iar alte 40 la sută din piese 
sint recondiționate în atelierele pro
prii ale unității.

între realizările de pină acum este 
de menționat prototipul unei mașini 
de alezat bucșa din capacul pompei 
de ulei a unui autocamion, care 
prelungește durata de viață a pom
pei pînă la o nouă reparație capi
tală. Cele 1 000 bucșe recondiționate 
astfel intr-un an permit economi
sirea a 1,4 tone metal, precum și 
reducerea cheltuielilor de producție 
cu 410 mii lei.

Acțiunile întreprinse pentru recu-

inginera Elena Chera. șefa secției 
sculărie. Dan Mihăilescu. directorul 
institutului de cercetare și inginerie 
tehnologică „Faur", inginerul Radu 
Grosu din secția otelărie au subliniat 
în intervențiile lor că sarcinile spo
rite ce revin uzinei, in acest cinci
nal. în care tara noastră va atinge 
un stadiu nou de dezvoltare, nu pot 
fi soluționate decit promovind pe 
scară largă mecanizarea si automa
tizarea. tehnologiile de înalt randa
ment si eficientă, care să asigure 
realizarea unor produse cu inalti pa
rametri funcționali, competitive pe 
piața externă.

Semnificativ în acest sens a fost 
cuvîntul rostit in fața adunării de 
tovarășul Zaharia Brindus. directorul 
fabricii de motoare, unde acțiunea de 
perfecționare a organizării produc
ției se realizează la indicația secre
tarului general al partidului, conco
mitent cu schimbarea tipurilor de 
produse si dezvoltarea amplă a ca
pacității de producție. „Urmărim cu 
prioritate, arăta vorbitorul, intensifi
carea utilizării mașinilor agregat și 
a liniilor de transfer ; folosirea largă 
a mașinilor unelte cu comandă nu
merică. mecanizarea si automatizarea

•3
montajului unor subansamble si an- 
samble ; utilizarea unor sisteme fle
xibile robotizate si electronizate. A- 
ceastă dotare de înalt nivel tehnic nu 
va avea efectele scontate decit în 
condițiile ridicării permanente a ni
velului de pregătire al muncitorilor 
si specialiștilor, organizația de partid, 
sindicatul acordînd o mai mare aten
ție acestui aspect".

Sintetizind preocupările constructo
rilor de mașini din această puternică 
citadelă industrială, tovarășul A'e- 
xandru Roșu, directorul întreprinde
rii. a conturat principalele direcții do 
acțiune pentru realizarea in bune 
condiții a ohmului pe semestrul II si 
recuperarea restantelor înregistra o 
în prima parte a anului. „Fie
care produs, fiecare reper aflat 
în programul de fabricație al între
prinderii au o destinație precisă, ne- 
realizările. arăta vorbitorul, atrag 
dună sine dereglări in lanț în alte 
unități. Ială de ce trăgînd toate în
vățămintele din activitatea de oină 
acum, din neajunsurile care s-au 
manifestat, se impune ca toti oame
nii muncii, fiecare la locul său .de 
lucru, să-și îndeplinească cu devota
ment sarcinile ce-i revin".

Concomitent cu strîngerea și depo
zitarea furajelor, transportul îngră
șămintelor în cîmp, întreținerea și 
irigarea suprafețelor însămințate cu 
a doua cultură, îp unitățile agricole 
cooperatiste și de stat din județul 
Bacău se lucrează intens la execu
tarea arăturilor de vară. Inginerul 
Constantin Popescu, directorul Trus
tului județean S.M.A., ne spunea că 
în acest scop sint folosite peste 950 
tractoare, prevăzute cu scormonitoa
re și grape cu discuri. Se lucrează în 
schimburi prelungite, în formații 
compacte, sub supravegherea și în
drumarea specialiștilor. Pină acum, 
cele mai mari suprafețe au fost ara
te in unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Podu Turcului, Dea- 
lu Morii, Sascut. Traian, Filipești și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Am urmărit cum se desfășoară 
concret această lucrare în două con
silii agroindustriale : Sascut și Podu 
Turcului. „Acordăm prioritate su
prafețelor care vor fi însămințate iii 
toamnă cu griu și orz, preciza Vasile 
Ghiurcanaș, președintele consiliului 
agroindustrial Sascut. De aceea, ime
diat după eliberarea de resturi vege
tale a fiecărei sole procedăm ța fer
tilizarea ei cu gunoi de grajd sau în
grășăminte chimice, în funcție de 
gradul de fertilitate a pămîntului și 
de cultura care urmează, apoi se 
trece la executarea arăturilor. Rit-

mul de 
alta, pe 
disponibile de la alte lucrări".

Bine organizat se lucrează la coo
perativa agricolă din Sascut, una 
dintre cele mai ■ mari unități din 
consiliu. Aici, întreaga suprafață de 
1 250 hectare, care a fost cultivată 
cu griu și orz, a 
paie și fertilizată 
Două formații a 
fiecare lucrează din zori și pină sea
ra tîrziu la efectuarea arăturilor. 
Nicolae Păvăloiu, inginerul-șef al 
unității, care se afla alături de trac
toriștii ce arau la ferma Berești, ne 
spunea că în două zile vor fi în
cheiate lucrările pe întreaga supra
față destinată culturilor de toamnă. 
Se ară la o adîncime de 25—28 cm, 
la care se adaugă 10 cm cu scormo
nitorul. „Ca să fim siguri că scor
monitoarele vbr fi folosite tot timpul 
la adîncimea prevăzută, le-am sudat 
la pluguri" — preciza inginerul-șef. 
în urma tractoarelor terenul rămînea 
mărunțit, bine pregătit pentru semă
nat.

Cu aceeași hărnicie și răspundere 
pentru recolta viitoare se muncește 
și pe tarlalele cooperativei agricole 
din Răchitoasa, unitate din cadrul 
consiliului unic Podu Turcului. înain
te de a se trece la arat, aici, întrea
ga suprafață de teren a fost bine 
curățată de resturile vegetale, repar-

transportului interoperational.

lucru crește de la o zi la 
măsură ce tractoarele devin

fost eliberată de 
cu sare potasică. 
cite 10 tractoare

tizată pe formații de lucru, iar șefii 
de fermă nu lipsesc nici un moment 
dintre mecanizatori. în pofida secetei 
excesive care dăinuie de ani de zile 
pe aceste locuri, cooperativa agricolă 
din Răchitoasa a obținut cea mai 
bună producție de griu din consiliu, 
tocmai datorită calității arăturilor. 
Se muncește intens și în cooperati
vele agricole Tătărăști. Valea Seacă, 
Glăvănești, Căbești, ca și în alte 
unități din consiliile agroindustriale 
respective. Bine ar fi ca exemplul 
fruntașilor să fie urmat de toate uni
tățile din județ. Pentru că în vreme 
ce în consiliile agroindustriale 
Sascut, Dealu Morii, Hemeiușj, Podu 
Turcului, strînsul paielor este prac
tic încheiat, într-o seamă de unități 
din consiliile agroindustriale Moi- 
nești, Parincea, Helegiu, tractoarele 
nu pot intra la arat pentru că tere
nurile nu au fost eliberate. Ca urma
re, realizările la arat de la o zi la 
alta sînt minime, iar viteza zilnică 
planificată pentru această perioadă 
nu se poate realiza. Or. se știe bine 
că arătura este o lucrare de bază și 
că ea trebuie efectuată la vreme și 
de cea mai bună calitate pe întreaga 
suprafață. Iată un motiv în plus pen
tru care se impun măsuri operative, 
ca și unitățile agricole rămase în 
urmă să intre în rîndul celor avan
sate. (Gheorghe Baltă, coresponden
tul „Scînteii").

Recoltarea

In aceste zile. în unitățile agricole 
din județul Constanta se desfășoară 
din plin recoltarea fasolei, cultură 
care ocupă iii acest an 11 540 hec
tare. Acțiunea este temeinic organi
zată, obiectivul urmărit constituin- 
du-1 evitarea risipei de orice fel.

O imagine concretă. a modului în 
care se execută această lucrare o 
surprindem la cooperativa agricolă 
Săcele. care are in cultură 150 hec
tare, din care jumătate cu soiul 
„Avans", mai timpuriu, care a fost 
dislocată în totalitate, și jumătate 
cu soiul „Ceali", care se recolte .ză 
în prezent. în cîmp se află pește 120 
oameni, organizați în 6 echipe, care 
lucrează de la primele ore la 8 dimi
neața. și după-amiaza de la orele 17 
pînă la 22. Președintele cooperativei, 
Ionel, Mărunțoiu. și inginerul-șef Eu
gen Boldici. pe care îi găsim in 
cîmp. ne spun că acest program de 
lucru constituie una din măsurile 
esențiale pentru a se preîntîmpina 
orice risipă, intrucît arșița din timpul 
zilei ar produce scuturarea păstăilor. 
O altă măsură se referă la preveni-

fasolei —cit mai repede,
fără pierderi
rea pierderilor. Deși unitatea dis
pune de mijloace mecanizate pentru 
dislocarea vrejurilor, lucrarea se face 
în totalitate manual. Fasolea este 
adunată cu grijă, fir cu fir. și este 
transportată imediat la ariile organi
zate in cele două ferme, 
crează staționar 3 combine. 
batoză MTF este folosită în 
virf ale zilei, de la 10 la 
păstăile se bat foarte bine.
tarea tehnologiei de lucru este su
pravegheată indeap-oape si în per
manentă de cei doi șefi de fermă 
Mihai Popa și Stela Dan. care au 
grijă să nu se piardă un bob din 
noua recoltă. In fe’u' acesta, in 
numai 3 zile de lucru cultura a fost 
dislocată de pe 75 hectare și s-a 
treierat recolta de pe 35 hectare. 
Rezultate și mai bune la recoltarea 
fasolei au și cooperativele agricole 
Mangalia, Cotu Văii, Movila Verde, 
Zorile și I.A.S. Albești, unde aceas
tă cultură a fost dislocată com
plet, iar treieratul este pe încheiate, 
producțiile fiind deosebit de bogatș,

unde lu- 
C 12. O 
orele de
17. cind
Respec-

cu 500—600 kg peste prevederile de 
plan.

Din păcate insă, deși în tot județul, 
datorită temperaturilor ridicate în
registrate în această vară, stadiul de 
coacere este uniform, în mod inex
plicabil se înregistrează întîrzieri la 
recoltat în cooperativele agricole 
Olteni, Izvoru, Peștera, Sibioara, 
Rogălniceanu și Piatra, unde nu s-a 
recoltat decit un sfert din suprafață, 
iar treieratul abia a început. De ase
menea, după cum ne spune ing. 
Marin Tudoran. directorul trustului 
horticol județean, s-au înregistrat și 
unele abateri de la calitatea lucrări
lor la cooperativele agricole Osman- 
cea. Mereni și Pantelimon. Datorită 
reglării necorespunzătoare a combi
nelor s-au semnalat pierderi de 
boabe de peste 5 la sută. în fiecare 
din aceste cazuri s-au luat imediat 
măsuri de scoatere din funcțiune a 
utilajelor respective și înlocuirea lor.

în prezent, în toate cele 90 de uni
tăți cultivatoare de fasole din județ 
se lucrează la dislocarea manuală a 
culturilor, lucrare la care părticică 
peste 12 000 oameni zi și noapte, iar 
treiecatul se face în condiții deosebit 
de bune cu noul utilaj MTF care 
elimină complet spargerea boabelor. 
Pînă în dimineața zilei de 12 august 
fasolea a fost recoltată de pe 6 511 
hectare și treierată de pe 1 208 hec
tare. oamenii muncii din unităti’e 
agricole fiind hotăriți. să încheie 
complet această lucrare pînă la sfîr- 
șitul săptăniînii. (George Mihăescu, 
corespondentul „Scînteii).

Dan CONSTANTIN

Arăturile
(Urmare din pag. I)

Mi

Jn 
de 

sta-

ză acumularea unor cantități mai 
mari de apă in sol, distruge buru
ienile. bolile și dăunătorii plante
lor cultivate și, ceea ce este mult

In secția montaj locomotive a întreprinderii „23 August" din Capitală Foto : E. Dichiseanu

CIND PIESELE AȘTEAPTĂ SA 
FIE RECONDIȚIONATE... Cu toate 
aceste realizări și chiar dacă pla
nul de recondiționări este în mod 
sistematic depășit, rezultatele nu sint 
la nivelul maxim al posibilităților. 
O dovedește numărul mare de piese 
care așteaptă în conteinere. la in
trarea în atelierul de recondiționări, 
timp în care reparațiile sint efec
tuate cu piese noi.

— Nu avem destui oameni în ate
lier — ne explică inginerul-șef al 
întreprinderii, Anton Petrescu. Și nu 
avem pentru că... nu ne permitem. 
Productivitatea muncii crește aici mai 
încet și este, oricum, la un nivel

— Dar capacitatea de producție în 
atelierul de recondiționare vă per
mite extinderea acestei activități ?

— Sigur că da. Aceeași capacitate 
era deservită, la începutul anului 
trecut, de 231 oameni, cu 25 mai 
mulți decit în prezent. Indicatorii 
de plan au fost astfel stabiliți îneît 
a trebuit să reducem personalul în 
această secție, ceea ce implicit a 
determinat reducerea producției.

— Cîte piese noi ați introdus în 
reparațiile efectuate pentru că nu ați 
reușit să le recondiționați pe cele 
care... așteaptă in conteinere ?

— Numai in luna iulie am folosit 
piese noi care valorează 89 mii lei.

Recondiționarea pieselor de schimb
Jffrînele" evidenței contabile

LA ÎNTREPRINDEREA DE REPARAȚII AUTO „grivița"-bucurești

recondiționați pentru cutia de viteze 
a autocamionului „ROMAN" de 10 
tone, cu 1 000 
trecut.

REZULTATE 
întreprindere 
refolosesc 690 repere diferite — în
tre care blocuri motor, chiulase. ar
bori cotiți, pompe de apă și de ulei' 
— numărul acestora fiind în conti
nuă creștere. Tehnologiile utilizate 
au devenit, în marea lor majoritate, 
uzuale în economie : metalizare, în
cărcare cu sudură și așchiere etc. 
Ele, de altfel, sînt aplicate și in alte 
întreprinderi din cadrul centralei de 
specialitate. Ceea ce particularizea
ză realizările de la I.R.A. „Grivița" 
este proporția ridicată a reutilizării 
reperelor : o treime din piesele fo-

mai mult decit anul
CONCLUDENTE. în 

se recondiționează și

perarea, recondiționarea și refolo- 
sirea pieselor de schimb nu se opresc 
însă aici. Dezvoltarea activității de 
recondiționare vizează atît extinde
rea reperelor refolosite, cit și per
fecționarea și modernizarea tehno
logiilor aplicate. Astfel. în acest an 
va intra în funcțiune o linie de re- 
condiționare-a cuzineților de la mo
toarele autocamioanelor „ROMAN" 
și se va aplica tehnologia de su
dură cu flux de electroni pentru 
recondiționarea roților dințate. Tot
odată. se studiază posibilitatea apli
cării tehnologiei de sudură prin 
frecare pentru recondiționarea arbo
rilor conducători din cutia de viteze, 
iar lista proiectelor ar putea fi con
tinuată.

mai scăzut decit în alte secții : fie
care piesă trebuie curățată, verifica
tă. necesită diferite operațiuni de 
recondiționare, iar aceasta costă... 
timp. Așa incit producția-marfă rea
lizată de un muncitor din secția de 
reparații capitale este de două ori 
mai mică decit in secția de fabri
cație boghiuri. Or, pentru îndepli
nirea indicatorilor valorici ai planu
lui trebuie să menținem activitatea 
cu productivitate ridicată și o res- 
tringem pe cea cu productivitate mai 
mică. Sigur, soluția implică un con
sum mai mare de piese noi. asta în
seamnă costuri mai mari și. în ace
lași timp, o insuficientă valorificare 
a metalului, dar. din păcate, nu 
avem altă alternativă.

Dar nu avem de ales : reparațiile 
trebuie efectuate în termenul prevă
zut. mașinile nu pot sta pînă reușim 
să recondiționăm toate piesele din 
stoc !

UN PARADOX CARE TREBUIE 
ELIMINAT. Deci, să recapitulăm : 
recondiționarea pieselor de schimb 
se realizează cu cheltuieli care re
prezintă, de regulă, 15—20 la sută 
din valoarea piesei noi. Așadar, 
operațiunea este avantajoasă nu nu
mai pentru că economisește impor
tante resurse materiale, de care 
economia națională are nevoie vitală, 
dar și 
costuri 
tocmai 
scăzute

pentru că este realizată cu 
scăzute. în mod paradoxal, 

faptul că aceste costuri sint 
conduce la o evaluare conta-

bilă care lasă impresia... lipsei de 
eficiență și de productivitate a ope
rațiunii ! Merită relevat și faptul că 
falsitatea acestei concluzii este ușor 
de detectat chiar cu ajutorul... date
lor contabile : dacă vom calcula 
productivitatea muncii nu pe baza 
producțici-marfă, ci a producției 
nete (prin eliminarea cheltuielilor 
materiale), vom constata că produc
tivitatea muncii in secția de repa
rații capitale este cu șapte la sută 
mai ridicată decit în secția de fa
bricație boghiuri, unde cheltuielile 
materiale — care nu reprezintă, în 
fond, efortul întreprinderii — au o 
pondere mult mai mare. Acesta este 
un argument în plus in sprijinul gă
sirii de către forurile de resort a 
unor modalități adecvate de stimu
lare a întreprinderii în valorificarea 
integrală, la nivelul maxim, al posi
bilităților, a resurselor recuperabile 
și refolosibile.

Este adevărat. în prezent între
prinderea are cuprins in plan un 
indicator cu privire la valoarea pie
selor recondiționate. Practica dove
dește însă că acesta nu are decît o 
valoare de evidență statistică și nu 
poate acționa in scopul urmărit. O 
posibilă soluție ar fi defalcarea din 
totalul producției realizate a sarci
nilor de recondiționare, cu indica
tori de eficiență economico-finan- 
ciari fundamentați separat — inclu
siv numărul personalului și produc
tivitatea muncii. Desigur, există și 
alte soluții. Important este ca, în 
final, acțiunea de recondiționare și 
refoiosire să atingă nivelul maxim 
al posibilităților, in conformitate cu 
prevederile documentelor de partid, 
cu exigențele unei eficiente reale a 
activității economice. Centrala in- 
d strială de reparații auto Bucu
rești, cu sprijinul Comitetului de 
Stat al Planificării, trebuie să gă
sească, in cel mai scurt timp, o mo
dalitate concretă pentru a elimina 
irosirea unor importante resurse 
materiale datorită paradoxurilor evi
denței contabile.

lor cultivate și, _____ ____ ____
mai important, permite asigurarea 
unui bun pat germinativ pentru 
semințe, care vor încolți în între
gime, asigurîndu-se, încă de 
semănat, densități superioare 
plante la hectar. Care este 
diul acestor lucrări ?

Potrivit datelor furnizate de .... 
nisterul Agriculturii, pînă în seara 
zilei de 11 august au fost făcute 
arături de vară pentru însă- 
mintările de toamnă și de pri
măvară pe o suprafață de 554 000 
hectare. Cele mai 
fețe au fost ____ ... ____
Vrancea, Gorj, Olt. Giurgiu, Caraș- 
Severin și sectorul agricol Ilfov. 
Sub media realizărilor din zona a- 
gricolă in care se află sint jude
țele Teleorman. Arad, Tulcea. Con
stanța, Botoșani, Neamț, Galați 
Hunedoara. Brașov, Covasna, Har
ghita, Mureș, Cluj și altele. Impor
tant este ca, în aceste zile, să fie 
intensificat ritmul de lucru la exe
cutarea arăturilor de vară, priori
tate acordîndu-se terenurilor ce 
vor fi însămințate cu cereale și 
alte culturi de toamnă. Bineînțeles 
ne mari suprafețe griul si orzul se 
vor amplasa după prăsitoare tîrzlî : 
porumb. floarea-soarelui, sfec'ă dx> 
zahăr, cartofi și altele. Acestea vor 
trebui recoltate cu prioritate spre 
a se putea trece imediat 
tuarea arăturilor.

Ținîndu-se 
șurile mari 
tat în acest 
lăți agricole ____________
lor păioase. o mare atenție trebuie 
acordată calității acestor lucrări : 
respectarea adîncimii. încorporarea 
resturilor vegetale si nivelarea per
fectă a solului. De asemenea, este 
necesar să se generalizeze efectua
rea arăturilor cu plugul, cu scormo
nitor. și să fie îndeplinit programul 
de afînare adîncă a solului — 
lucrări care, așa cum a demon
strat experiența unităților agricole 
fruntașe, îmbunătățesc calitatea 
pămîntului și deci contribuie 
sporirea recoltelor. Tocmai 
aceea, pretutindeni, cadrele

mari supra- 
arate în județele

la efec-

seama de 
care s-au
an în unele uni- 

la cultura cereale-

neajun- 
manifes-

Eugen RADULESCU

la 
de 

___  _____ de 
conducere și specialiștii din unită
țile agricole au datoria să acorde 
atenție maximă efectuării arătu
rilor, calității acestor lucrări, pre
zenta lor permanentă, la puncte’e 
de lucru, fiind obligatorie pentru 
realizarea ritmurilor de lucru pla
nificate și a unor lucrări de cea 
mai bună calitate, condiție esenția
lă pentru ca însămînțările de 
toamnă să poată fi efectuate la 
nivel agrotehnic superior.
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... pași, 
atitudi-

Debutînd pilduitor tocmai 
„stihuri la stema tării", 
zia românească își definește 
pede. încă de la primii săi 
personalitatea. Activi smul, 
nea luptătoare, solidaritatea poeți
lor cu viața și_istoria poporului lor 

cîteva 
oonfi-

sortii schimbâ-

sint, observa Tudor Vianu, 
din caracterele ei specifice, 
gurind cu toatele nu atit o „repe
tabilă povară", cit un stil al con
științei, un nwdeă al rostirii prin 
care acest pămint se „așază" încă o 
dată în geografia lumii. Cine ar cău
ta un poet român de valoare neex
primat in Poema patriei, nepreocu
pat să adauge noi file acestui vi
guros și polifonic oratoriu, ar avea 
repede revelația unei căutări zadar
nice. Căci lirica românească este și 
un semn al statorniciei, al atașa
mentului față de o vatră milenară, 
o inscripție „pe piatra de hotar", 
așadar un argu
ment liric, con
vingător artisti
cește, pe care 
arta il aduce în- 
tr-o demonstra
ție de natură et
nică și politică, 
între Miron Cos- 
tin, cel care ce
lebra — intr-un 
vers oțelit brusc, 
ridicat printr-o 
nouă și energică 
încordare deasu
pra tînguirii bă- 
trînești pe tema 
toare — pe „strămoșii cestor țări 
de neam cu ferice", pe cei oe „răsă- 
dit-au țărilor hotarele toate, / Pre- 
semne ce stau în veci a să vedea 
poate", și Tudor Arghezi, poetul 
care notifica la rindu-i, in versuri 
programatice, că „Noi moștenim â- 
cest tărim 7 De la slăvitul împărat 
din Rîm", diferența nu este decît efe 
ordinul expresivității. Conținutul, 
atitudinea, mesajul, înălțimea sufle
tească sint aceleași. îndatabil și, aș 
adăuga, consubstanțial cu poezia, 
sentimentul patriotic nu se „domo
lește", stingindu-se in „tălmăcirile" 
lui succesive, ei, dimpotrivă, sună 
mai viu, mai puf, mai bărbătește. 
Semn că Poema patriei, sentimentul 
iubirii de tară nu sint arme dezafec
tate. bune de exilat într-o panoplie 
decorativă. Trăinicia lor izvorăște 
din chiar simultaneitatea timpurilor 
acestora. Cratimă vie intre prezent, 
trecut si viitor, poezia patriotică nu 
este altceva, in fond, decit o sinteză, 
un glas al poporului exprimat prin 
cîntec. Iată de oe indemnurile pro
gramatice ale secretarului general al 
partidului, către o nouă demnitate a 
rostirii, pentru o reluare in limbaj 
contemporan a tradițiilor literaturii 
natriotice. sint intru totul in spiri
tul acestei literaturi : „Cullivarea 
patriotismului, a dragostei fierbinți 
fată de tară si popor — sublinia to
varășul Nicolae Ceausescu — consti
tuie una din îndatoririle cele mai 
nobile ale literaturii si artei. Patria 
— cu trecutul ei glorios, cu prezen
tul ei socialist, cu viitorul său de aur, 
cum îl dorea Eminescu — este și ră
mine veșnic o generoasă temă d.e 
inspirație pentru scriitori".

Adevărul acestei afirmații e con
firmat și de noile file ale Poemei 
patriei, ale acelei epopei naționale 
visate de clasici și dezvoltate in ul
timele decenii în dimensiuni și ori
zonturi noi. Citindu-le. se poate con
stata imediat că timpul n-a demo
netizat trăirea lirică în numele pa
triei, dimpotrivă, i-a dat un relief 
liric mai inalt. mai bogat. Vitalitatea 
poeziei patriotice, forța de convin
gere emoțională a unor poeme de 
Zaharia Stancu. Mihai Beniuc, Ni- 
chita Stănescu. Adrian Păunescu. Ioan 
Alexandru. Constanta Buzea si multi 
alții provine tocmai din legătura su
plă. flexibilă cu i6toria. dar și cu 
viata, cu realitatea imediată. ..Secre
tul" audientei acestor poeți este de 
aflat în aptitudinea de

PATRIA

a integra pe

(Urmare din pag. I)
tuie o lrină in lupta omului pentru 
făurirea propriului destin".

In munca educativă s-a acumulat, 
după cum este cunoscut, o experien
ță bogată, s-au afirmat in ultimii 
ani forme și mijloace de acțiune noi, 
cu o eficiență educativă sporită. S-au 
evidențiat insă în același timp și 
efectele negative ale unei înțelegeri 
simpliste a rolului factorilor educa
tivi, pornind de la impresia că aceș
tia ar acționa de la sine, fără o 
preocupare susținută pentru organi
zarea și îndrumarea ei.

înțeleasă ca act de cultură, ca pro
gram de afirmare plenară a valorilor 
umaniste ale societății noastre, edu
cația materialist-științifică nu se re
duce, desigur, la răspindirea unor 
cunoștințe dintr-un domeniu sau al
tul al cunoașterii, ci ea se adresează 
întregului univers spiritual și moral 
al omului contemporan. în raport 
cu nivelul tot mai ridicat al culturii 
științifice a omului societății noas
tre, apare cu atit mai pregnant ana
cronismul manifestării unor mentali
tăți mistice, mentalități cărora li 
se asociază, în cazul unor secte re
ligioase. izolarea, pasivitatea, ne- 
îndeplinirea obligațiilor sociale, mo
dalități de dezumanizare a omului, 
de îndepărtare a sa de calea 
plinirii plenare prin muncă și 
relații sociale cit mai bogate 
colectivitatea

Experiența 
că formarea 
list-științifice 
tate și consecventă în 
unor acțiuni 
răspundă, desigur, unor cerințe spe
cifice și unei mari diversități de 
condiții sociale, culturale și profe
sionale, dar care, în același timp, 
implică in mod unitar toate formele 
conștiinței și manifestările compor
tamentului, idealurile și valorile 
morale. 

îm- 
prin 

cu
în care trăiește, 

a confirmat adevărul 
convingerilor materia- 

presupune continui- 
organizarea

care sint chemate să

BIHOR. Marți, a început în jude
țul Bihor expediția utecistă „Pe ur
mele ostașilor români eliberatori". 
Ajunsă la a XHl-lea ediție, mani
festarea — organizată de către Co
mitetul județean Bihor al U.T.C. 
— este integrată în suita acțiunilor 
politico-educative dedicate marii 
noastre sărbători naționale de la 
23 August. Timp de aproape două 
săptămîni. tineri muncitori și 
ostași vor străbate în cuprinsul Bi
horului locuri unde ostașii români 
s-au acoperit de glorie în luptele 
duse împotriva cotropitorilor fas-

contemporani lungului convoi de eroi 
ai istoriei naționale. în capacitatea 
de a descifra sensul actual al unor 
aspirații seculare. Nu întimplător. 
Cezar Baltag ne propune o tul
burătoare Răsfringere in acum, 
scrisă cu siguranța celui care știe 
că „Acesta e adevăratul drum : / 
Incandescența noastră comunistă", 
după cum nu e. desigur. expresia 
unei trecătoare jubilații vigoarea cu 
care Constanța Buzea proclamă 
bucuria noilor și neîntreruptelor 
zidiri.

Fată de cromolitografismul unor 
texte „clasioe". populate de fi
guri înțepenite in atitudini stu
diate, noile secvențe din Poema 
patriei (proiect obsedant pentru un 
autor ca Gheorghe Tomozei, care ii 
și dedică de altminteri un substan
țial volitm !) aduc o ridicare a me
ditației lirice spre planul ideii, al 

ȘI GENEROS AL CREAȚIEI
abstracțiunii cuprinzătoare. Este 
cintată ființa morală a poporului, 
„sinea" lui ireductibilă, celebrată de 
un Adrian Păunescu cu solemnita
tea cuvenită unui relevant simbol : 
„Și Sinea Patriei există, nu poate 
niciun vint s-o fure. / pentrucă-n 
fiecare noapte, in aerul înalt și 
cald, / ard douăzeci de milioane de 
credincioase facle pure, 7 pe somnul 
liniștit al celor care clădiră acest 
neam". Este glorificată prin urmare, 
cu o frecvență emblematică pentru 
noul stil al poeziei patriotice, uma
nitatea (prezentă, trecută și viitoa
re) a țării, văzută când ea o fîntină 
din care românii, vorba invitatului 
cronicar, ,,au izvorât și cură", cind 
ca o „coloană de-a lungul" ori ca 
un riu, die fapt ca o „statuie orizon
tală", cum frumos metaforiza un 
poet prematur dispărut, sau. in fine, 
ca o neîntreruptă „lumină lină" și 
„niciodată poposind / un răsărit ce 
nu se mai termină". Citatul exem- 
plifteativ poate fi extras din creația 
oricărui poet actual care-și respectă 
condiția, de la Mihai Beniuc și Ioan 
Alexandru la Virgil Teodorescu, Ion 
Brad. Petre Ghelmez, Alexandru An- 
dritoiu și Nicolae Dragoș, acesta în
crezător în poet ca-n întrupare a 
„timpului fără de-ncetare", propunînd 
dramatica viziune a unei flori de sin
ge și lumină ce ne luminează istoria : 
„Nu-i floare a gliei, una, ~" 
vină t Prin rădăcină dintr-un 
mese. / E semănat cu singe 
mină / Pină-n adine pămintul 
nesc" (Fintină").

Aducerea în prim-plan a 
această atitudine eminamente li
rică, cunoaște în noile ipostaze ale 
poemului de țară o insolită meta
morfoză. Identitatea poetului se de
finește, sunprinzător. tocmai prin 
dispersarea voluptoasă in geografia 
și istoria patriei, exemplar fiind, ca 
in atitea alte intuiții, tot Nichita 
Stănescu, a cărui interogație reto
rică va stărui. în memoria genera
țiilor. „Cine sint. eu ? Sună-ți cim- 
piile... f Cine sint eu 1 Mingiie-ți 
munții... 7 Cine sint eu ? Contemplă-ți 
orașele... / Cine sint eu 1 Privește-ți 
uzinele... 7 Cine sint eu ? Ascultă-ți 
prim&verile... / Cine sint eu ? Priveș- 
te-te pe tine însăți. 7 Al tău sint 
Patrie, / Dintotdeauna". Tribun ori 
virf al unei lungi „coloane de atac", 
cum se imagina Beniuc, „spadă ome
nirii", „scut întru dreptate", cum se 
vrea Petre Ghelmez, poetul contem-

să nu 
os tu
și lu- 
româ-

eului,

formării conștiinței revoluționare

amplu re
cunoașterii 
însușite la 
conștiința 

acesta are

Tocmai pentru că se raportează la 
o unitate structurată, care este con
știința omului contemporan, acțiu
nea factorilor educativi trebuie să 
fie in mod necesar convergentă, evi- 
tîndu-se optica parcelară, obiecti
vele înguste, limitate, caracterul in
termitent, de campanie. în ultimă 
instanță, obiectivul major al educa
ției socialiste, înțeleasă ca proces 
unitar. îl constituie formarea unui 
om nou. cu o conștiință revoluțio
nară, cu bogate cunoștințe cultural- 
științifice, amplificarea manifestă
rilor sale de viață socială, a trebuin
țelor sale spirituale.

Este un adevăr tot mai 
cunoscut că rezultatele 
științifice au fost și sint 
scară tot mai largă în 
omului contemporan și 
neîndoielnic influențe asupra Între
gii sale vieți spirituale, asupra con
vingerilor și comportamentului său. 
Nu înseamnă insă că înfăptuirea 
obiectivelor atit de complexe ale ac
tivității educative ar putea fi înțe
leasă ea o consecință automată a 
progreselor cunqașterii științifice. 
Departe de a se reduce la un sim
plu rol de „informare", un rol 
exercitat uneori în spirit funcționă
resc, cu o argumentare simplistă, în 
modalități terne, lipsite de atractivi- 
tate, oare sărăcesc imaginea atit de 
bogată și plină de dinamism a cu
noașterii. acțiunile inițiate de orga
nele și organizațiile de partid, de 
ceilalți factori cu răspunderi în 
acest domeniu pot contribui în mă
sură mai mare la generalizarea va
lorilor unei culturi materialiste 
printr-o calitate înaltă a mesajului 
cultural, umanist pe care îl propagă.

Vor avea, desigur, o eficiență edu
cativă scăzută acțiunile care nu răs
pund problemelor concrete ale colec
tivităților de oameni cărora li se 
adresează acele conferințe sau dez
bateri din cadrul brigăzilor de educa-

ciști. Cu acest prilej vor avea loc 
întilniri cu veterani de război, 
spectacole-evocare sub genericul 
„Eroi au fost, eroi sint încă". (loan 
Laza).

OLT. Incepînd de ieri. 12 august, 
orașul Corabia este, pe parcursul a 
3 zile, gazda celei de-a XlV-a edi
ții a tradiționalului concurs inter- 
judetean de muzică populară și 
ușoară „Corabia de aur". Numero
șii participant, din 28 de județe 
si din municipiul București, evo
luează în fata publicului și a ju-

deasupra noas- 
c/in soare / Ti- 
singe purtăm 

7 Noi te iubim 
ai tăi pină la

poran rîvnește nu de puține ori con
diția purtătorului de torțe ce lumi
nează in eternitate un ideal colectiv. 
Versul său ia atunci alura unui ju- 
rărriiBt, a declarației de iubire defi
nitivă : „Tineri născuți din strălu
cirea -ființei tale tutelare, 7 Tineri ca 
tine vom rămine, tineri ca tine vțem 
să fim / Egal lucesc 
tră cometele ciizlnd 
neri ai patriei, in 
același sens sublim, 
țară română, sintem
moarte /.../ Din secole ne vine sen
sul acestei magice iubiri / Torța is
toriei din veacuri mereu aprinsă să 
rămână '/ Lucind pe trupurile noastră 
ca pe cămașa unor miri" (Mircea 
Florin Șandru : Noi te iubim, Țară).

Invocările tradiționale al-e marilor 
figuri istorice ale neamului se supun 
și ele unui insolit tratament liric. 
Grigore Hagiu, autor și el, cindva, 

IZVORUL VEȘNIC

lon Horea, 
Ana Blandiana, 
Cornelia Sturzu.

al unor Ointece la stemă (cu care 
putem, eventual, măsura saltul valo
ric de la suav-stingacele „compu
neri" similare ale lui Dosoftei) iS 
evocă pc Decebal. Mihai Viteazul, 
pe Bălcescu, Tudor sau pe eroii de 
la Grivița, subsumind insă toată a- 
ceastă imnografie — de bună fac
tură estetică — unui simbol al recti
tudinii. al fireștii gravitații a neamului 
spre glia al cărei etern apărător este: 
„firul nostru cu plumb, renăscut ll 
sub stele, sub vremi, sub înaltele / 
pentru clvpa de acum / de-noeput, 
pentru clipa de miinc, pentru al
tele". Resurecția imnului -este de alt
minteri o realitate frapantă. Prolifi
cul Dumitru M. Ion, poet de nota
bile resurse, publica in 167'4 o 
culegere de Jwwittri, amestec de 
suavitate și candoare ce prevestește 
masiva tetralogie de Imne, operă 
singulară publicată de-a lungul urni 
deceniu și mai bine de loan Ale
xandru. Tot imnuri sint Runele lui 
Dan Verona, din care ne privesc 
prin fereastra brumată a poemului 
eroi ai faptei și ai spiritului româ
nesc. Pentru acești autori, alături de 
al căror nume le putem așeza, cu 
aceeași putere probatorie. și pe cele 
ale lui Marin Sorescu, 
Ion Gheorghe, 
Adrian Popescu,
Mircea Dinescu, Paul Balahur. An- 
ghel Dumbrăveanu. Lucian Avra- 
mescu, Nicolae Dan Fruntelată, 
Titus Vîjeu, Florin Costinescu. Ovi- 
diu Genaru, Victor Tulbure. Violeta 
Zamfirescu, Mircea Florin Șandru, 
Daniela Crăsnaru. Dan Rotaru, Mara 
Nicoară, Radu Câmeci ș.a.. patrio
tismul nu e o noțiune univocă, ra- 
portabilă numai la trecut, ci o che
mare Însuflețită spre istorie vie. o 
dialectică infinită, legind — sub raza 
nobilă a iubirii de țară — străbunii 
de prezent și contemporaneitatea de 
viitorul întrezărit cu patos vizionar.

Printr-o firească îngemănare, is
toria Țării și istoria Partidului 
află în cuvîntul poetic același 
receptacol grav, iscind sonorități 
prelungi, solemne. Conștiința unei 
indestructibile legături între idea
lurile poporului și cele ale co
muniștilor, a unei milenare demni
tăți renăscute acum în forme supe
rioare răzbate dintr-un poem de Ște
fan Aug. Doinaș : „Din cind în cind, 
ființa cea de brume // a țării-ncre- 
menește-n stilpi de joc ; 9 e ca și

i care Sint fie prea 
generale, fie cu totul

ție materialistă 
abstracte și t 
inadecvate problemelor reale ale oa
menilor. După cum nu pot fi lă
sate pe ultimul plan personalitatea 
profesională și politică, puterea de 
convingere a celor oare sint chemați 
să participe la asemenea acțiuni. 
Este bine să vină, de pildă, lectori 
de la centru pentru a face expuneri, 
dar nu trebuie omis că fiecare l'ooa- 
iitate dispune astăzi de intelectuali 
bine pregătiți, care trebuie antre
nați in îmbogățirea efectivă a actu
lui educativ, tocmai pentru că ei cu
nosc bine viata, problemele cu care 
se confruntă colectivele, întrebările 
pe care și le pun și pot deci inter
veni eficient, la obiect, în lămuri
rea lor.

Propunindu-și să sintetizeze expe
riența acumulată in domeniul mun
cii de educație, neîndoios că în ca
drul lucrărilor Congresului educației 
politice și culturii socialiste vor fi 
abordate pe larg problemele educa
ției științifice, materialiste, ca parte 
componentă, inseparabilă a procesu
lui educativ, evaluindu-se eficiența 
modalităților și formelor de activi
tăți destinate acestui scop, generali- 
zîndu-se inițiativele pozitive, nomi- 
nalizindu-se formele rutiniere, 
putere de influențare și mai 
propunînd forme și modalități 
cu rezonanțe în conștiințe.

Ridicarea nivelului general de 
gătire al tuturor oamenilor muncii, 
afirmarea conștiinței lor revoluțio
nare constituie azi procese sociale de 
mare complexitate la înfăptuirea 
cărora munca politică desfășurată de 
organele și organizațiile de partid 
poate contribui intr-o măsură mereu 
mai mare. Ele reprezintă in cele din 
urmă puternioe premise ale însușirii 
concepției revoluționare a partidu
lui; a aplicării ei în toate domeniile 
de activitate.

♦

fără 
ales 
noi.

pre-

I. STĂNESCU

CARNET CULTURAL

(Mihai
riului pe scena grădinii de vară 
din orașul de la Dunăre. 
Grigoroșcută).

BOTOȘANI. La secția de 
Muzeului județean Botoșani 
vernisată o expoziție reprezenta
tivă din opera plastică a lui Henri 
H. Catargi. Expoziția cuprinde 118 
lucrări de pictură in ulei și grafică.

artă a 
a fost

cînd insingerate mume 7 își concen
trează in același, loc / și zorile și-a
murgul și lucrarea 7 de jbs prin care 
Patria iși ia 7 suind din mii de 

Partidului invă- 
/.../ obrazul lui 

noastră / sint o 
un zbbr ./ de

spre matca lor." 
o inextricabilă le- 
sugerează, în ima- 
Horia Bădescu în 
cortegiului de mari 
ale căror griji și 
nesomnul Omului

fețe-nfățișarea 1 
luit de-0 stea, 
și demnitatea 
plămadă unică : ___
piscuri astre, o privire-albastră '/ din 
rluri coborind 
(întrupare). Tot 
gătură de suflet 
gini fulgurante, 
„filmul" liric al 
bărbați ai țării, 
Vise stăruie-n 
chemat în fruntea partidului de me
moria acestui pămint încercat.

Cihtînd partidul ca pe o „desăvir- 
șită frumusețe" in ordinea morală a 
lumii, celebrind solidaritatea intru 
vis și faptă a poporului, poeții de
senează cu fire de lumină statură 

■Eroului căre ne-a 
__________ restituit în între

gime. istoria, vite- 
martirii. 

lor sună 
cînd da
cii o alti-

jii Și 
V'ersul 
atunci 
derițat, 
ră romantică de 
marș eroic : „Să 
ii cinstim, eroii 
anonimi, / Pe cei 
cv nume scuriipe 
să-i cinstim., /7 ' 
Acum cînd. ne-am 
unit in liberta
te, 7 Cind inima 

bate, /7 Cină stă 
ales de noi. 7 Al 

intre eroi. / 7 Glorie

în pieptul țării 
în fruntea ei, 
neamului erou 
lui / Și țării glorie ! / El ne-a redat
dreptul la istorie. 7'7 i£l ne-a redat 
iutejii și martirii, El poartă-n
ochi luminile Unirii". Hon Brad : 
Uniți in Kbertăte), cînd ia accente 
de odă, lapidară : „Căci tutuYor ne 
ești mindria / $i conștiința trează, 
luminind. / Partidul, CeaușeScu, 
România 7 E tot ce-avem mai scump 
pe-acest pămiret" (Alexandru An- 
drițoiu : Partidul, Ceaușeseu, Roma
nia).

îndemn și angajament de 
știință, poemul patriotic, așa 
este scris și rostit de poeții contem
porani, are valoarea unui document 
de identitate spirituală și sufleteas
că. Tn orizonturile sale actuale sint 
de aflat noi și memorabile sfecvențe 
ale nemuritorului tint despre pămin- 
tul etern num-it România.

con-
cum

loan ADAM
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TEHNICĂ Șl CULTURĂ
Casa de cultură a sindicatelor din 

orașul Galați și-a ciștigat un loc de 
frunte intre așezămintele culturale 
ale municipiului, exprimind. din 
plin, cil mijloacele sale specifice, 
bogatele tradiții muncitorești ale si- 
derurgiștilor, constructorilor de 
nave și ale celorlalți lucrători din 
unitățile economice de aici. Pentru 
valoarea multor initiative și succe
se. reunite in activitatea complexă 
educativă, de modelare spirituală a 
omului nou, casa de cultură a obți
nut locul 1 pe țară în cadrul Festi
valului .național „Cintarea Româ
niei".

In aceste zile de rodnic bilanț 
muncitoresc, premergătoare marii 
sărbători naționale a poporului 
nostru, paleta activităților culturale, 
politico-ideologice și tehnico-profe- 
sionale din cadrul casei de cultură 
este susținută prin recenzii de nou- 

precum și schite de atelier aflate 
in colecția familiei. Reunind lucrări 
din toate etapele de creație, expo
ziția evidențiază 
al unui mare 
Hrușcă).

destinul exemplar 
creator. (Eugen

La Brad s-a în-HUNEDOARA.
cheiat cea de-a XlV-a ediție a Săpr 
tămînii cultural-educative „Zarand 
1987“. Structurată pe zile tematice, 
dedicate manifestărilor politico- 
educative. de creație tehhico-știin- 
țifică, filmului, cărții și programe
lor artistice, acțiunea a cuprins

Perfecționarea școlii cere autoperfecționarea

O reuniune profeșional-științifrcă 
a cadrelor didactice, la care partici
pam cu mai mult timp în urmă, a 
avut un deznodămint neprevăzut, 
chiar dacă apariția lui nu era intim- 
plătoare. Se formulau concluziile pe 
marginea eficientei sale si. în dorin
ța organizatorilor ca reușita să fie 
cit mai relevantă, erau evidențiate, 
cu o grijă nedisimulată mai cu sea
mă pentru amănuntul statistic, nu
mărul .participantilor și repartizarea 
lor pe secții, numărul eomimicărflor 
și durata lecturii lor ; apoi s-au al
cătuit tabele, s-a stabilit ponderea 
pe grade didactice și pe sexe a ve>r- 
bitorilor. s-au făcut comparații și 
s-a ajuns astfel la cileva bilanțuri 
dintre cele mai confortabile. Numai 
spre sfîrșit de tot, cînd a trebuit să 
fie fixată data, împreună cu struc
tura următoarei reuniuni, s-a obser
vat că, dindu-se curs formulei sta
bilite, aceasta n-ar face decît să re
pete, de fapt, manifestarea prece
dentă. sortinrha-se unei simple re
editări. A urmat un moment de 
descumpănire, pină cind -organizato
rii și-au reamintit că pe parcursul 
reuniunii fuseseră formulate și cî
teva propuneri de perfecționare, 
altminteri foarte pe scurt consem
nate. și atunci au răscolit tabelele, 
au revăzut comparațiile, 
stabilite, pe grade 
date la o parte, 
acestui arsenal, 
mai bine n-a mai 
rătăcise.

Evoc finalul, semnificativ dintr-un 
anume punct de vedere, al unei mai 
vechi reuniuni .profesionaJ-științi- 
fice pentru că «Pesta arată, intre 
altele, că ideea perfecționării învă
țământului trebuie cu precădere 
pusă în va toate încă de la apariție, 
din chiar contextul organic in care 
a fost formulată. însăși desfășura
rea pe mai departe a unei asemenea 
manifestări trebuie să fie trecută 
din mers sub autoritatea ideilor de 
perfecționare reliefate între timp și 
orientată astfel incit să amplifice și 
să întregească asemenea idei in
tr-un sistem unitar, coerent care să 
le ușureze aplicarea. De unde rezul
tă că reușita (sau nereușita) fiecă
rei acțiuni de genul celei amintite 
se cere apreciată cu precădere in 
raport de ideile, de soluțiile de per

ponderile 
și pe sexe au fost 
dar în amestecul 

scinteia ideii de 
putut fi găsită. Se
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tăti editoriale, colocvii și prelegeri 
metodologice, expoziții de artă plas
tică, cenacluri literare. Se pătrunde 
în tainele științelor „de virf‘ 
frecventarea cercurilor 
mâtică și electronică 
(in fotografia de sus).

O activitate rodnică o
13 formații artistice pentru adulții, 
dintre care se disting cele de tea
tru, dans tematic, balet clasic, obi
ceiuri tradiționale, dansuri popu
lare, estradă etc. Copiii, adolescen
ții sint și ei prezenți cu rezultate 
meritorii, laureați in edițiile ante
rioare ale aceluiași festival națio
nal. prin cercurile de balet, orches
tră de mandoline (fotografia de jos), 
grupurile vocal-instrumentale și de 
muzică tinără.

Euqen D1CH1SEAJVU

dezbateri, mese rotunde și evocări 
care au evidential noile ctitorii de 
pe aceste frumoase meleaguri ale 
Apusenilor. (Sabin Cerbu).

VÎLCEA. Timp de două zile, mu
nicipiul Rîmnicu Vilcea și stațiu
nile balneare de pe Valea Oltului 
au găzduit o suită de manifestări 
cultural-artistice din cadrul celei 
de-a XlX-a ediții a Festivalului 
folcloric interjudețean intrat în tra
diția culturală a acestor locuri sub 
genericul „Cîntecele Oltului". (Ion 
Stanciu). 

fecționare și aiitoperfecționane pe 
care le avansează asemenea unui 
corolar al atitudinii critice proprii 
întregii manifestări, în raport de 
care se-nțeiege că mijloacele statis
tice devia adeseori irelevantc.

Tocmai sub semnul acestei con
cluzii s-a încheiat, nu de mult, la 
Piatra Neamț faza națională a ma
nifestării metodico-științifioe „Crea
tivitate și eficiență in invătămînt", 
ajunsă în acest an la -cea de-a treia 
ediție, și tocmai aici se află princi
palul izvor al reușitei sale : în fap
tul că fiecare participant, confrun- 
tîndu-și, intr-un cadru amplu și 
complex, ideile și practicile metodi
ce utilizate pină atunci, a revenit în 
școală cu imaginea mai limpede nti 
numai a ceea ce a realizat, Ci cu 
deosebire a ceea ce poate și tre
buie să realizeze mai mult sub ra
port. educativ. Numai că una este 
cînd ajungi la aoeastă stare de Spi
rit prin delimitare de ceea oe repre
zintă lucruri și fapte oomiine. și 
alta este cind te angajezi in reali
zarea unui asemenea obiectiv supe
rior. stimulat fiind de Ce<«i ce au 
făcut alții mai mult și mai bine de
cît tine. De aceea prima întrebare 
din cuprinsul unei anchete efectua
te la Piatra Neamț a fost : „în ce 
măsură o manifestare de formula

Pe marginea 
manifestării 
„Creativitate 
și eficiență 

în învățăm în t8’

mai 
se cere acum 
prezentate să 
de problema- 

accentuarea 
pro-

comuni-

organizatorică a ct*ci amintite pri
lejuiește asemenea stimuli și orien
tări către practici și rezultate supe
rioare in domeniul educației
La aoeastă întrebare, prof. univ. dr. 
George Văideanu. de la Universita
tea „Al. I. Cuza" din Iași, ne-a răs
puns următoarele :

— Educarea patriotică, militant 
revoluționară a tineretului în proce
sul ihstructiv-educativ, cum figu
rează pe genericul acestei manifes
tări metodico-Științifice, are carac
ter general și permanent, ea solicită 
•toate disciplinele de învățămint și 
conjugarea eforturilor tuturor ca
drelor didactice. In acest sens s-a 
făcut un pas bun înainte prin fap
tul că, la reuniunea toetodico-știin- 
țifică actuală, universitarii sint pre
zenți și în secțiile preuni verși tare, 
ceea ce favorizează un schimb de 
idei și o dezbatere mai amplă, la un 
nivel mai înalt de exigență și auto
exigență. Așa se explică, în bună 
parte, succesul de la Piatra Neamț. 
Dar formula organizatorică 
poate fi îmbunătățită : 
ca înseși comunicările 
asigure un grad sporit 
tizare a faptelor, cu 
atitudinii critice, iar viziunea 
iectivă s-o substituie pe cea static- 
descriptivă care încă mai caracteri
zează -o bună parte dintre 
eări.

— Ceea ce solicită șl o 
guroasă selecție a acestora.

— Da, dar nu numai ; 
învățărnintului poate crește 
pe seama unor modele riguros 
lecționate și utilizate exemplar, în
tr-o împrejurare sau alta, ci prin 
ridioarea tuturor cadrelor didactice 
la cel mai inalt nivel de intelegere 
și de stăpinire a virtuților educative 
proprii disciplinei predate, astfel 
îneît fiecare să devină un creator, 
un maestre în specialitatea lui.

— In locul mai vechii împărțiri 
pe discipline de învățămint. pe care 
o urmează îndeaproape organizarea 
pe secții a reuniunilor de acest gen 
— ne-a spus în aceeași ordine de 
idei prof. univ. dr. Virgil Florea. de 
la Institutul agronomic „N. Bălces- 
cu“ din București — ar fi, poate, 
mai nimerită o structură re un mai 
pronunțat caracter sintetic și care 
să beneficieze de o perspectivă mai 
largă în dezbaterea probtemelor. Eu 
sint profesor de eronomie, dar am 
o comunicare in secția de Geogra
fie-Agricultură, tocmai pentru că in 
procesul educativ mă interesează 
implicațiile și ale altor discipline. La 
intimpinarea posibilă că mai puține 
secții atrag după sine mai puține 
comunicări, aș răspunde mai întii

mai ri-

oalitatea 
nu doar

Se-

Restantierii...
aceeași 
biblio- 
în bi
ata să. 

ei fa

stabilite, 
prieteni ai 

ne * dau satis-

Citi oameni citesc o 
carte din biblioteca 
personală și tfți pot 
beneficia de 
carte aflată în 
teca publică ? 
blioteca de 
cițiva membri
miliei și, eventual, 
cițiva prieteni. Dar in 
biblioteca publică? In
comparabil mai multi 
și cu o mult mai mare 
frecvență, așa cum de
monstrează lucrătorii 
bibliotecii „Mihail Sa- 
doveanu". din Capi
tală. Imensa ihajori- 
tate a celor peste 
douăzeci mii de citi
tori constanți, cit și 
zecile de mii de citi
tori ai celor 54 filiale 
— biblioteci de sector 
și de cartier — mani
festă o atitudine plină 
de grijă și respect 
față de acest bun ob
ștesc, restituind căr
țile împrumutate în 
bună stare și la ter
menele 
„Acești 
cărții 
faefia muncii împlini
te — ne spune biblio
tecara Doina Guică. 
Alții însă...". Aflăm 
că unele dintre cele 
mai solicitate cărți au 
fost pur și simplu 
scoase din circuitul 
normal bibliotecă-ci- 
titor-bibliotecă din 
oauza celor ce „uită", 
adică se fac că uită, 
să Ie aducă la termen 
sau, nu de puține ori, 
nu le 
deloc, 
tanțieri 
alții, 
mari", au depășit anul, 
în total, numai bi
blioteca municipală, 

fără filiale, înregis
trează patru sute de 
restantieri.

Pentru a putea a- 
prccia cit mai aproa
pe de realitate pagu
bele provocate bunu
lui public am 
să aflăm 
valoarea în 
ților lipsă, 
mărul de 
care le-au 
tat. le-au citit și res
tituit bibliotecii pină

câutat 
numai 
a căr- 
și nu- 

persoane 
împrumu-

nu
l lei 

ci

ADNOTĂRI

cînd... Pină cind, așa 
cum rezultă din fi
șele bibliotecii amin
tite, au ajuns pe mina 
restanțierilor : Con
stantin C„ electrome
canic la telefoane, a 
împrumutat volume
le I și II „Scheme 
de televiziune" și nu 
le-a mai restituit. A- 
cestea fuseseră citite 
anterior de 103 per
soane (pină la 17 sep
tembrie 1988). Același 
restanțier a împrumu
tat alte două volume 
tot din domeniul te
leviziunii și... dus a 
fost. Alți restantieri : 
Andrei C. D„ student 
la Aeronave, a îm
prumutat cărți neres- 
tituite din 1985. Una 
dintre acestea. „Ana
liza matematică", cir
culase anterior la 52 
cititori. Viorel A., re- 
cepționer la I.C.R.M.. 
a împrumutat două 
romane într-o limbă

mai restituie 
Unii sint nes- 
de cîteva luni, 

„restanțierii
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că asemenea consecință nu este 
obligatorie, apoi că nu numărul a- 
cestora înseamnă cel mai mult pen
tru reușita unei manifestări meto- 
dico-știirițifioe și, în sfirșit, că even
tuala lor ’reducere •numerică ar pu
tea favoriza. in schimb, creșterea 
complexității și ținutei lor științifi
ce, ceea ce ar prilejui un schimb 
mai larg de opinii și un grad sporit 
de implicare din partea participan
tilor.

Demn de remarcat eSte si faptul 
că cele mai multe dintre propune
rile de îmbunătățire a cadrului or
ganizatoric, formulate pe marginea 
sau in chiar cuprinsul manifestări
lor metodioo-știînțifiee, pornesc de 
la necesitatea întăririi procesului de 
perfecționare a pregătirii cadrelor 
didactice, îndeosebi prin mutarea 
centrului său de greutate în planul 
conștiinței individuale și accentua
rea inițiativelor de autoperfecțio- 
nare necontenită. Acesta a și fost 
de altminteri genericul sub care 
s-a situat dezbaterea de la Piatra 
Neamț. Oeea oe a adus din nou in 
actualitate calitatea pregătirii stu
denților, viitoare cadre didactice, 
inclusiv sub raport pedagogic, cum 
și calitatea activităților metodice 
din școli și facultăți. „$i cum din 
categoria viitoarelor cadre didactise 
fac parte și unii studenți ai facul
tăților tehnice, apare limpede rela
ția dintre calitatea pregătirii meto- 
dico-didactice a acestora și reușita 
viitoarelor acțiuni educative din 
școli — este de părere lector univ. 
dr. Simion Cioată, de la Institutul 
politehnic bucureștean. Ceea ce in- 
seamnă că procesul autoperfecționa- 
rîi cadrelor didactice își află un 
punct esențial de sprijin inclusiv in 
extinderea și perfecționarea cursu
rilor de metodică, de pedagogie -din 
jnvățămîntul superior tehnic, desfă
șurate astfel incit să favorizeze sin
teza umanistă a cunoștințelor știin
țifice și tehnioe asimilate de stu- 
denți. Cum însă tehnicile reușitei în 
aoeastă direcție sint la început, par- 
tectarea lor solicită schimburi de 
experiență și dezbateri mai largi in 
reuniunile metodico-știintifioe" ; „Se 
simte urgent necesitatea elaborării 
mai multor lucrări metodice, ghi- 
duri, orientări practice cu ajutorul 
cărora cadrele didactice să adinceas- 
că și să soluționeze optim una sau 
alta dintre laturile ori problemele 
educării colectivelor de elevi — opi
nează Constanța Dimitriu, președin
tă a Comisiei pentru activitatea sin
dicatelor din învățămint, județul 
Bacău. Pentru că dacă e adevteka 
că multe dintre' comunicările pre
zentate aici excelează prin descrip
tivism (eu însămi am constatat a- 
cest adevăr, . participind la lucrările 
secției do învățămint primar), nu e 
mai puțin adevărat că rareori ni se 
propun metode practice de cercetare 
și, implicit, de autoperfectionare a 
pregătirii metodico-științifioe".

Cum este și firesc, oadre didac
tice de profiluri diferite opinează 
frecvent in favoarea necesității ca 
reuniuni de genul -celei de la Piatra 
Neasnț să-i pună pe participanta la 
curent cu tot oeea ce este inedit, 
modern, valoros in peisajul de tdel 
al învățământul ui. in practicile edu
cative de pretutindeni. De cantita
tea și, mai cu seamă, de calitatea 
informațiilor utilizate, de viteza cir
culației lor, structurate in conexiuni 
elocvente, «expresive, depinde ca 
asemenea manifestări metodico-ști
ințifioe să stimuleze integral pro
cesul didactic și să-l direcționeze 
spre cote calitative mereu mai înal
te. în această ordine a priorităților, 
prof. univ. dr. Gheorghe Vitanidis, 
do la Institutul de artă teatrală și 
cinematografică din București, sub
linia, intre altele, necesitatea ca 
fiecare comunicare mOtodico-știinti- 
fică să-și asocieze imaginea proiec
tată. Ar fi un argument suplimentar 
și, poate, decisiv în favoarea con
cluziilor finale ale fiecărei comuni
cări și o modalitate de informare a 
celor prezenți cu tot ceee ce se pe
trece in sistemul invățămîntului ro- 
mân-esc, iar pe baza acestei Infor
mări cuprinzătoare, exacte, reuniuni 
cu prestigiul celei de la Piatra 
Neamț și-ar putea asuma și unele 
răspunderi decizionale. altminteri 
spus, s-ar situa integral în orizontul 
genericului adoptat : creativitate și 
eficiență in învățămint.

Mihai JOKDANESCU 

redus, la șapte 
în loc de două- 
pot, desigur, să 

împrumutate si

de largă circulație, 
uitind. să le restituie.

Să precizăm : un 
exemplar de carte din 
biblioteca publică poa
te fi împrumutat, și 
deci citit, de C61 puțin 
20—30 de ori pe an. 
Unele dintre cele mai 
solicitate cărți la care, 
din acest motiv, ter
menul de restituire a 
fost 
zile 
zeci, 
fie 
mai multor cititori. Or. 
tocmai acestea sint 
cele mai des vizate 
de oameni certați cu 
etica și normele civi
ce. Unora dintre aceș
tia li s-au trimis cărți 
poștale ori somații re
petate cu titlu execu
toriu. așa cum prevăd 
normele legale. Dar 
chiar și simpla achi
tare a contravalorii și 
majorările de rigoare 
— după multe și difi
cile intervenții — nu 
compensează nici pe 
departe urmările lip
sei cărților respective 
din biblioteca publi
că. Cind un restan- 
țier sustrage acest bun 
obștesc 
sute și 
meni nu 
resc ca 
că, ne gindim desigur 
la colectivul de mun
că din unitatea in 
care acesta își desfă- 

, șoară activitatea — ca 
urmare a sesizării bi
bliotecii — să intervi
nă decis și energic 
pentru sancționarea 
comportamentului ci
vic al celui în cauză ?

util pentru 
sute de oa- 
ar fi oare fi- 
opinia publi-

C. BORDEIANU
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului

(Urmare din pag. I)
Inmînind scrisorile de acreditare, 

ambasadorul MOHAMAD JAM- 
SHIDI GONHARI a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, din 
partea președintelui Republicii Isla
mice Iran, Seyyed Aii Khamenei, 
un mesaj de prietenie, iar poporului 
român urări de progres și prospe
ritate.

în cuvintarea prezentată de am
basador sint relevate relațiile de 
colaborare dintre popoarele român 
și iranian, dintre cele două țări, 
precum și dorința de a se acționa 
pentru dezvoltarea continuă a aces
tora.

Primind 
tovarășul 
a mulțumit pentru urările transmi
se și a adresat președintelui Repu
blicii Islamice Iran cele mai bune 
urări de sănătate, iar poporului ira
nian — prosperitate și pace.

în cuvintarea de răspuns a pre-

scrisorile de acreditare, 
NICOLAE CEAUȘESCU

Republicii Islamice Iran
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
subliniază că relațiile dintre Româ
nia și Iran înregistrează un curs 
ascendent, avînd la bază princi
piile deplinei egalități in drepturi, 
respectului independenței și suve
ranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului re
ciproc. Totodată, se menționează că. 
pornind de la interesele de progres 
ale celor două state, de la potenția
lele economloe în continuă creștere 
ale României și Iranului, de la ex
periența pozitivă dobindită în reali
zarea în comun a unor obiective 
industriale, România acționează 
pentru o dezvoltare și mai , susți
nută a schimburilor economice, a 
colaborării și cooperării dintre ță
rile noastre.

în cuvintare este evidențiat fap
tul că România, preocupată să asi
gure înfăptuirea unor vaste progra
me de dezvoltare economico-socia- 
lă, de ridicare a nivelului general 
de viață și civilizație a întregului 
popor, acordă o atenție deosebită

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Gaboneze, miercuri a avut 
loc in Capitală o manifestare cultu
rală organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, în cadrul căreia au fost pre
zentate aspecte ale dezvoltării eco
nomice și sociale din această țară.

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

A lost de față Theophile Mous- 
sounda, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al acestei țări lă București.

tv
20,00 Telejurnal • In întimpinarea 

marii sărbători
20,20 Viața economică
20,35 Epopeea revoluției și construcției 

socialiste. 23 August 1944 — ex-

se evoluției situației internaționale, 
țara noastră militînd ferm pentru 
reducerea încordării în lume, pen
tru o politică de pace, independență 
și largă cooperare între națiuni. 
Poporul român, prieten sincer al 
poporului iranian — se arată în cu- 
vîntare — urmărește cu profundă
îngrijorare continuarea conflictului
militar dintre Iran și Irak, care a 
provocat ambelor țări 
umane și materiale, 
pronunțîndu-se, de la 
tru soluționarea problemelor dintre 

tratative, pe

mari pierderi 
țara noastră 
început, pen-

cele două țări prin 
cale politică.

După prezentarea 
lor de acreditare,

scrisori- 
președintele 

Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cu ambasadorul Mohamad 
Jamshidi Gonhari.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la oonvor- 
bire au participat loan Totu. minis
trul afacerilor externe, și Dumitru 
Apostoiu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

vremea

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEIl"

PLOIEȘTI: Magazinul 
tineretului

Comerțul de stat al municipiului 
Ploiești si-a completat rețeaua de 
unități cu un nou si modern ma
gazin specializat în desfacerea ar
ticolelor destinate tineretului. Ma
terializând o inspirată idee a ar- 
hitectilor si proiectanților de la in
stitutul de specialitate al județu
lui Prahova, nou! magazin ocupă 
o suprafață de 1 150 metri pătrați. 
El pune la dispoziția cumpărăto
rilor o gamă bogată de articole de 
confecții. încălțăminte, sport-tu- 
rism. galanterie, tricotaje, lenjerie, 
măroch mărie. cosmetice si altele, 
beneficiind de un personal bine 
pregătit profesional. (Ioan Mari
nescu).

organizării unităților, astfel incit 
să sporească numărul magazinelor 
specializate Pe anumite mărfuri si 
să se diversifice aama serviciilor 
oferite populației. (Constantin Bla- 
govici).

DÎMBOVIȚA: Construcții 
culturale la sate

în localitățile rurale ale județu
lui Dîmbovița sporește numărul c- 
dificiilor destinate activităților cul
tural-educative. Au fost date in fo
losință impunătoare cămine cultu
rale. adevărate rase de cultură, in 
comunele Pietroșita. Vțrfuri si Bez- 
dead. Ultima construcție de acest fel 
a fost inaugurată in comuna 
Morteni. urmînd ca in curind un 
asemenea eveniment să aibă loc și 
la Crângurile. (Gheorghe Manea).

OIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
P. C. ITALIAN:

„Alternativa reformatoare și progresistă
Z.iavul .,l.’Unită“ a publicat raportul prezentat de A. Natta, secretarul 

general al P.C. Italian, la plenara C.C. și Comisiei Centrale de Control 
ale partidului, care a făcut o amplă analiză a situației din țară, ca fi a 
evoluțiilor de pe scena internațională. Concluziile puse in evidență sint 
de o deosebită actualitate in lumina rezultatelor recentelor alegeri legis
lative. Reproducem extrase din raport.

Cu prilejul încheierii misiunii sale 
în țara noastră, ambasadorul Cana
dei la București, Jacques Simard, a 
(oferit miercuri o recepție.

Au participat membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Exter
ne, ai altor ministere și instituții 
centrale, oameni, de oultură și artă, 
ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră.

(Agerpres)
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presie a voinței întregului popor 
român. Documentar
Laudă acestui pămînt. Versuri 
și cintece patriotice
Univers al muncii și educației 
revoluționare • Contemporani cu 
viitorul. Reportaj
Laureațl ai Festivalului național 
„Cîntarea României" (color). 
Telejurnal
închiderea programului

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 13 august, ora 21 — 16 au
gust, ora 21. Tn țară : Vremea va fl 
răcoroasă, Îndeosebi în regiunile din 
nordul țării. Cerul va fi variabil, eu 
înnorări mai accentuate la începutul 
intervalului în regiunile din sudul ță
rii, unde, pe alocuri, se vor semnala 
averse de ploaie și descărcări elec
trice. Apoi, innorările se vor accentua 
treptat in Crișana, Maramureș, Tran
silvania șl Moldova, unde, local, vor 
cădea ploi ce vor avea și caracter de 
averse. însoțite de descărcări elec
trice. In rest, ploi slabe, izolate. Vin- 
tul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, izolat mai coborîte 
în prima noapte, dar mai ridicate pe 
litoral și in sudul țării, iar cele ma
xime, în general. între 18 și 28 grade. 
In București : Vremea va fi răcoroa
să. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai pronunțate la începutul interva
lului. cind va fl favorabil ploii slabe 
trecătoare. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila intre 14 și 17 grade, iar cele ma
xime. între 26 și 28 grade.

NEAMȚ : Se extinde 
rețeaua comercială

In ultimii ani- suprafața spații
lor comerciale si de servire din 
municipiul Piatra Neamț s-a du
blat prin, noile magazine si ate
liere aflate la parterul blocurilor 
nou construite. între acestea se 
află si noul complex comercial, si
tuat în modernul cartier 
cărui apartamente si-au 
curind locatarii.. O dată 
derea rețelei comerciale 
vire. întreprinderile de 
te au in vedere si îmbunătățirea

Cozla. ale 
primit de 
cu extin- 

si de ser- 
sotectalita-

DEVA : Tabără școlară
La Liceul 

Deva a fost 
aviație civilă, la cane participă pes
te 70 de elevi membri ai cercu
rilor de planorism si parașutism 
din 10 județe ale tării. Programul 
de tabără cuprinde pregătirea teo
retică si fizică de specialitate. După 
pregătirea la sol. care se efectuea
ză cu ajutorul unor cadre didac
tice din mai multe județe, elevii 
vor efectua exerciții practice de 
zbor si parașutism. (Sabin Cerbu).

industrial nr. 1 din 
deschisă o tabără de

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
De azi, la Baia Mare 

concursul internațional de gimnastică 
„Prietenia”

Astăzi incepe in Sala sporturilor 
din Baia Mare concursul „Prietenia1*, 
competiție internațională de tradiție 
ce reunește anual pe cei mai talen- 
tați sportivi ai tinerei generații din 
țările socialiste. Acum orașul de sub 
Dealul Florilor găzduiește pentru a

doua oară această competiție inter
națională, prima fiind in anul 1975. 
Vor evolua în această atractivă în
trecere tineri sportivi din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, Cuba, 
R.D. Germană, Ungaria, U.R.S.S. și 
Romănia. (Gheorghe Pârja).

„Țărmurile noi“ ale navaliștilor severineni
(Urmare din pag. I)
zarea ; însemnarea tablelor 
pe corpul navei se făcea 
prin sprijinirea acestora pe 
umerii oamenilor, și așa 
mai departe. Priviți acum : 
un singur om mînuie 50 de 
tone de metal, fixîndu-le 
în corpul navei prin apăsa
rea unui simplu buton. Și 
ce nave se construiau 
atunci ? Simple, pescărești, 
de cîteva tone.'

Amintiri... Le mai păs
trează în sufletul lor cei 
care au muncit în acei ani 
și, printre ei, Gheorghe 
Ciochină, acum director co
mercial al întreprinderii, și 
cei cițiva și azi la datorie, 
cu alte rosturi, cu alt mod 
de a gîndi și a concepe 
organizarea muncii, efici
ența ei. Și e normal să fie 
așa, pentru că altul este 
timpul de azi, altele sint 
cerințele lui. Cerințe la 
care marea familie munci
torească a șantierului naval 
și prelucrări la cald <” 
Drobeta-Turnu Severin 
racordează din mers, 
viguroasă capacitate 
a-și însuși progresul. 
a-1 pune rapid, eficient, 
slujba producției.

La fel a parcurs, etapă 
cu etapă, tot acest timp, 
conturîndu-și noua biogra
fie, și Gheorghe Lupu, pe 
vremea r.ltuitcri.'—-------1
tor, azi inginer, 
șef al întreprinderii ; 
sudorii Ion Paicu și Vasile 
Cerbu — ași în meserie, de 
la care au' învățat atîtea 
generații ; și strungarul 
Nicolae Cioabă și mulți 
alții.

Unitatea în care ne aflăm 
este cel mai vechi șantier 
naval al țării — peste 120 
de ani de existență. Dar 
adevărata istorie, tinerețea 
lui au 
anul 1965. 
de lucru 
Nicolae

din 
se 
cu 
de 
de 

■ în

nituitorilor munci
ră ecanic- 

și

început după 
Fiecare vizită 
a tovarășului 

Ceaușescu în

mijlocul acestui colectiv a 
însemnat pentru șantierul 
severinean tot atîtea etape 
de extindere, de moderni
zare. S-a înălțat din teme
lii, în acest răstimp, o uni
tate nouă, reprezentativă, 
cu o considerabilă pondere 
în economia Mehedințiu- 
lui. Și, astăzi, cu un frumos 
renume pe multe meridia
ne ale lumii. Cit de mare 
este efortul pe care l-a 
făcut statul ? Numai pentru 
dezvoltarea producției de 
nave și construirea fabricii 
de piese forjate și matrița- 
te grele s-au investit peste 
2,1 miliarde lei !

Ajungem in zona unde 
montajul se desfășoară pe 
un vast spațiu. Numărăm 
navele aflate pe cala de 
montaj și care prind con
tur cu fiecare ceas, cu fie
care zi.

— Avem în lucru, pe 
șantier — ne informează 
tovarășul Valentin Ciocan, 
secretarul comitetului de 
partid — o gamă largă, di
versă de tipuri de nave 
moderne. Pentru acest an 
s-a prevăzut construirea a 
24 de nave. Pînă la firțele 
primului semestru, 12 au și 
plecat spre beneficiarii in
terni și externi. Tancuri 
petroliere de 7 000 tdw, șa- 
lande de 600 metri cubi, 
șalande hidroclap, remor
chere maritime, docuri plu
titoare, șlepuri autopropul
sate, barje, gabare, maca
rale plutitoare și încă multe 
altele. Procesul de produc
ție este modern, în propor
ție apreciabilă automatizat. 
Ne gîndim tot timpul la 
ce va fi mîine în construc
ția de nave, ca modalități 
de lucru, ca exigențe de 
construcție, și acționăm în 
acest sens. Un exemplu ? 
Iată, de pildă, în curînd 
vom trece, folosind concep
ția proprie, la debitarea 
tablelor pe mașini cu co-

mandă numerică, punem la 
punct . tehnologia sudării 
tablelor subțiri pe ambele 
fețe printr-o singură tre
cere, prin folosirea benzii 
de flux adeziv. Productivi
tatea muncii, numai prin 
acest procedeu, va crește 
de 3 ori.

— Ați dat, de fapt, nu un 
singur exemplu, ci mai 
multe.

— Mai sint și altele. în
doirea țevilor se va face, 
curind, printr-un procedeu 
tehnic care va duce la creș
terea productivității mun
cii, în acest domeniu, cu 
25 la sută. Nu aș vrea să 
încarc discuția cu prea 
multe date tehnice, cu 
toate că, prin noutatea lor, 
se conturează semnificativ 
universul nostru de preocu
pări actuale. Cele aproape 
300 cadre tehnice — ingi
neri, subingineri, tehnici
eni, cei 90 de maiștri și 
muncitori de înaltă califi
care — un potențial crea
tiv cu care ne mîndrim — 
studiază, aprofundează, 
discern din miile de idei și 
soluții tehnice, aparținînd 
întregului nostru colectiv 
muncitoresc, tot ceea ce 
poate accelera progresul 
tehnic.

— Ridicarea calificării și 
policalificarea oamenilor în 
raport cu această rapidă 
introducere și extindere a 
progresului — intervine in
ginerul " 
directorul 
participant 
noastră — este un proces 
dinamic, continuu. Oamenii 
acționează energic să fie la 
curent cu tot ce este nou 
în cojistrucțiile navale, 
provoacă acest nou prin 
spiritul lor viu, de creație, 
înțelegînd că trebuie să fie, 
în multe privințe, chiar cu 
un pas înaintea noului re
cunoscut deja pe plan 
mondial. Ne obligă la

Stelian Stanciu, 
întreprinderii, 
la discuția

această atitudine, mai ales, 
calitatea noastră de expor
tatori de nave. Așa că e pe 
deplin firesc să menținem, 
să consolidăm și să spo
rim și mai mult prestigiul 
pe care 
Afirmind 
spre viitor prin felul nos
tru nou de a gîndi și a 
munci, nu fac o metaforă, 
ci exprim o realitate preg
nantă. Vestiții nituitori de 
acum patru decenii, despre 
care au amintit tovarășii 
mei de muncă, visau a- 
ceastă realitate, o intuiau 
numai. Bătălia întrecerii 
de atunci, energia revolu
ționară cu care au dus-o 
ei, impresionînd o tară în
treagă, este filă de istorie 
emoționantă, plină de în
țelesuri înalte, dar istorie 
trecută. Sigur, vorbim des
pre ea ca despre o ștafetă 
transmisă generațiilor care 
au urmat — o respectăm și 
ne mîndrim cu ea, a rodit 
înmiit în conștiința nava- 
liștilor noștri. Dar în con
știința acestor navaliști ai 
epocii marilor avînturi con
structive de după cel de-al 
IX-lea Congres al parti
dului, spiritul revoluțio
nar se identifică astăzi 
cu efortul creator al in
teligenței tehnice și ști
ințifice de înalt nivel, cu 
ambiția autodepășirii în 
planul obținerii unei cali
tăți superioare a muncii, 
cu promovarea puternică a 
noului în întreaga lor viață 
și activitate.

Gînduri angajante în în- 
tîmpinarea zilei de 23 
August, a Conferinței Na
ționale a partidului. într-o 
citadelă a demnității mun
citorești. tradițiile de mun
că eroică se continuă, în- 
fățișîndu-se, însă, la alte 
dimensiuni și cu semnifica
ții infinit mai bogate — 
cele ale prezentului socia
list.

l-am dobindit. 
că ne grăbim

Start în noul campionat de rugbi
Campionatul diviziei A la rugbi — 

într-o nouă formulă (12 echipe în 
seria I și 16, cu două grupe, în seria 
a Il-a) — va fi inaugurat duminică, 
16 august, cînd intră in întrecere 
echipele din seria I. în această primă 
etapă, două din meciurile programate 
in Capitală se vor disputa, in cuplaj, 
pe terenul central din Parcul Copi
lului (Grivița roșie — C.S.M. Sibiu 
și Dinamo — Sportul studențesc 
TMUCB), iar cel de-a treilea (Steaua 
— Universitatea Timișoara) pe te
renul din complexul Ghencea. Cele
lalte partide ale etapei de duminică

★

prima zi a tumeu- 
feminin de baschet

BASCHET. In
lui internațional _ ___ __ ___
„Cupa Mării Negre", ce se desfășoa
ră în Sala sporturilor din Constanta, 
echipa României a întrecut cu scorul 
de 91—56 (46—32) formația R.D. Ger
mane. Principalele realizatoare ale 
echipei noastre au fost Camelia 
Hinda (14) și Magdalena Jerebie 
(13). De la oaspete s-a remarcat Bir- 
gite Blauert, autoarea a 28 de 
puncte.

într-o altă partidă, reprezentativa 
Franței a cistigat cu scorul de 81—34 
(45—16) în fața echipei Poloniei.

Competiția continuă astăzi cu ur
mătorul program : ora 16.00 : Fran
ța — Selecționata orașului Minsk ; 
ora 18,30 : România — Polonia.

în cadrul campionatului euro
pean de baschet pentru echi
pe de juniori II (cădeți), ce se des
fășoară în\ Ungaria, selecționata 
României a întrecut cu scorul de 
69—65 (42—38) formația Ungariei.
Alte rezultate : Grecia — Franța
94— 61 (43—25) ; Iugoslavia — Italia
95— 88 (după prelungiri) ; Spania —
R.F. Germania 77—58 (41—27) ;
U.R.S.S. — Belgia 98—63 (49—30).

ȘAH. La Călimănești s-au încheiat 
întrecerile ediției de vară a „Festiva
lului șahist vilcean". Turneul mascu
lin a fost cîștigat de maestrul român 
Sergiu Mircea Lupu, care a totalizat 
9 puncte din 11 posibile, fiind urmat 
în clasamentul final de Slobodan Ra- 
dosavisevici (Iugoslavia), Gheorghe 
Ciolac (România) — cu cîte 7,5 punc
te. Savisa Periei (Iugoslavia). Dumi
tru Anițoaie (România). MiroslavSIMBOLURI ALE DĂINUIRII

(Urmare din pag. I)
deosebiri capabile să il diferenție
ze. E adevărat, cu timpul „portul 
de Breaza" — expresia cea mai 
artistică a veșmîntului popular 
prahovean — avea să-și modifice 
intrucîtva înfățișarea, fără a se a- 
bate însă prea mult de la esența 
sa, mărturisită de sigiliul transil- 
vap. Căci, să nu .uităm, pe aici au 
coborît din vechiftie, de acolo, din 
inima vechii Dacii, nesuportînd 
împilarea imperială, o parte din
tre înaintașii actualilor locuitori 
ai plaiului. Și-au adus cu ei nu 
numai o parte din gospodării (tur
mele de oi mai cu seamă), ci și 
acea mîndrețe de port popular de 
care nu aveau să se rușineze. Mai 
ales că între hainele lor și acelea 
ale celorlalți români de aici nu 
erau deosebiri care să-i facă să se 
mire unii de alții. Situația se re
găsea de altminteri într-un alt 
colț al ținutului prahovean, în 
zona Rîmnicului, unde costumul 
îmbrăcat purta o puternică legă
tură cu acela din cuprinsul Mol
dovei. Iată cum. mai înainte chiar 
ca țara să fi cunoscut actul de îm
plinire istorică al unirii — înfăp
tuit întîi la 1859 și apoi, total și. 
irevocabil, la 1 Decembrie 1918 — 
se arăta unitară și prin aoeste 
veșminte devenite nu numai în
semne ale traiului diurn și ale 
artei, dar, mai ales, simboluri ale 
dăinuirii într-o unică vatră.

Mă întorc adesea în Prahova. 
Lingă Caraiman mă întîmpină de 
fiecare dată zăpezi din iama tre
cută sau din iernile celelalte, pen
tru că, aici, pînă și zăpada în
seamnă o permanentă. Alteori 
(mai ales toamna) mă pierd pe 
dealurile d.e la Talea, privind ie
purii ascunzîndu-se în frunziș ru
giniu, trec prin Brebul iubit de

Sava Henția și prin Filipeștii 
imortalizați de marele zugrav Lu- 
chian, pe acolo pe unde merele 
roșii străluoesc aidoma unor feli
nare de vînt. Merele acelea, ai
doma soarelui, ca o mie, ca zece 
mii, ca un milion de sori strălu
cind. luminind văile pînă în mun
te. îmi place pacea tainică din 
preajma Comarnicului, de pe pla
toul de la Podul Corbului, 
chiar dacă urechea aude gate
hole de la Posada tăind trup 
de copac împovărat de ani. Pra
hova e la fel de frumoasă 
ca atunci cînd o vedea George 
Coșbuc ca pe o sprințară fecioară, 
la fel de frumoasă cum i se arăta 
lui Vlahuță, smulgîndu-i neosteni
te vorbe de alint. Numai că astăzi 
Prahova mai înseamnă industria 
aceasta din munți (de la Azuga, 
Bușteni și Sinaia), înseamnă son
dele puternice și retortele Brazi
lor, rafinăriile Cîmpinei și puterea 
economică de prim rang a Ploieș
ti ului.

Cit de frumos scria cîndva Nico
lae Iorga (moldoveanul știutor cit 
o bibliotecă întreagă, devenit fiu 
adoptiv al Vălenilor prahoveni 
și-al Sinaiei și unindu-se prin 
moartea-i tragică cu pămintul de 
la Strejnic, pămintul pe care-1 iu
bise și-l luminase) : „Ce crede 
mare inima noastră, aoeea e 
mare". înțelegea desigur prin a- 
ceasta rolul covîrșitor al afectivi
tății, al participării la evaluarea 
unui fapt, a unei realități. Fiecare 
sintem tentați așadar să acordăm 
locului in care ne-am născut va
lori hiperbolice, socotindu-1 un 
tărîm de excepție. Pămintul acela 
îl porți totdeauna cu tine și în 
tine, ca pe un ecuson al candorii. 
Acele tablouri inițiale te dirijează 
în timp, chiar'și atunci cînd copa-

e

cui asupra căruia ai deschis ochii 
nu mai există, doborît fiind de-o 
furtună de vară sau de bătrînete, 
sau de secure, chiar și atunci cînd 
râul ce te-a primit copil în apele 
sale despletite, răcorindu-ți trupul 
înfierbîntat de joaca dulce a ve
rii și-a schimbat cursul și prundul 
a rămas alb, cu pietre curate, ca 
niște oase de mamuți ivite din 
marea noapte geologică. Chiar 
cînd multe se vor fi schimbat și 
nu le mai poți regăsi ori recunoaș
te — locul de lingă inimă rămine 
același, eroic și pur.

Aici, la Breaza, au 
paginile lor cărturari 
și-au așezat pe pînză 
tori celebri. Mihail Sebastian con
semnează în „Jurnal" emoția rară 
pe care i-o insuflă un colț anume, 
cu deschiderea Văii spre Cîmpina ; 
Eugen Jebeleanu și-a redactat aici 
sute de versuri din amplul poem 
închinat lui Bălcescu.

Dar, în același timp, imaginile 
artistice rețineau și tabloul uman 
ambiant, chipurile acestor oameni 
care au cinstit totdeauna munca și 
omenia mai presus de orice. Fe
meile așezării — unele cu chipuri 
păstrate in pînzele unor Lucian 
Grigorescu sau Adam Bălțatu — 
sînt de-acum bine știute pentru 
arta lor în . țesutul și cusutul veș
mintelor de tot felul, dar mai ales 
datorită iilor în care așază parcă 
lumina căzind generoasă peste li
vezile prahovene, întreaga puritate 
a florilor de cireș. Chiar din pri
mii ani de după război, arta lor a 
cunoscut un cadru colectiv propice 
al dezvoltării, diversificării și 
proliferării inspirației. Cooperativa 
„Arta casnică" este o unitate econo
mică beneficiind de colaborarea a 
vreo cinci mii de localnice, tinere 
ori mai vîrstnioe, care, într-o com-

muncit pe 
vestiți, aici 

culorile pic-

petiție ambițioasă, adaugă virtuți 
noi frumuseților tradiționale.

O lungă istorie poate fi recom- 
pusă din cercetarea atentă a pie
selor găzduite de „Muzeul de artă 
populară din valea superioară a 
Prahovei", inaugurat în vara anului 
1969, broderii din pînză țărăneas
că, ștergare, scoarțe și covoare 
mărturisind cu toate o aleasă ten
siune a frumosului, un geniu 
creator colectiv. Arta populară 
românească primește prin aceste 
obiecte unele dintre cele mai si
gure consacrări.

între diferitele străvechi colțuri 
de țară, iile acestea și celelalte 
componente ale costumului popu
lar au circulat de o parte și de 
alta a Carpaților, laolaltă cu oa
menii, cu cărțile, ou ideile. Prin ia 
aceasta s-a scris unul dintre cele 
mai puternice fragmente de istorie 
națională. Un veșmint înceta să 
mai fie o simplă podoabă a trupu
lui pentru a deveni un sentiment, 
un argument al sufletului, 
sitatea cromatică și florală 
noastre se concentrează 
adună în unitatea acestei 
artistioe, pe care, copil

Diver- 
a iilor 
și se 
simțiri 
fiind, 

aveam s-o depistez lesne in două 
imagini fotografice de la finele ce
luilalt veac, înfățișind două femei 
din două colțuri depărtate de țară, 
care nu s-au știut și nu s-au pri
vit. Mi-au apărut îmbrăcate in 
două costume populare cum nu
mai în basme credeam că mai sint, 
amîndouă țesute parcă de o 
aceeași mină. Și cred că așa și fu
sese de fapt, căci mina aceea poate 
fi numită generic drept mina ță
rănoii române. O mină care a țe
sut atîtea și atîtea minuni incit 
nici un muzeu nu le va putea cu
prinde, ci numai memoria vie a a- 
cestui popor.

sînt : Știința CEMIN Baia Mare — 
Politehnica Iași, Farul Constanta — 
C.S.M. Suceava și Știința Petroșani
— Contactoare Buzău.

De menționat însă că un prim meci 
al noului campionat este programat 
chiar astăzi, pe stadionul Steaua, de 
la ora 17,30. Este vorba de partida 
Steaua — C.S.M. Suceava (contînd 
pentru etapa a III-a) care se dispută 
in devans, întrucît, la data etapei 
respective, rugbiștii steliști vor fi in 
deplasare la Moscova pentru întîlni- 
rea lor, devenită tradițională, cu se
lecționata armatei sovietice.

*
Jurka (Cehoslovacia). Adrian Marco- 
vici (România) — cu cite 6.5 puncte, 

• Charles Weldon (S.U.A.) — 6 puncte 
etc. în concursul feminin, pe primul 
loc s-a situat Agnesz Fomal (Polo
nia), cu 8 puncte din 11 posibile, 
urmată de Cristina Stanca (România)
— 7,5 puncte, Lozanka Nesterova
(Bulgaria). Ewa Kaczmarek (Polo
nia) cu cite 7 puncte etc. Turneul 
..open" a revenit maestrului ce
hoslovac Jiri Spirik — 10 puncte,
urmat de Gheorghe Stroiescu și 
Pavel Vaida (ambii România) — cu 
cîte 8,5 puncte.

ATLETISM. In cadrul concursului 
internațional desfășurat in orașul 
suedez Malmoe, americanul Edwin 
Moses a terminat învingător în proba 
de 400 m garduri, cu timpul de 
48”36/100, iar canadianul Ben Johnson 
s-a situat pe primul loc in cursa de 
100 m cu 10”05/100. * 
ritură în înălțime, 
Howard (S.U.A.) 
cordmanul mondial 
(Suedia) s-a clasat 
2,28 m.

în proba de să- 
cîștigată de Jim 
cu 2,31 m, re- 
Patrick Sjoeberg 
pe locui trei, cu

„L'EXPRESS"

„Ne aflăm in fața unui moment 
politic important și a unei încercări 
de o extraordinară importanță in 
viața republicii — se arată în ra
port. A început o nouă fază într-o 
atmosferă do frămintări și rupturi 
dramatice. Este posibilă conturarea 
perspectivei unei schimbări pozitive, 
dar este necesară totodată conștiin
ța riscurilor cu care sintem confrun
tați. Dacă deceniul anterior s-a ca
racterizat prin extinderea micilor 
întreprinderi și întărirea organizării 
regionale, specific ultimilor ani este 
faptul că a predominat un proces 
de concentrare ; s-au dezvoltat gru
puri mari, care înglobează industria, 
finanțele, serviciile, băncile, asigu
rările, ziarele, rețelele comerciale. 
Toate aoestea s-au intimplat simul
tan insă cu restringerea bazei pro
ductive, rezultatul imediat fiind 
creșterea șomajului ca element 
structural. O lovitură puternică a 
dat politica de tip conservator pro
cesului de emancipare și eliberare a 
femeii. Oele mai afectate sint noile 
generații de femei, care constituie 
60 la sută din șomerii tineri. A cres
cut nemulțumirea socială. O moder
nizare fără reforme a dus la noi 
îmbogățiri și, pe de altă parte, la 
sărăcie și nedreptăți.

Motivui de bază al programului de 
alternativă pe care noi il propunem 
este acela al orientării schimbării 
in sensul dezvoltării, echității so
ciale și al progresului uman. Aceas
ta înseamnă că procesul de 
nizare trebuie sâ fie însoțit de re
forme. Schimbarea situației 
mice 
multe lucruri, incepind cu o struc
tură ’ ' 7
desigur mai competitivă 
sectoare, ___ , ____ ____
baza, nu este în măsură să răspun
dă noii . ’ . ' ' - - -
energie, informatică, produse agri
cole.

Primul 
rit este acela al deplinei 
forței de muncă, un obiectiv nu nu
mai necesar, ci și posibil. Este evi
dentă mai ales necesitatea abordării 
serioase a problemei sudului țării, 
pe care politica din ultimii ani a 
agravat-o și mai mult, redevenind 
cea mai dramatică problemă națio
nală. Depășirea dezechilibrului din
tre nord și sud nu mai este numai 
o cerință economică, ci o necesitate 
fundamentală a democrației. Pînă in 
anul 1994 sint necesare pentru Mez- 
zogiorno 2 400 000 de locuri de mun
că, în timp oe la ora actuală numă
rul șomerilor este deja de 1 100 000.

Cealaltă direcție fundamentală se 
referă la raportul dintre dezvoltare 
și mediul înconjurător. Noi ne-am 
angajat cu fermitate in lupta pen
tru salvgardarea și valorificarea me
diului înconjurător. Este necesar să 
se acționeze în special in domeniul 
industrial, al transporturilor, pro
ducției agricole. La congresul parti
dului nostru am ridicat problema 
necesității unei consultări populare 
cu privire la esența acestor opțiuni 
referitoare la viitorul țării noastre.

Linia pe care noi o propunem 
pentru dezvoltare necesită o mai 
mare eficiență a cheltuielilor publi
ce în toate domeniile. — ■ ■ 
predomine interesul ___,____
Conștienți de temeinicia propuneri
lor noastre, ne adresăm tuturor pă
turilor oamenilor muncii".

In continuare, se subliniază nece
sitatea promovării unei politici ex
terne de destindere și cooperare in
ternațională. „Această linie progra
matică prevede o politică externă 
care să confere Italiei un rol activ 
în cadrul propriilor alianțe, pentru 
afirmarea procesului de destindere 
și cooperare internațională și pentru 
edificarea unei Europe unite. Opți
unile pe care le-am făcut la Con
gresul de la Florența s-au dovedit 
pe deplin juste și Întemeiate — se 
arată in raport.

Un acord pentru „Opțiunea zero" 
în domeniul eurorachetelor este

moder-
econo-

mondiale repune in discuție
de producție oare a devenit 

in unele 
dar, care, nelărgindu-și
cereri, in primul rind de

obiectiv ce trebuie urmă- 
folosiri a

Trebuie să 
cetățenilor.

efectiv posibil, se subliniază în con
tinuare. Pentru prima dată s-ar 
ajunge nu numai la o limitare și la 
un control, ci și la reducerea arse
nalelor nucleare. Linia dezarmării 
echilibrate și controlate nu are al
ternativă, iar faptele dovedesc acest 
lucru. Argumentele potrivit cărora 
„opțiunea zero" ar fi riscantă pen
tru aliații -vest-europeni ai S.U.A. 
sint de nesusținut. Mai mult, noi 
împărtășim pe deplin opinia lui 
Genscher, Schmidt, Gonzales, Brandt 
și a altor reprezentanți ai forțelor 
de stingă și democratice vest-euro- 
pene, care au definit drept „un pri
lej istoric pentru Europa" actuala 
posibilitate oferită de „opțiunea 
zero". Pornind pe calea dezarmării 
nucleare, se vor mannesta pe prim 
plan, in direcție pozitivă, problemele 
unei noi concepții politice despre 
securitate in relațiile dintre Est și 
Vest și problemele dezarmării și 
echilibrului in domeniul convențio
nal.

Nu sintem cîtuși de puțin indife
renți față de problemele apărării și 
am dovedit-o prin rezoluția Direcți
unii, care a avut un ecou 
amplu. Dar tocmai fiindcă 
conștienți de 
am subliniat și subliniem că baza 
sa, dacă nu vrem să mergem pe o 
cale fără opreliști, este un sistem de 
securitate colectivă, întemeiat pe o 
reducere treptată și concordantă a 
armamentelor in Est și in Vest.

Pentru a face față necunoscute
lor grave care amenință economia 
mondiala, tragediei țărilor mai să
race, riscurilor puternioe de 
une, tensiunilor explozive 
acumulează — se subliniază 
port — se pune cu urgență 
ma stabilirii unor reguli 
toate domeniile relațiilor economice 
internaționale. O cooperare efectivă 
între diferite zone și sisteme și pro
blema recunoașterii unui nou raport 
intre Nordul și Sudul lumii, dinoolo 
de intervențiile de urgență necesare 
împotriva foametei, devine tot mai 
mult o chestiune hotăritoare pentru 
însăși lumea dezvoltată.

Forțele de stingă sint chemate să 
acționeze pentru reînnoirea sociala, 
politică, culturală a Europei occi
dentale, care trebuie să se afirme 
pe scena internațională ca un factor 
dinamic de pace, de cooperare, de 
deschidere către lumea a treia, ca 
protagonistă a efortului pentru so
luționarea pe cale negociată a cri
zelor regionale, și în primul rind a 
crizei din Orientul Mijlociu".

„P. C. Italian, se arată în raport, 
propune o alternativă democratică 
și reformatoare : o alternativă de 
program care solicită întilnirea din
tre forțele de stingă și forțele pro
gresiste. Aceasta este in prezent nu 
numai unica soluție care corespun
de nevoilor democrației și națiunii ; 
ea este în realitate unica perspîc- 
tivă serioasă care a mai rămas.

Sintem foarte conștienți de faptul 
că forțele de stingă nu dețin mono
polul ideilor și al luptelor pentru 
dreptate, progres și libertate. Stingă, 
forțele progresiste reprezintă o enti
tate foarte vastă și închegată, care 
se impune în mod permanent în po
litică, cultură, mișcări. Există o în
treagă lume vie, bogată în idei, care 
trebuie respectată în autonomia ei, 
dar care are nevoie și dreptul la un 
răspuns politic, la o referire politică 
sigură. Există un complex de forțe 
ale democrației laice, pe care noi le 
respectăm întocmai, care au in fața 
lor, după 
sens unic, 
depline oe 
riozitatea 
unitar, 
ideile și argumentele altora sint do
vedite de istoria noastră. Trebuie să 
cerem poporului italian forța nece
sară pentru a sprijini cauza acordu
lui dintre forțele progresiste împo
triva tendințelor spre dezbinare, 
confruntare, repetarea unor expe
riențe eșuate".

atît ile 
sintem 

problemele apărării

reoesi- 
ce se 
în ra- 

probie- 
noi in

atîția ani de politică în 
problema unei autonomii 
trebuie recunoscută. Se- 
angajamentului nostru 

respectul nostru față de
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„Scandal la porțile paradisului•//3

• „Industria miracolelor” : o afacere cu implicații sordide
• Profilul moral al „predicatorilor electronici" • Credu

litatea — izvorul unor profituri de milioane de dolari
Pornind de la modelul „Waterga

te", americanii și-au botezat scan
dalurile „Irangate", „Contrasga- 
te“... Cel mai recent, „Heavensga- 
te“ — Porțile Cerului — afectează 
de data aceasta domeniul „tele- 
evangheliștilor". De cîteva luni, 
acești predicatori „electronici", care 
atrag cu regularitate aproximativ 
14 milioane de telespectatori- fideli 
pe diferite canale de televiziune, 
se dedau unui asalt public de in
vective și acuzații de o virulență... 
nu prea creștină. Au mers atit 
departe încit o caricatură 
în ziarul „International 
Tribune" avertiza recent : 
emisiunea de informații religioase. 
Vă rugăm să îndepărtați copiii".

„Reverendul Jim Bakker este un 
violator, un desfrinat și un escroc", 
afirmă reverendul Jerry Falwell in- 
tr-una din aceste emisiuni. Pe ecra
ne și în ziare, numitul Bakker răs
punde : „Falwell nu este decit un 
hoț, un trădător și uzurpator". Dar 
— să rămînem caritabili — fiecare 
din ei iși incheie potopul de insulte 
jurînd cu mîna pe inimă : „D iert și 
mă rog pentru salvarea sufletu
lui său".

Privită din Europa, unde nu sint 
cunoscute decit emisiunile lui Billy 
Graham, lumea teleevangheliștiior 
americani pare de neconceput. Ei 
au invadat televiziunea, unde mai 
mulți dintre ei iși dispută aprig 
„piața"- Clientela lor este in general 
formată din oameni simpli, locuitori 
ai mediului rural și sudiști. Coman
damentele lor sint simple și eficace: 
trebuie să dai Cezarului ce e al 
Cezarului și lui dumnezeu ce e al 
lui dumnezeu. Și, nu in ultimul 

. rind, să dai bani. Oral Robert, unul 
dintre cei mai celebri predicatori, 
declara, la începutul anului, că „cel 
de sus îl va rechema la el dacă 
credincioșii nu vor dona imediat 
suma de 8 milioane dolari". Credin
cioșii au dat acești bani.

Jim Bakker și inefabila Iul soție 
Tammy aveau darul de a-i face pe 
oameni să-și scoată carnetele de 
cecuri. Acest cuplu prezintă, de 12

de 
apărută 
Herald 

„Începe

ani, o emisiune cotidiană de mare 
succes. Pentru ochiul european, este 
vorba de un kitsch năucitor : îmbră
cată in rochii mutante de leopard, 
platinată, întinerită in urma unor 
operații estetice. Tammy iși expu
nea dificultățile conjugale și proble
mele sale de femeie. întrebare : 
„Machiajul te poate duce în iad ?“ 
După multe digresiuni, ea ajunge la 
concluzia că „nu", lansind in ace
lași timp propria sa marcă de pro
duse cosmetice. „Dumnezeu înde
plinește întotdeauna dorințele : dacă 
îi cereți un ..automobil, precizați 
marca și culoarea", afirma Jim. A- 
ceastă „sanctificare" a problemelor 
domestice a avut un succes nemai
pomenit : soții Bakker au colectat 
sute de milioane de dolari. O ade
vărată mană „cerească", bani pe care 
i-au investit, prin construirea, la 
cițiva kilometri distanță de Char
lotte (Carolina de 
meniu de 900 ha, 
„Disney World" 
„Heritage U.S.A.".
copacii împodobiți ________
aliniază hoteluri de lux, stații 
televiziune prin cablu, piscină, fîn- 
tini arteziene, un complex imobi
liar, un amfiteatru unde se prezintă 
zilnic piese religioase. în sfîrșit, 
„camera de sus", unde se produc 
miracole, in fiecare seară între orele 
22,00 și 23.00. Valoarea estimată a 
acestui ansamblu : 172 milioane
dolari. Desigur, fără impozite. Șase 
milioane de vizitatori în 1986. 
devărat izvor de bogăție.

Scandalul a izbucnit în 
anul acesta. Jessica Hahn, o ____
brunetă in vîrstă de 27 de ani. care 
pozează cu plăcere in costum de 
baie pentru diverse publicații, a 
declarat că ar fi fost drogată și vio
lată de reverendul Bakker și apoi de 
unul dintre adjuncții săi. Tînăra a 
afirmat de asemenea că Bakker i-a 
dat suma de 265 000 dolari in schim
bul tăcerii sale. Evident, fără succes.

Jim Bakker nu neagă aceste acu
zații. Dimpotrivă, mărturisește pu
blic : „M-am căit și Dumnezeu m-a 
iertat. Sper că ceilalți credincioși

Nord), pe un do- 
a unui incredibil 
creștin, botezat 
în parc, printre 
cu lampioane, se 

de

Un a-
martie 
tinără

vor proceda la fel". El „cedează" 
totuși — provizoriu — locul său 
amabilului confrate din Louisiana, 
Jerry Falwell. Dar iată că, de-abia 
instalat la conducerea complexului 
„Heritage U.S.A.", Falwell proferea
ză acuzații grave : „Depravare, „ 
crocherii. Este prea mult: Jim nu 
este demn de a reveni".

Este intr-adevăr vorba despre es
crocherie : fiscul începe să se mie-' 
reseze de această afacere. Jim și 
Tammy jonglau fără a-și face pro
bleme cu „obolurile". Nemulțumiți 
de venitul de 1,6 milioane dolari 
realizat anul trecut, soții Bakker iși 
cumpăraseră case somptuoase, un 
vapor, automobile de lux — printre 
care un Rolls Royce din anul 1939. 
Pentru acestea ei au cheltuit se pare 
doar 5 la sută din sumele colectate 
pentru opere de caritate. Restul a 
fost consacrat construirii delirantu
lui complex ..Heritage U.S.A.", pre
cum și cheltuielilor curente ale lui 
Tammy, care, clipind din genele sale 
rimelate, afirmă : Cumpărăturile 
sini marea mea slăbiciune". Ea nu 
a putut rezista tentației de a achi
ziționa ua număr impresionant de 
perechi de pantofi, o cușcă cu aer 
condiționat pentru ...canișul său, 
precum și o garderobă -demnă de o 
actriță de varietăți.

Un scandal de asemenea amploa
re ar fi trebuit să dea o lovitură 
fatală industriei predicatorilor de 
tot felul. Se pare insă că lucrurile 
nu stau așa. lat-o pe Susan, învă
țătoare de 40 de ani din statul Iowa, 
extaziindu-se în fața decorați unilor 
hispano-greco-rococo ale hotelului 
Heritage. Faptele lui Jim Bakker nu 
inspiră decit replici biblice : „Cine 
sint eu pentru a arunca prima pia
tră în cel care a păcătuit ?“ Oricum, 
in miracole crede : a „văzut" pi
cioare... crescind la loc. răni cicatri- 
zindu-se, tumori topindu-se sub a- 
tingerea mîinilor pline de har ale 
predicatorului. întrebați de ce și-au 
dat banii unui escroc, pelerinii de 
la „Heritage U.S.A." răspund cu un 
aer nevinovat : „Eu îmi dau banii 
celui de sus. Jim trebuie să dea so
coteală în fața lui, nu în fața noas
tră. De altfel, bogăția sa este o do
vadă a binecuvîntării celui de sus".

„Cred în miracole", repetă Jim, și 
se pare că nu se înșeală.

es-
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Acțiuni și luări de pozițieJ

pentru încetarea cursei înarmărilor
aiPersonalități de cele mai diverse orientări politice, reprezentanți 

vieții sindicale, economice și cultural-artistice de pretutindeni își ex
primă, în majoritate, hotărîrea fermă de a nu precupeți nici un efort 
în favoarea dezarmării, în' primul rind a dezarmării nucleare, pentru 
instaurarea în lume a unui climat cu adevărat de pace, securitate și 

i cooperare, care să ofere condiții mai bune de viață și de muncă pen- 
tru întreaga omenire.

*i în favoarea creării de zone denuclearizate în Europa
i HELSINKI 12 (Agerpres). — în- 
ț tr-un interyiu. acordat ziarului 
< „Neues Deutschland", ministrul de 
t externe, al Finlandei. Kalevi Sorsa, 

a declarat că tara sa va acționa 
pentru consolidarea păcii si secu
rității internaționale. în conformi
tate cu politica de neutralitate pro
movată de Finlanda. Kalevi Sorsa 
a relevat că in Finlanda este privi
tă cu optimism posibilitatea solu
ționării rapide a problemei rache
telor nucleare cu rază medie de ac
țiune. ceea ce ar deschide calea re
ducerii și altor tipuri de armamen
te. Eliminarea acestui țip de arma
ment ar diminua pericolul ce ame
nință în prezent Europa, a spus mi
nistrul de externe finlandez. în a- 
celasi timp. Finlanda va acordă o 
atenție corespunzătoare planului de 
creare a unei zone libere de arme 
nucleare în nordul Europei. Aceas-

i 
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tă propunere. împreună cu propu
nerile nrivind crearea unor astfel 
de zone în Europa Centrală și în 
Balcani, va contribui la înfăptuirea 
dezarmării si instaurarea securită
ții. a spus Kalevi Sorsa.
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în capitala Finlandei continuă lu
crările celei de-a VII-a conferințe 
generale a Societății europene de 
fizică, una din temele centrale de 
dezbatere fiind consecințele „iernii 
nucleare" ce ar putea fi generată 
de un conflict general . cu arme 
atomice, relatează agenția T.A.S.S. 
Vorbitorii au subliniat că un ast
fel de fenomen ar avea repercu
siuni catastrofale asupra vieții pe 
planeta noastră, ceea ce impune i 
din partea tuturor popoarelor lumii ; 
să acționeze pentru eliminarea ' 
definitivă a armelor nucleare.

„Hiroshima și Nagasaki 
să nu se mai repete niciodată 1"

Aspect din timpul manifestațiilor din Japonia cu prilejul împlinirii 
a 42 de ani de la efectuarea primelor bombardamente atomice.

Ziarul „Akahata" relatează că. pină in prezent, o treime din organele 
japoneze ale puterii locale au adoptat hutăriri privind transformarea lo
calităților in care funcționează in zone libere de arme nucleare, relatează 
agenția T.A.S.S. Asemenea zone au fost proclamate în opt prefecturi, 
orașe și districte și 737 sate in care trăiește mai bine de jumătate 
populația Japoniei.

412 
din

largul ecou internațional al acordului privind 
instaurarea păcii in America Centrală

CIUDAD DE PANAMA 12 (Ager
pres). — Președintele Republicii Pa
nama, Eric Arturo Delvalle, a expri
mat sprijinul ferm al tării sale pen
tru acordul semnat la Ciudad de 
Guatemala de cei cinci șefi de stat 
din America Centrală. într-o scri
soare adresată acestora, Arturo Del
valle a menționat că tara sa se oferă 
să coopereze la toate acțiunile des
tinate instaurării păcii in regiune și 
că. în condițiile actuale, există încă 
numeroase dificultăți ce trebuie de
pășite prin eforturi comune.

Realizarea unui astfel de acord 
dovedește încă o dată că numai pe 
calea negocierilor și dialogului se 
poate realiza o formulă durabilă de 
pace si progres, .se spune în scri
soarea președintelui panamez.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dată publicității o 
declarație a Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., în care se arată că Uniu
nea Sovietică salută rezultatele con
ferinței de la Ciudad de Guatemala 
a șefilor statelor centroamericane 
care au semnat documentul privind 
căile de reglementare politică a con
flictului din America Centrală.

Sprijinind înțelegerile convenite, 
guvernul sovietic declară că este 
decis să respecte hotărîrea adop
tată și că va contribui la traducerea 
ei în viată — se arată în declarație,

BONN 12 (Agerpres). — în cadrul 
unei întîlniri cu ambasadorii celor 
cinci țări centroamericane semnatare 
ale Acordului de la Ciudad de Gua
temala. vicecancelarul și ministrul 
de externe al R.F.G., Hans-Dietrich 
Genscher, a exprimat sprijinul tării 
sale pentru aplicarea în practică a 
celor convenite de șefii de stat reu
niți în capitala guatemaleză. Cu ace
lași prilej, Genscher a apreciat că 
acest acord reprezintă un pas impor
tant pe calea normalizării situației 
politice din regiune.

MANAGUA 12 (Agerpres). — Gu
vernul nicaragua.n a cerut partide
lor d‘e opoziție și Bisericii catolice

să la parte la Comisia, națională de 
reconciliere, în conformitate cu 
acordurile realizate la reuniunea la 
nivel înalt centroamericană de la 
Ciudad de Guatemala. în acest 
scop — relevă agenția EFE — pre
ședintele Daniel Ortega s-a întîlnit 
cu reprezentanții a II partide de 
opoziție legale și cu arhiepiscopul 
orașuluii Managua, pe ,care i-a invi
tat să prezinte in termen de 15 zile 
lista candidaților lor pentru comisia 
menționată.

TOKIO 12 (Agerpres). — Japonia 
își exprimă satisfacția față de acor
dul încheiat recent la reuniunea la 
nivel inalt a șefilor de stat din Ame
rica Centrală de la Ciudad de Guate
mala privind realizarea păcii in re
giune, se arată într-o declarație a 
Ministerului japonez al Afacerilor 
Externe, dată publicității la Tokio, 
în document se exprimă, totodată, 
speranța că acest acord de principiu 
va fi urmat de negocieri între țările 
centroamericane, .menite să ducă la 
rezolvarea problemelor cu care se 
confruntă în prezent.

STOCKHOLM 12 (Agerpres). — 
Primul-ministru al Suediei. Ingvar 
Carlsson. a salutat recentul acord 
privind normalizarea situației în 
America Centrală semnat la Ciudad 
de Guatemala. într-o scrisoare adre
sată celor cinci președinți centro- 
americani. premierul suedez arată că 
tara sa va susține toate eforturile din 
cadrul procesului de pace in regiune.

MADRID 12 (Agerpres). — Parti
dul Socialist Muncitoresc Spaniol 
(P.S.M.S.), de guvernămînt, a dat pu
blicității o declarație în care salută 
acordul realizat la Ciudad de Gua
temala în cadrul conferinței centror 
americane la nivel înalt privind so
luționarea stării conflictuale din 
America Centrală.

Declarația, citată de agenția EFE, 
subliniază satisfacția P.S.M.S. pri
vind alegerea dialogului politic ca 
mijloc de soluționare a stărilor con
flictuale.

salvador : Forțele insurgente propun reluarea 
convorbirilor pentru încetarea focului

ORIENTUL
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Ape! Ia intensificarea eforturilor 
pentru începerea dezarmării nucleare

CIUDAD DE MEXICO 12 (Ager
pres). — La Tijuana s-au desfășu
rat lucrările unui forum național 
„Pentru pace și dezarmare, in spri
jinul suveranității naționale", rela
tează agenția T.A.S.S. Au participat 
reprezentanți ai diferitelor partide 
politice mexicane, ai centralelor 
sindicale, ai diferitelor organizații

ști-

i 
i
i

I 
i
i
i

SAN SALVADOR 12 (Agerpres). 
— Forțele insurgente salvadoriene au 
propus guvernului președintelui Jose 
Napoleon Duarte reluarea imediată a 
convorbirilor de pace. .în virtutea a- 
cordului semnat recent in Guatemala 
de șefii de stat centro-americani — 
informează agenția Prensa Latina. 
Dialogul ar putea fi reinitiat în Sal
vador sau în altă tară convenită an
terior. avind caracter public sau pri
vat. si care ar include eventualitatea 
suspendării ajutorului logistic extern 
acordat ambelor părți în conflict — 
precizează un comunicat al Coman
damentului general al Frontului Fa- 
rabundo Marti pentru Eliberare Na

țională (F.M.L.N.). difuzat de postul 
de radio „Venceremos".

Documentul propune discutarea u- 
nei încetări a focului si a altor as
pecte ale războiului intern, negocieri 
globale, subiecte expuse cu alte oca
zii de F.M.L.N. și Frontul Democra
tic Revoluționar (F.D.R.) și respinse 
sistematic de guvernul Duarte.

Comentînd acordul de pace la care 
au subscris președinții centroameri- 
cani. conducerea F.M.L.N.-F.D.lî. a- 
sigură că litera sa nu este în con
tradicție cu necesitatea internă a fie
cărei țări de a-si rezolva conflictele 
conform condițiilor specifice.

Reuniunea ministerială a „Grupului de la Contadora41
obștești progresiste, oameni de 
ință, de cultură și artă.

Forumul a adoptat o declarație 
conținind un apel adresat conducă- i 
lorilor U.R.S.S. și S.U.A. de a ■ 
ajunge cit mai grabnic la un acord 
privind începerea dezarmării nu- ț 
cleare. \ 

împotriva efectuării de experiențe cu arme atomicei
NAȚIUNILE UNITE. — Organi

zația internațională „Acțiunea 
mondială a parlamentarilor" a . a- 
dresat un apel Adunării Generale 
a O.N.U. privind convocarea unei

conferințe care să ceară extinde- j 
rea sferei de acțiune a Tratatului ) 
ce interzice efectuarea experiențe- i 
lor nucleare în atmosferă. în Cos- ’ 
mos si sub apă. semnat în 1963.

și „Grupului
BRASILIA 12 (Agerpres). — La 

încheierea reuniunii miniștrilor de 
externe din Brazilia, Peru, Mexic, 
Argentina, Columbia, Uruguay, Ve
nezuela și Panama s-a anunțat că 
întrunirea șefilor de stat și guvern 
din țările Americii Centrale și de 
Sud va avea loc la 27—28 noiembrie, 
la Ciudad de Mexico, urniînd să fie 
consacrată stabilirii unui mecanism 
dc consultări la cel mai inalt nivel 
pentru soluționarea politică a pro
blemelor din regiune. într-o confe
rință de presă, miniștrii de externe 
ai acestor țări, care fac parte din

de sprijin44
„Grupul de la Contadora" și „Grupu’ 
de sprijin", au arătat că in cadrul 
reuniunii la nivel înalt vor fi discu
tate, de asemenea, problema dato
riei externe, a statelor din zonă — 
care se ridică la peste 350 miliarde 
dolari — precum și căile de impul
sionare a cooperării la nivel re
gional.
. Miniștrii de externe din cele opt 
țări se vor întîlni din nou la Punta 
del Este (Uruguay) în zilele de 
23—25 noiembrie pentru a pregăti 
agenda reuniunii la'nivel inalt.

• Noi bombardamente in su
dul Libanului • Represiuni ale 
poliției israeliene in teritoriile 

arabe ocupate
BEIRUT 12 (Agerpres). — Potrivit 

informațiilor din sudul Libanului, 
efective ale așa-zisei Armate a Su
dului Libanului, creată și finanțată 
de Israel, au bombardat trei poziții 
ale contingentului nepalez di.n ca
drul forței interimare\ a O.N.U. din 
Liban (UNIFIL) amplasate intre lo
calitățile Kafra și Harris.

Pe de altă parte, in apropierea lo
calității Fardis a fost atacată o pa
trulă aparținînd contingentului nor
vegian din UNIFIL. Ziarele libane
ze amintesc că în urmă cu o săp- 
tămînă soldații israelieni au deschis 
focul neproVocați asupra pozițiilor 
contingentului norvegian, rănind doi 
militari.

AMMAN 12 (Agerpres). — Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei a 
invitat toate formațiunile palestinie
ne să ia parțe la reuniunea Consi
liului Central al O.EiP., programată 
să aibă loc la sfirșitul lunii august, 
la Tunis, a anunțat șeicul Abdul- 
Hamid Al Sayeh. președintele Con
siliului Național Palestinian, citat 
de agenția algeriană de presă 
A.P.S. Ei a precizat că viitoarea 
reuniune- va avea drept scop „uni
ficarea acțiunilor palestiniene" și 
analizarea situației din teritoriile 
arabe ocupate, relevă agenția citată.

în teritoriile arabe ocupate, poliția 
israeliană continuă acțiunile represi
ve împotriva populației. în ultimele 
zile .au fost arestați 14 studenți - pa- . 
lpstinieni de la /Universitatea arabă 
din sectorul Gaza.-' Potrivit ziarului 
iordanian „Ar Rai", ei au fost învi
nui ti de apartenență la mișcarea pa
lestiniană de rezistentă.

(Agerpres)Consultări în Consiliul de Securitate 
în legătură cu necesitatea 
încetării conflictului dintre Iran 

și Irak
NAȚIUNILE UNITE 12 (Ager

pres). — La sediul din New York al 
O.N.U. s-au desfășurat consultări 
cu ușile închise între membrii Con
siliului de Securitate cu privire la 
rezoluția adoptată anterior de acest 
for în legătură cu necesitatea înce
tării conflictului dintre Iran si Irak.

într-o declarație făcută presei, 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a anunțat că a 
informat Consiliul de Securitate a- 
supra contactelor avute cu cele două 
părți. El a subliniat că. ținînd sea
ma de gravitatea situației, orice a- 
mînare in soluționarea negociată a 
conflictului este contrară intereselor 
celor două părți, transmit agențiile 
T.A.S.S. și KUNA.

MESAJUL DE SALUT
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

GEORGETOWN 12 (Agerpres). — 
La Georgetown au început lucrările 
celui de-al VII-Iea Congres bienal al 
Partidului Congresul Național al Po
porului (C.N.P.) din Republica Co
operatistă Guyana, la oare iau parte 
peste 3 000 de delegați, observatori 
din partea altor organizații politice 
si de masă din tară, precum Si invi
tați de peste hotare.

Partidul Comunist Român este 
reprezentat de ambasadorul Petre 
Lupu.

Agenda lucrărilor cuprinde pre
zentarea și dezbaterea raportului 
Comitetului Executiv Central al 
partidului. stabilirea sarcinilor de 
viitor in perspectiva dezvoltării so- 
cial-economice și politice a țării și 
alegerea organelor de conducere ale 
C.N.P.

Ceremonia deschiderii lucrărilor a 
fost prezidată de liderul partidului 
si președintele tării. Desmond Hoyte.

După euvîntul inaugural, rostit, de 
președintele Consiliului General al 
C.N.P.. Mohamed Shahabuddeen, 
congresu-l a fost salutat de repre
zentanți ăi unor partide și organiza
ții din tară si din străinătate.

Din partea Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu. a fost 
trapsmis. participanților la congres, 
tuturor milităntiio" partidului Con
gresul National al Poporului un cald 
.salut ..țov^m.șeșfc. Ap., fost. Totodată, 
-apreciate eforturile- C.N.P, pentru 
consolidarea indepenâentei tării, pen

tru înfăptuirea aspirațiilor de liber
tate. dreptate socială și o viată mai 
bună ale oamenilor muncii, pentru 
asigurarea progresului economiei na
ționale. S-au evidential bunele ra
porturi de cooperare si solidaritate 
statornicite intre Partidul Comunist 
Român si Congresul Național al Po
porului. care au la bază idealurile 
comune de independentă si progres 
ale partidelor si popoarelor noastre, 
obiectivele unității de acțiune ale 
forțelor anti imperialiste în lupta 
pentru dezvoltare, dezarmare și 
pace.

Salutul evidențiază că politica ex
ternă a partidului si statului nostru 
este ferm orientată spre dezvoltarea 
largă a raporturilor cu toate tarile 
lumii, indiferent de sistemul lor so
cial-politic. în interesul socialismului 
si păcii, al cauzei independenței, 
securității si progresului. La baza a- 
cestor raporturi stau ferm orincipii’e 
independenței și suveranității națio
nale. egalității, depline în drepturi, 
neamestecului în treburile interne si 
avantajului reciproc, ale renunțării 
la folosirea sau la amenințarea cu 
folosirea forței.

Uri.ndu-se succes deplin lucrărilor 
congresului. în salut se evidențiază 
că Partidul Comunist Român mili
tează constant pentru lărgirea coope
rării. si ' întărirea solidarității cu 
partidele comuniste : și muncitorești, 
cu partidele socialiste și social-demo- 
crate. cu alte partide si for'e progre
siste si antiimperialîste din întreaga 
lume.

Propunerea guvernului angolez vizînd 
soluționarea situației din sudul Africii
LUANDA 12 (Agerpres). — Agen

ția ANGOP a dat publicității pro
punerea guvernului angolez privind 
realizarea unui acord global, sub 
egida membrilor permanenți ai Con
siliului de Securitate. între părțile 
direct implicate — Angola. Africa 
de. Sud. Cuba și SWAPO — pen
tru soluționarea situației din regiu
ne. Propunerea a fost definitivată în 
urma convorbirilor purtate la Luan
da cu asistentul secretarului de stat 
al S.U.A. pentru problemele Africii, 
Chester Crocker, și a întilnirii de 
la Havana dintre președinții Ango- 
lei și Cubei. Ea prevede, intre alte
le, retragerda trupelor sud-africane 
din partea de sud a Angolei : înce
tarea agresiunii sud-africane ; res

pectarea suveranității și integrității 
teritoriale a Angolei ; aplicarea de 
către R.S.A. a rezoluției 435 a Con
siliului de Securitate privind accesul 
Namibiei la, independență. în căzu’ 
îndeplinirii acestor cerințe, guvernu’ 
angolez șe dec’ară gata s"> accente 
retragerea treptată a contingentului 
cubanez .'•“’nt ne imitoriul Ahrn'c'.

WASHINGTON 12 (Agerpres). - 
Purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat al S.U.A.. Charles 
Redman, a declarat că „Statele Uni
te examinează cu atenție propune
rea de acord global prezentată de 
Angola si vor intra. Ulterior, în con
tact cu Luanda pentru a lămuri a- 
numite aspecte ale documentului", 
transmite agenția EFE.

Lucrările Comitetului special al O.N.U. 
pentru decolonizare

Critici la adresa politicilor economice și militare 
ale puterilor coloniale în teritoriile dependente

-........ -...... '.....= (mN ĂCȚUALÎȚĂTEĂ POLITICA} =============

r. p. MozAMBiCi Ripostă fermă acțiunilor agresive 
ale rasiștilor sud-africani

PIAJA COMUNA-CONFRUNTATĂ 
CU CRIZA OȚELULUI

BRUXELLES 12 (Agerpres). — Co
misia C.E.E. se găsește tot mai mult 
in dificultate in legătură cu criza 
otelului cu care se confruntă comu
nitatea „celor 12". Organul executiv 
al Pieței comune trebuie să găsească 
un mijloc de a reconcilia interesele 
diferite ale țărilor membre în ceea 
ce privește problema reducerii capa
cităților de producție din industria 
siderurgică a C.E.E. Or. „această sar
cină ingrată", cum se exprimă coti
dianul vest-german ..Frankfurter 
Rundschau". „pune Comisia C.E.E. 
într-o situație tot mai dificilă". De
ciziile nrivind închiderea unor uzine 
trebuie să fie luate de către condu
cerile acestora. Guvernele nu inter
vin pentru a salva locuri de muncă 
decit atunci cînd este vorba în pri
mul rind de întreprinderi naționa
lizate. ca în Franța si Italia.

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— Membrilor Comitetului special al 
O.N.U. pentru decolonizare le-au fost 
prezentate spre examinare mai mul
te proiecte de rezoluție. în care se 
subliniază. între altele.. că teritoriile 
coloniale si zonele adiacente acestora 
nu trebuie să fie folosite pentru e- 
fectuarea de experiențe cu arme nu
cleare. pentru desfășurarea de astfel

de arme sau a oricăror arme de d:s- 
trugere in masă, transmite agenția 
T.A.S.S. în aceste documente s'nt 
criticate activitățile economice si mi
litare ale puterilor coloniale efectua
te in teritoriile dependente, care îm
piedică aplicarea Declarației Privind 
garantarea independentei țărilor și 
popoarelor coloniale adaugă sursa 
citată.

Ample acțiuni revendicative în Coreea de Sud
SEUL 12 (Agerpres). — Știrile so

site de ia Seul relevă că în ultimul 
interval de timp au fost înregistrate 
circa 90 de greve hoi. Ceea ce face 
ca actualele acțiuni revendicative 
ale alasei muncitoare din Coreea de 
Sud să fie cele mal mari din ulti
mii 25 de ani. în prezent, greviș
tilor li s-au alăturat, colectivele de 
muncitori din circa 190 de fabrici 
și uzine. Autoritățile nu relevă nu
mărul exact al celor ce iau parte la 
greve, dar, după cum apreciază pre
sa, cifra se ridică la circa 60 000 de 
persoane.

în același timp, autoritățile dicta
toriale de la Seul și-au anunțat in
tențiile de a „aplica sancțiuni seve

re" împotriva participanți.lor la gre
ve.

★
După cum transmite agenția 

Kyodo, citată de T.A.S.S., de la sfîr- 
șitul lunii iulie in Coreea de Sud au 
fost înregistrate 670 de greve, din 
care 213 continuă și in prezent.

Pe de altă carte. Kim Dong Sam. 
președintele Partidului Democrat al 
Reunificării, principalul partid al 
opoziției, a condamnat hotărîrea au
torităților de la Seul, apreciind că 
guvernul dorește să reglementeze 
situația „prin măsuri polițienești". 
„Arestările nu vor face altceva de
cit să sporească amploarea mișcă
rilor revendicative", a spus el.

De mai mulți ani, 'opinia publică 
mondială urmărește cu vie îngrijo
rare evoluția situației din Africa 
australă, condamnînd cu toată vi
goarea actele agresive întreprinse de 
rasiștii sud-africani împotriva țări
lor din „prima linie" : Angola, Mo- 
zambic, Botswana, Zimbabwe, Zam
bia și Tanzania. Aceste atacuri ar
mate, soldate cu numeroase victime 
omenești și mari distrugeri, consti
tuie o gravă nesocotire a integrității 
teritoriale a unor state independente 
și suverane, o provocare la adresa 
întregii lumi civilizate. Ele intrețin o 
stare de permanentă încordare in 
zonă. Așa cum arată ultimele eveni
mente din sudul Continentului afri
can, R.S.A. nu numai că nu inten
ționează să renunțe la politica sa 
agresivă, înfierată cu cea mai mare 
asprime de popoarele lumii, dar re
curge din ce in ce mai des la 
incursiuni armate, acte de subver
siune. provocări împotriva tarilor 
vecine.

O amploare deosebită au luat pro
vocările a căror țintă este Republica 
Populară Mozambic. De la sfirșitul 
lunii mai. cind R.S.A. a încălcat 
acordul de neagresiune de la Nko- 
mati (1984). declanșind prima inter
venție directă împotriva tinărului 
stat african, acțiunile agresive în
treprinse pe teritoriul mozambican se 
țin lanț. Bande inarmate, venite de 
peste graniță, atacă cu regularitate 
obiective industriale, ferme agricole, 
spitale, căi de comunicație, incercind 
să semene pretutindeni haosul și dis
trugerea. Recent, agențiile internațio
nale de presă arătau că în cadrul 
unor astfel de incursiuni întreprinse 
in provincia Zambezia de membri ai 
așa-zisei „Mișcări naționale de re
zistență" (Renamo) au fost distruse 
cinci fabrici ale industriei ușoare și 
alimentare, 503 din cele 1 700 de uni
tăți comerciale, 68 școli primare, 
8 din cele 32 de școli secundare, 144 
puncte sanitare, 13 poduri, 44 
sedii ale administrației locale, zeci 
de mii de vite au fost ucise. Nume
roase sate au fost pur si simplu 
pustiite. Din cei 3 milioane dc lo
cuitori ai provinciei. 340 000 au luat 
drumul pribegiei. Acțiuni asemănă
toare au avut loc și în alte provincii 
ale tării. Cel mai des încercată de 
atacurile teroriștilor este însă pro
vincia sudică Gaza. Această zonă de 
graniță a devenit un adevărat cîmp 
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de luptă. Rasiștii de la Pretoria nu 
se mulțumesc- numai să strecoare 
agenți și să le livreze a'rmameflt, dar 
trec ei înșiși la incursiuni. în pri
mele zile ale lunii august, unități 
sud-africane au intrat pe teritoriul 
Mozambicului. intre agresori și ar
mata mozambicană avind loc ciocniri 
violente. „Pătrunderea in Mozambic, 
in ultimele două luni, a sute de ban
diți înarmați, veniți direct din R.S.A., 
și acțiunile lor confirmă intenția ra
siștilor de a dezmembra teritoriul 
țării, tăind legătura provinciei Gaza 
cu capitala Maputo" — a declarat un 
purtător de cuvint al R.P. Mozambic. 
Pretoria — a continuat el — a re
curs la această tactică după eșecul 
planurilor sale criminale de anul 
trecut do a împărți Mozambicul de-a 
lungul fluviului Zambezi.

Acțiunile bandelor teroriste au de
venit tot mai frecvente in sudul re
publicii și aprovizionarea lor pe 
calea aerului, direct din Africa de 
Sud, s-a intensificat. Forțele armate 
mozambicane au dat insă o ripostă 
fermă tuturor acestor provocări. în 
luna iunie, ele au lansat o ofensivă 
pe scară largă in provincia Gaza, 
scoțînd din luptă numeroși teroriști. 
Totodată, a fost capturată o mare 
.cantitate de arme și muniții. în luna 
iulie, armata mozambicană a zdrobit 
mari bande contrarevoluționare in 
Nyasal și Nyaman. Operațiuni de 
curățire au fost desfășurate simul
tan in provinciile Sofala. Tete, 
Nampula, Nyassa și Zambezia. In 
ultimele zile a fost distrusă o bază 
a elementelor criminale antiguver
namentale din provincia Napola, 
capturindu-se mari cantități de arme 
și muniții de fabricație sud-africană.

Rasiștii nu se dau în lături nici 
de la asasinate politice din cele mai 
mirșave. A devenit clar acum, în 
urma anchetelor minuțioase ce au 
avut loc intre timp, că accidentul de 
aviație în urma căruia și-a pierdut 
viața, anul trecut, președintele Mo
zambicului. Samora Moises Machel, 
a fost provocat de serviciile secrete 
ale regimului de la Pretoria, care, 
interceptînd comunicațiile cu turnul 
de control al zborului și substituin- 
du-se acestuia, au dirijat. în mod cri
minal, aparatul spre teritoriul sud- 
african, în direcția unui perete mun
tos, de care s-a zdrobit.

Cu toate loviturile primite, ele
mentele reacționare, manipulate de 

rasiștii sud-africani, nu-și slăbesc 
activitatea dușmănoasă, de submina
re a statului mozambican, recurgind 
la noi și noi provocări. O vie emoție 
și indignare și cele mai energice 
proteste a provocat, după cum se 
știe, masacrul de la Homoine, pro
vincia Inhanbene. La 18 iulie, bande 
contrarevoluționare au atacat prin 
surprindere un spital din localitatea 
amintită, ucigînd 388 de persoane. 
Printre victimele, acestui act de o 
sălbăticie de neimaginat s-au aflat 
un mare număr de femei lăuze și 
sugari. Actul respectiv a fost con
damnat cu toată tăria de conferința 
la nivel înalt a Organizației Unității 
Africane de la Addis Abeba, care a 
cerut convocarea Consiliului de Secu
ritate pentru a examina situația ex
plozivă creată in sudul continentului 
ca urmare a acțiunilor agresive ale 
R.S.A. împotriva statelor din „prima 
linie" și a hotărî aplicarea de sanc
țiuni cuprinzătoare și obligatorii im- 
potriva regimului de la Pretoria.

în fața oprobriului unanim al opi
niei publice mondiale, autoritățile de 
la Pretoria au acceptat desfășurarea 
unor convorbiri la nivelul miniștrilor 
de externe pentru a examina proble
mele legate de aplicarea acordului de 
la Nkomati, care prevede principiul 
neagresiunii reciproce intre R.S.A. și 
Mozambic, hotărîndu-se crearea unei 
comisii mixte care să analizeze eve
nimentele grave petrecute in ultimul 
timp. Rămine de văzut cit de sinceră 
este dorința autorităților sud-africane 
de a respecta angajamentele pe care 
și le-au asumat in baza acestui acord, 
angajamente, din păcate, încălcate in 
repetate rinduri, în modul cel mai 
brutal.

Desigur, campania de provocări în
treținută de R.S.A. nu este intîmplă- 
toare. Republica Populară Mozambic 
este unul dintre tinerele state ale 
continentului care, incă de la apari
ția sa pe harta lumii (25 iunie 1975), 
s-a angajat cu toate forțele pe calea 
făuririi unei vieți noi, a înlăturării 
grelelor urmări ale anilor de domi
nație colonială. Sub conducerea 
FRELIMO — partidul unic de guver
nămînt — au fost puse bazele unei 
industrii proprii, au luat ființă ferme 
agricole, in vederea valorificării cit 
mai eficiente a pămîntului, s-au dez
voltat învățămîntul. cultura, asis
tența medicală. Cel de-al IV-lea 
Congres al FRELIMO a reafirmat 
faptul că obiectivul strategic al 

partidului îl reprezintă edificarea în 
Mozambic a unei societăți capabile 
să asigure egalitatea deplină între 
toți cetățenii țării. Pe plan extern, 
Mozambicul se pronunță cu fermi
tate pentru lichidarea ultimelor ves
tigii ale colonialismului, neocolonia- 
lismului și rasismului pe continent, 
participînd intens la activitatea Or
ganizației Unității Africane și ă 
Conferinței pentru coordonarea dez
voltării țărilor din regiunea de sud 
a Africii (S.A.D.C.C.). Astfel, ca o 
expresie a dorinței sale de a pune 
capăt oricărei forme de dependență 
față de căile de transport din R.S.A. 
și de a întări colaborarea economi
că între tinerele state din zonă, de 
curînd a fost dat publicității planul 
privind reamenajarea și extinderea 
portului Beira, care este utilizat tot 
mai mult de către Zambia și Zim
babwe, pentru exportul lor de măr
furi. în ultimul an. exporturile și im
porturile Republicii Zimbabwe prin 
Beira și Maputo au crescut cu 37 la 
sută față de anul precedent. Rolul 
principalei porți maritime a Mozam
bicului va crește și mai mult după 
1990, cînd vor fi. încheiate operațiu
nile de modernizare prevăzute de 
recenta decizie.

Această politică independentă, o- 
rientatâ spre. înfăptuirea marilor de
ziderate de libertate și progres ale 
popoarelor Africii, nu este insă pe 
placul rasiștilor de la Pretoria, care 
încearcă pe toate căile să împiedice 
mersul înainte a! Mozambicului, să 
destabilizeze situația sa internă. Po
trivit datelor publicate la Maputo, 
pagubele materiale provocate Mo
zambicului ca urmare a politicii agre
sive promovate de R.S.A. se ridică 
la circa 6,5 miliarde de dolari, iar 
numărul celor uciși este de peste 
400 000 de oameni. „Cu toate acestea 
— așa cum arăta președintele R.P. 
Mozambic. Joaquim Chissano — duș
manii n-au reușit in planurile lor de 
a lovi in bazele puterii de stat și nici 
n-au putut submina unitatea dintre 
partidul FRELIMO ?t popor". Unita
tea și patriotismul tuturor cetățeni
lor mozambicani. — a ținut să subli
nieze el — constituie condiții indis
pensabile pentru apărarea cuceririlor 
revoluționare, refacerea economiei 
naționale și înfăptuirea unor prefa
ceri calitative în cadrul societății.

Nicolae N. LUPU
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PROTOCOL. La Bagdad a fost 
semnat un protocol de colaborare 
între Frontul Democrației și Uni- 

,tatii Socialiste din .Republica So
cialistă România și Frontul Patrio
tic Național Progresist din Irak.

SIMPOZION. în orașul sovietic 
Habarovsk s-au încheiat lucrările 
unui simpozion științific sovieto- 
nipon, care dezbate problemele 
dezvoltării colaborării economice 
in regiunea Asiei și Oceanului Pa
cific. La dezbateri au luat parte 
oameni de știință din Orientul în
depărtat sovietic și din regiunea 
Konsai, de pe coasta de vest a Ja
poniei.

PENTRU O SOLUȚIONARE PO
LITICA. într-o declarație făcută 
presei la Abidjan, Ide Oumarou. 
secretarul general al Organizației 
Unității Africane, a subliniat că va 
spori contactele îndreptate spre so
luționarea politică a conflictului 
dintre Ciad și Marea Jamahirie 
Arabă Libiană Populară Socialistă. 
O.U.A, trebuie să ’ inițieze acțiuni 
pentru instaurarea păcii, a bune
lor relații și cooperării între cele 
două țări. Conflictul este o pro
blemă africană, care trebuie rezol
vată la nivel african — a spus Ide 
Oumarou.

CONSULTĂRI. La Bonn au avut 
îoc consultări ale reprezentanților 
ministerelor de externe ale R. F. 
Germania și Poloniei în proble
mele dezarmării și securității mili
tare, îndeosebi în Europa.

ACORD. Deși Bouterse. pre
ședintele Consiliului Militar' Na
țional și șef al guvernului din 
Suriname, a semnat un acord cu 
liderii principalelor partide politi
ce din tară, pentru garantarea 
stabilității și unității naționale și 
crearea unei baze reale pentru 

dezvoltarea procesului democratic 
intern, informează agenția Prensa 
Latina. Acordul intervine în ve
derea alegerilor generale prevă
zute să se desfășoare in luna no
iembrie 1987.

GUVERNUL FRANȚEI a trimis 
in Oceanul Indian două noi dra- 
goare de mine — a anunțat, în ca
drul' unei întîlniri cu ziariștii, mi
nistrul francez al apărării. Andre 
Giraud. Navele nou trimise vor 
întări escadra franceză care a pă
răsit portul Toulon la finele lunii 
iulie. în prezent, grupul militar 
naval francez se află în Oceanul 
Indian și se îndreaptă spre zona 
Golfului. Pe de altă parte. într-o 
declarație făcută la televiziunea 
franceză. Andre Giraud a precizat 
că Franța nu are intenția să par
ticipe, alături de Statele Unite, la 
operațiunile din zona Golfului.

EXPERIENȚA NUCLEARA. în 
R.S.S.A. Iakută a fost efectuată o 
experiență nucleară subterană cu 
o putere de pînă la 20 kilotone — 
anunță agenția T.A.S.S., adăugind 
că explozia a fost realizată in in
teresul economiei naționale.

REFORMĂ AGRARA. Parla
mentul columbian a început dezba
terile pe marginea proiectului de 
lege a reformei agrare, considerat 
cel mai important program avan
sat de puterea executivă a orga
nului legislativ.

MEMBRII NOULUI FOR LEGIS
LATIV din Papua-Noua Guinee, 
format în urma alegerilor de Ia 
12 iulie, l-au reales în funcția de 
prim-ministru pe Paias Wingti. 
care a anunțat formarea unui nou 
guvern. Wingti a prezentat pro
gramul guvernamental. în care se 
prevăd. între altele, dezvoltarea 
zonelor rurale, crearea de noi 
locuri de muncă. îmbunătățiri in 

domeniul educației si al ocrotirii I 
sănătății.

O DELEGAȚIE a Partidului Re- | 
publican din S.U.A., condusă de 
Stefan Halper, consilier al vice- ■ 
președintelui George Bush, a efec
tuat o vizită in Mozambic, unde ' 
a avut întrevederi cu oficialități 
de la Maputo. Vizita a avut ioc in I 
perspectiva elaborării unui studiu I 
menit să ofere Partidului Repu
blican din S.U.A. o perspectivă ge- I 
nerală asupra problemelor din A- 
frica australă. Anterior, trimișii 
americani au efectuat vizite in Â- . 
frica de Sud, Zair, Zambia și 
Malawi. I

REPREZENTANȚI AI PIEȚEI | 
COMUNE vor discuta joi. la Atena, 
cu oficialitățile elene posibilitățile 
de sporire a contribuției comunita- ■ 
re la dezvoltarea economică a Gre
ciei. conform angajamentelor asu- • 
mate anterior.

VACCINĂRI. în ultimul an. pro- | 
gramul de vaccinări realizat de Or
ganizația Mondială a Sănătății a i 
salvat viața a peste un milion de 
copii, s-a anunțat la sediul din Ge- 1 
neva al O.M.S.

UN REACTOR NUCLEAR al 
centralei de la Traswsfynydd (Țara 
Galilor) a fost închis ca urmare i 
a două accidente survenite în ulti
mele douăsprezece zile. Este vorba 1 
despre im.prăstierea. în urmă cu . 
aproape două săptămîni, ,a 455 litri 
de ulei și apă radioactive si anoi I 
despre o explozie produsă în sala 
turbinelor, care a scos din funcțiu- I 
ne două dintre ventilatoarele de 
răcire.

ACCIDENT AVIATIC. Un avion 
de ' tipul ..Cessna". care s-a 
prăbușit asupra unui restaurant 
pentru automobiliști din orașu' 
Miinchen. a provocat moartea a 7 
persoane, multe altele fiind grav 
rănite. Printre victime se află 
si pasageri ai avionului. Acci
dentul s-a produs in momen
tul, în care pilotul acestuia efectua 
manevrele pentru a ateriza pe ae
roportul din Miinchen. Pînă acum 
nu se cunosc cauzele producerii 
acestui accident. 1


