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In atmosfera de puternică angajare patriotică, revoluționară in care toți

oamenii muncii acționează pentru înfăptuirea obiectivelor

Congresului al Xlll-lea al partidului, ieri a continuat

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

în unități
Secretarul general al

agricole din mai multe județe

partidului a analizat

rezultatele obținute pină

acum, modul în care se

acționează pentru

organizarea în cele mai

bune condiții a strîngerii

recoltei și executarea

insămînțărilor de toamnă

la timpul optim, pentru

pregătirea corespun

zătoare a producțiilor

agricole din anul viitor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a continuat, joi, vizita de lucru în agricultură. Au 
fost vizitate și examinate culturi ale unor unități agricole din 
județele lași, Vaslui, Galați, Brăila, Tulcea, Constanța și 
Ialomița.în cadrul amplului dialog de lucru purtat și în această zi cu primii secretari ai comitetelor județene de partid și alte cadre de răspundere, cu țărani cooperatori, mecanizatori, specialiști, secretarul general al partidului a analizat, la fața locului, starea de vegetație a culturilor, stadiul organizării lucrărilor specifice de toamnă — strîngerea operativă și fără pierderi a recoltei, desfășurarea în timpul optim șl la un înalt nivel calitativ a însămînțărilor —, alte importante probleme privind rezultatele obținute, pregătirea temeinică a producțiilor viitoare, asigurarea condițiilor tehnico-ma- teriale pentru realizarea, la toate culturile, în fiecare unitate, a unor

recolte sporite, în concordanță cu obiectivele noii revoluții agrare, cu sarcinile ce revin agriculturii noastre socialiste din hotărîrile. Congresului al XIII-lea al partidului.Continuînd analiza desfășurată în ziua precedentă în JUDEȚUL 
IAȘI, secretarul general al partidului a vizitat, în cursul dimineții, 
Cooperativa agricolă de 
producție Schitu Duca din cadrul Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist Cior- tești, unde, examinînd starea culturilor, a subliniat că în această unitate, dacă s-ar fi muncit mai

bine și ar fi fost efectuate lucrările cerute, de prelucrarea solului, rezultatele puteau fi mai bune. S-a arătat că trebuie trase toate concluziile din felul cum s-a lucrat, indieîndu-se să fie făcută evaluarea exactă a producțiilor în fiecare unitate agricolă, atît la porumb și floarea-soarelui, cît și la celelalte culturi. Așa cum se prezintă aici pămîntul arabil, a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin executarea unor lucrări de calitate, prin mai buna organizare a întregii activități, producțiile pot și trebuie să fie mai mari.Elicopterul prezidențial a aterizat apoi pe terenurile Coopera
tivei agricole de producție 
Codăești, JUDEȚUL VASLUI. Au fost examinate mai multe sole, apreciindu-se ca bună starea de vegetație. Măsurătorile efectuate au evidențiat posibilitatea obținerii unor recolte corespunzătoare,

atît la porumb, cît și la floarea- soarelui. Secretarul general al partidului a subliniat din nou că atunci cînd lucrările se fac la timp și de bună calitate rezultatele sînt pe măsură muncii depuse.Următoarele unități vizitate au fost cooperativele agricole 
de producție Zăpodeni și 
Ștefan cel Mare. împreună cu primul secretar al comitetului județean de partid, Ion Frățilă, cu alte cadre de conducere și specialiști au fost analizate structura culturilor pe întregul județ, modul cum s-a făcut evaluarea producțiilor la porumb și floarea-soarelui. în această zonă neirigată a județului, unde se cultivă îndeosebi porumb, s-a apreciat, pe baza estimărilor făcute la fața locului, că vor fi realizate recolte bune. S-a relevat că alegerea unor soiuri potrivite condițiilor de sol și climă(Continuare in pag. a IlI-a)
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h ințîmpinarea Conferințe^ Naționale a partiduliri

Puterea de muncă $1 creație a tuturor
colectivelor - deplin pusă in valoare!

An de an, prin politica înțeleaptă 
a partidului. îndeosebi in perioada 
care a trecut de la Congresul al 
IX-lea, o parte însemnată din veni
tul national a fost investită pentru 
dotarea economiei cu mașini, uti
laje șl instalații moderne, de mare 
randament, menite să valorifice su
perior resursele materiale și umane 
ale societății.. Așa s-a ajuns ca in 
prezent să dispunem de un volum 
impresionant de fonduri fixe, de 
circa 3 090 miliarde iei. din care cea 
mai mare parte o constituie cele 
productive.. Așadar, societatea noas- 
stră a făcut și face in continuare 
mari eforturi materiale si financiare 
pentru înzestrarea cu tehnică superi
oară a economiei, fiind deci firesc, 
logic, moral ca ea să beneficieze 
integral și la timp de roadele aces
tor investiții. Or, numai asigurând 
zi de zi. în fieca
re unitate econo
mică. ' în fiecare 
secție si la fieca
re loc de muncă 
folosirea deplină, 
intensivă, a ma
șinilor si utilaje
lor. pot fi create 
condiții pentru 
recuperarea grab
nică a fondurilor 
avansate de so
cietate. nentru 
dezvoltarea si 
modernizarea ba
zei tehnice a pro
ducției materiale.
Firește, prin utilizarea mal bună 
a capacităților existente trebuie, 
să se obțină produse, sortimen
te care sînt necesare economiei, 
avind desfacere asigurată in tară 
sau la export, pe această cale 
obținindu-se sporirea produsului so
cial și a venitului național, temelia 
sigură a ridicării bunăstării Întregu
lui popor. Este evident, de aseme
nea, că folosind mai bine mașinile 
și utilajele din dotare se asigură 
surse sporite pentru noi investiții, 
pentru continua modernizare a ca
pacităților de producție existente.

Problema utilizării eficiente a 
zestrei tehnioe a economiei s-a si
tuat, în mod constant. în atentia 
conducerii partidului. In această pri
vință, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
subliniind importanța manifestării 
unui înalt spirit de răspundere pen
tru folosirea deplină, cu înalt ran
dament a capacităților de producție, 
a întregului potential productiv 
existent, preciza limpede că fiecare 
leu investit trebuie să aducă maxi
mum de eficientă, să contribuie la 
creșterea avuției naționale. După 
cum se știe, recent Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
examinat Raportul privind stadiul 
realizării principalilor indicatori 
tehnico-economicl aprobați, la capa
citățile de producție, industriale 
puse în funcțiune. Cu acest prilej a 
fost criticată activitatea conducerilor 
unor ministere, centrale si- întreprin
deri care nu au acționat cu destulă 
fermitate In vederea asigurării con
dițiilor necesare pentru ca toate ca
pacitățile de producție să atingă ni
velurile aprobate la principalii indi
catori tehnico-economici.

Ținînd seama de prioritățile peri
oadei in care ne aflăm, care sînt di

recțiile de acțiune ce trebuie avute 
în vedere pentru folosirea cu efi
ciență sporită a capacităților de 
producție ?

O primă direcție vizează BUNA 
ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII 
ÎNTREPRINDERILOR în vederea 
încărcării judicioase a mijloacelor 
tehnice pe toată durata zilei de lu
cru și in toate schimburile. Pentru 
aceasta este esențial să se as.gure 
ca nici o mașină și nici un ut lai 
să nu lucreze sub parametrii stab - 
liți, ca nici un minut din l.npul 
lor de funcționare să nu fin irosit. 
Ceea ce presupune programarea ju
dicioasă a producției pe fiecare ma
șină și utilaj, aprovizionarea ritmi
că, cu materii prime și materiale a 
fiecărui loc de muncă, stabilirea 
unor fluxuri de fabricație raționale. 
De bună seamă, o importantă deo

Sarcini prioritare pentru 
utilizarea la maximum 

a capacităților de producție
sebită revine organizării în cele mai 
mici amănunte. în mod științific, a 
activflătii în toate schimburile si 
asigurării asistenței tehnioe de spe
cialitate.

în același timp este necesar ca în 
fiecare întreprindere să se acorde 
GRIJA MAXIMA ASIGURĂRII 
VIGORII TUTUROR CAPACITĂȚI
LOR DE PRODUCȚIE. înțelegem 
prin aceasta faptul că pretutindeni 
trebuie să se acționeze cu stăruință 
și răspundere pentru exploatarea in 
bune condiții, potrivit normativelor 
tehnice, a mașinilor, utilajelor si in
stalațiilor, precum și pentru organi
zarea și efectuarea la timp și în 
condiții calitativ superioare a lucră
rilor de întreținere și reparații. De 
fapt, pe această cale se asigură uti
lizarea din plin a capacităților de 
producție existente, economisin- 
du-se fonduri pentru investiții noi. 
Practica arată că una din cauzele 
care au determinat în acest an rea
lizarea, într-o serie de Întreprin
deri, a unor indici scăzuti de utili
zare a capacităților de producție o 
constituie întreruperile neprevăzute 
survenite ca urmare a nerespectăril 
cu rigurozitate a normelor de ex
ploatare, întreținere și reparare a 
acestora. Au fost situații în care, fie 
din cauza nepregătirii corespunză
toare a lucrărilor, fie din dorința 
de a obține cu orice preț producție, 
funcționarea unor mașini sau insta
lații .a fost prelungită peste durata 
normată. Or, trebuie să fie limpede, 
planul de reparații este lege pen
tru fiecare întreprindere. Ia fel 
ca planul de producție. De a- 
ceea, fiecare reparație trebuie bine 
pregătită din punct de vedere teh
nic, judicios organizată si la timp 
efectuată, asigurindu-se piesele de

schimb necesare în așa fel ca mași
nile și utilajele să fie scoase pentru 
un timp cit mai scurt din circuitul 
productiv.

O problemă de cea mai mare ac
tualitate o reprezintă ATINGEREA, 
ÎN CEL MAI SCURT TIMP. A PA
RAMETRILOR PROIECTAȚI. Din 
construcție, fiecare mașină, fiecare 
utilaj sînt astfel concepute, in
cit să funcționeze cu un anu
mit randament, să asigure obți
nerea unor produse de calitate co
respunzătoare, cu consumurile ma
teriale și energetice normate. Dar. 
așa cum se întimplă din păcate. în 
unele intreprinderi care s-au dotat 
recent cu tehnică modernă, nu se 
ating parametrii proiectați, nu se 
obțin producția și eficiența tehnico- 
economică stabilite. în cauză sint 
atit unele deficiențe de proiectare 

sau de execuție, 
dar și lipsa de 
pricepere și Insu
ficienta calificare 
a celor pu§i să le 
mînuiască.

In legătură cu 
această proble
mă. în ședința a- 
mintită a Comi
tetului Politic E- 
xecutiv s-a cerut 
să se întocmeas
că programe con
crete de măsuri 
pentru realizarea 
într-un termen 
cit mal scurt a 

indicatorilor tehnico-economicl sta
biliți pe fiecare obiectiv în par
te. programe care să fie • te
meinic discutate în adunările ge
nerale ale oamenilor muncii și 
în consiliile de oonduoere ale 
centralelor și ministerelor, asigu- 
rindu-se aplicarea lor neîntîrzia- 
tă în viață. în acest scop este nece
sar să se urmărească sistematic, pe 
săptămini și zile, modul în care se 
aplică aceste măsuri, astfel incit, 
pină la .Conferința Națională a 
partidului, la toate obiectivele să se 
realizeze în întregime indicatorii 
tehnico-economici prevăzuti. Asa 
cum s-a precizat, sarcinile respecti
ve trebuie îndeplinite cu toată răs
punderea. avîndu-se în vedere că a- 
tingerea parametrilor la toate capa
citățile intrate în funcțiune sau care 
urmează să fie date în folosință are 
o însemnătate deosebită pentru În
deplinirea planului pe semestrul al 
doilea și pe întregul an.

în tripla lor calitate de proprie
tari, producători și beneficiari, co
lectivele de oameni ai muncii poar
tă întreaga răspundere și trebuie să 
dea socoteală de modul în care 
folosesc mijloacele importante în
credințate de societate spre admi
nistrare și dezvoltare. Reprezintă o 
îndatorire de prim ordin a organelor 
și organizațiilor de partid, a orga
nelor de conducere colectivă de a 
-imprima în rindul colectivelor din 
întreprinderi un spirit de înaltă 
responsabilitate pentru buna gospo
dărire a mijloacelor tehnioe. pentru 
folosirea intensivă deplină a tutu
ror capacităților de producție, oale 
importantă de realizare a planului 
pe aoest an la producția fizică si la 
export, la toti indicatorii.

BACĂU : Mașini-unelte cu performanțe 

tehnice superioare

La întreprinderea de 
mașini-unelte Bacău au 
fost realizate, pentru pri
ma dată în tară, mașini 
pentru rectificat sape de 
foraj prevăzute cu auto
mate programabile. Re- 
ferindu-se la caracteris
ticile tehnico-functionale 
ale acestora, inginerul 
Vasile Gogu. directorul 
întreprinderii,' aprecia că 
sînt mașini de mare com
plexitate și productivi
tate. realizate după o 
concepție originală, cu 
materiale și piese de 
schimb fabricate în tota
litate în tară. Echiparea 
lor cu automate progra
mabile le conferă o fia
bilitate sporită și o mare 
precizie. Prin realizarea 
acestora, se înlocuiește 
importul.

De asemenea, au fost 
expediate beneficiarilor

din țară șl partenerilor 
de peste hotare, tot în 
premieră, mașini de gău
rit multiplu, destinate in
dustriei energetice, pre
cum și de alezat și frezat 
cu ax orizontal. Printre 
realizatorii lor se numără 
mecanicii din echipa con
dusă de maistrul Con
stantin Moșuleț, lăcătușii 
din echipa lui Mihai 
Ciuchi, electricienii din 
formațiile lui Stelian O- 
laru și Mihai Maftei. in
ginerii Constantin Tiron 
și Nicolae Bobeică. Un 
fapt merită subliniat : 
peste 80 la sută din cele 
circa 100 tipuri de ma
șini-unelte ce vor fi rea
lizate în acest an la Ba
cău constituie premiere 
tehnice pentru industria 
noastră, la nivelul teh
nicii mondiale. (Gheor- 
ghe Baltă).

MOLDOVA NOUĂ : A început producția 

la instalația de recuperare a molibdenului

Noua și moderna hală 
înălțată in vecinătatea 
flotației vechi de la în
treprinderea minieră Mol
dova Nouă. Constructori, 
montori, mineri au venit 
într-un număr impresio
nant pentru a fi martori 
la un emoționant eveni
ment : începerea fabrica
ției la prima capacitate 
de la instalația de recu
perare a molibdenului din 
concentratele cuprifere.

— Cu nespusă bucurie 
sîntpm în măsură să ra
portăm finalizarea lucră
rilor și începerea produc
ției pe această instalație 
extrem de complicată, 
menită să valorifice su
perior resursele minerale 
din concentratele cupri

fere ale acestei zone, a 
ținut să ne precizeze in
ginerul Aurel Georgevici, 
șeful brigăzii de con- 
strucții-montaje miniere 
Moldova Nouă. Pentru 
noi, montorii. a fost unul 
din cele mai exigente 
examene, dat fiind carac
terul de premieră națio
nală al instalației. Sîn- 
bem mîndri că am reușit 
să ducem la bun sfîrșit 
sarcina încredințată. Mîn- 
dria este cu atît mai 
mare cu cît întreaga in
stalație este de concepție 
românească, principalele 
utilaje fiind executate la 
întreprinderea de utilaj 
chimic Făgăraș și la în
treprinderea de utilaj mi
nier și reparații Criscior.
(Ion D. Cucu).
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI

SARCINI PRIORITARE PENTRU UTILIZAREA 
EA MAXIMUM A CAPACITĂȚILOR DE PRODUCȚIE

Răspundere și inițiativă in acțiunea 
de reprofilare a întreprinderii

Intrînd în biroul contabilului-șef 
11 întreprinderii de echipament 
îidraulic Rîmnicu Vîlcea, Gheorghe 
lădulescu, ne-a atras atenția un gra
in deasupra căruia scrie cu litere 
pari : „Schema integrării sistemului 
nfonmatic financiar-contabil în sis
ennui Informational al întreprin- 
ierii".

— Acest grafic — ni se spune — 
’eprezintă pentru noi o oglindă fidelă 
i modului in care se înfăptuiesc sar- 
inile ce revin compartimentelor plan 
1 financiar-contabil în domeniul gos- 
xxlăririi mijloacelor materiale, al în
cadrării stricte în costurile de pro- 
lucție, in condițiile îndeplinirii inte- 
trale, la toate sortimentele, a pla
iului la producția fizică.

— Și cum se reflectă astăzi situa- 
[ia întreprinderii în „oglinda" sche- 
nei informatice 7

— După 7 luni, cheltuielile totale 
a 1000 lei producție-marfă s-au re- 
ius fată de realizările anului trecut 
;u 31,7 lei, iar cele materiale cu 
57,2 lei, nivelul lor fiind în același 
simp sub prevederile de pian pe 
icest an. Din păcate, nu tot atît de 
line se prezintă lucrurile la pro- 
iucția fizică, indicator la oare se 
nregistrează o restanță de 8,3 mi
lioane lei.

Ultima precizare a interlocutoru- 
ui nostru ne-a îndemnat să între
prindem o analiză mai amănunțită 
isupra factorilor oare au influențat 
regatlv îndeplinirea sarcinilor de 
olan la producția fizică. Prima ob
servație se referă la modul cu care 
au fost folosite mașinile și uti
lajele din dotare. Astfel. în perioada 
■e a trecut din acest an, indicele de 
utilizare a mașinilor-unelte nu a de
pășit 80,2 la sută, chiar dacă în tot 
acest interval de timp au fost apli- 
:ate o serie de măsuri pentru mo- 
lemizarea unor fluxuri tehnologice.

Pentru anul 1987 s-a prevăzut 
sxtragerea din bazinul carbonifer al 
Mehedințiului a 2,4 milioane tone 
.'ărbune. Iată însă că, față de planul 
da zi", se consemnează importante 
•ămîneri în urmă. Sînt create con
diții pentru recuperarea restantelor 
5i realizarea Integrală a sarcinilor pe 
1987 7

— La ora actuală, ca șl plnă acum, 
ae confruntăm cu o serie de pro
bleme — ne spune inginerul Gheor- 
îhe Dumitru, directorul întreprinde
rii miniere Mehedinți. Astfel, deși 
prin plan este prevăzut ca din ma
rile cariere de la suprafață să reali
zăm aproape două treimi din pro
ducția de cărbune, lucrările de des- 
copertare sînt rămase în urmă. Cele 
două excavatoare cu rotor, de cite 
I 400 mc pe oră, aflate în funcțiune, 
nu lucrează nici în prezent la pa
rametrii proiectați. Intîrziate sint 
lucrările de montaj și la celelalte 
două excavatoare de aceeași capaci
tate. în aceste condiții, prin spori
rea numărului de utilaje clasice șl 
a mijloacelor de transport, ne-am 
organizat în așa fel activitatea Incit 
să extragem zilnic o cantitate tot 
mai mare de cărbune din micro- 
cariere. în același timp, prin deschi
derea a noi fronturi de lucru mărim 
ritmurile de extracție a cărbunelui 
din subteran, pentru a diminua, în 
acest fel, restanțele pe ansamblul 
exploatărilor carbonifere.

Cum s-a ajuns la o asemenea 
stare de lucruri 7 Iată una din 
cauze: primul excavator cu rotor 
ERC-25 a avut ca termen de pu
nere în funcțiune : 31 decembrie
1983. A fost dat în exploatare la 30 
aprilie 1985. De ce o asemenea în- 
tîrziere 7

— Din datele pe care le deținem 
— ne precizează inginerul Ton Bădu- 
lescu, directorul Antreprizei de con- 
structii-montaj minier Mehedinți —

Se poate
introducerea în circuitul productiv 
a unor noi utilaje de mare randa
ment, așa cum sînt strungurile cu 
comandă numerică, presele de vul- 
canizat, mașinile de rectificat RU-350 
ș.a. Am primit multe explicații în 
legătură cu această situație. Nici o 
explicație nu poate justifica însă 
calitatea necorespunzătoare a repa
rațiilor efectuate la unele utilaje de 
sectorul mecano-energetic al uni
tății. în consecință, în primul se
mestru al anului s-au înregistrat 

Ce măsuri sînt necesare la Întreprinderea de 
echipament hidraulic Rîmnicu Vîlcea pentru 

mai buna folosire a mașinilor-unelte

pierderi de nu mai puțin de 47 069 
ore-utilaj din cauza apariției unor 
defecțiuni și opriri accidentale ala 
multor mașini-unelte.

— Toate aceste probleme, ne-a 
precizat inginerul Octavian Fota, 
directorul, întreprinderii, au consti
tuit principalul punct al dezbateri
lor în recenta adunare a reprezen
tanților oamenilor muncii, prilej cu 
care au fost stabilite o serie de mă
suri tehnico-organizatorice menite 
să determine îmbunătățirea Indicilor 
de utilizare a mașinilor-unelte,, res
pectiv, recuperarea restanțelor și 
realizarea integrală a sarcinilor de 
plan la producția fizică.

— Concret, în ce direcții se va 
acționa în perspectiva imediată 7

— în prezent sîntem preocupați 
de reorganizarea atelierului pentru 
executarea pieselor de schimb, ast
fel ca prin forte proprii să putem 
asigura cea mai mare parte din 
necesar ; apoi, de mecanizarea ope- 

Decisivă este calitatea utilajelor miniere
rezultă o întîrzlene de 12 luni în li
vrarea subansamblelor. De aseme
nea, nu ne-am putut încadra în 
graficele stabilite deoarece piesele și 
subansamblele nu au sosit in ordinea 
montajului, conform documentațiilor, 
ceea ce nu ne-a permis, cu toate 
eforturile depuse, să recuperăm nici 
măcar o parte din rămînerea in 
urmă.

Cu toate că s-au făcut repetate 
analize, nenumărate intervenții, 
furnizorul general — Centrala indus

De ce sînt folosite cu indici scăzuți 
excavatoarele în bazinul carbonifer Mehedinți ?

trială de utilaj minier șl mașini de 
ridieat din Timișoara — nu a reușit, 
nici pe departe, să pună ordine în 
livrarea părților componente ale 
excavatorului, conform prevederilor 
contractuale. Întîrzierea a fost cauza
tă și de faptul că pe parcurs au 
apărut nepotriviri de montaj : grin
da circulară-suport rulment și co
roană dințată a sosit deformată de 
la furnizor — întreprinderea con
structoare de mașini din Bocșa, 
neputindu-se obține, prin strunjire, 
suprafața necesară montării rulmen
tului si coroanei dințate. Și exem
plele de acest fel ar putea continua.

La cel de-al doilea excavator, tot 
din cauza neritmicitătii în livrarea 
subansamblelor — precizează interlo
cutorul — s-a început montajul cu 15 
luni mal tîrziu față de termenul 
contractat. Am fost puși astfel în 
imposibilitatea de a lucra în ritmu
rile pe care ni le-am propus.

Gei care au asamblat cel de-al 
doilea excavator s-au confruntat din 
nou cu nepotriviri de montaj. Cu ce 
efecte negative s-a soldat aici, in

mai mult!
rațiilor de sudură la cămășile și 
cilindrii hidraulici, prin utilizarea 
instalațiilor tip IGV-400 șl a manipu
latoarelor de sudură. în fine, aș 
aminti modernizarea SDV-isticii și 
extinderea folosirii unor scule noi, 
concepute special pentru alezaje, a 
dornurilor elastice etc.

Diversificarea continuă, înnoirea 
șl modernizarea producției reprezin
tă factorii esențiali pentru buna 
desfășurare a activității productive, 
In special într-o ramură a indus

triei în care noutățile sînt im
puse de cerințele tn perma
nentă schimbare ale economiei 
naționale. Ca atare, și la întreprin
derea de echipament hidraulic Rîm
nicu Vîlcea au fost asimilate, omo
logate și introduse în producția de 
serie în primul semestru al anului 
acumulatoare hidraulice de 32 litri, 
oare funcționează la presiunea de 
315 bari. filtre de aspirație și retur 
cu Indicatori de colmatare. cilindri 
hidraulici de serie ușoară ș.a. Tot
odată. au fost perfecționate și unele 
tehnologii, îndeosebi la turnarea 
bucșelor și inelelor de piston, pre
cum și pentru asimilarea noilor 
tipuri de supape și distribuitoare 
proporționale, a pompelor de înaltă 
presiune și a multor altor produse.

Cu toate rezultatele obținute, în 
general bune, trebuie spus însă că 
.potențialul creator de inteligentă teh
nică de care dispune întreprinderea 
nu este folosit la întreaga lui capaci

bazinul carbonifer al Mehedințlului, 
această mare rămînere în urmă în 
punerea în funcțiune a celor două 
excavatoare cu rotor 7 Simplu : nu 
s-au descopertat aproape cinci mi
lioane metri cubi. steril, deci nu s-a 
creat frontul de lucru necesar pentru 
extracția de cărbune.

Cum au funcționat, după darea în 
folosință, cele două, excavatoare 7 
Cu mult sub capacitatea proiectată.

Față de această situație, cei care 
lucrează în bazinul Mehedinți și-au

pus speranța în excavatorul ERC"18. 
de 470 mc pe oră. Din păca.îe».»Si 
punerea acestuia în funcțiune s-a 
făcut cu o înt’rziere de 17 luni. Mai 
exact, după ce au sosit subansam
blele, au apărut, în activitatea mon- 
torilor. o serie de necazuri : necore- 
larea documentației electrice cu do
cumentația mecanică. în acest an, 
excavatorul respectiv a funcționat 
numai o treime din timpul calenda
ristic planificat.

De fapt, cei care au preluat în 
exploatare excavatoarele s-au con
fruntat, în acest scurt interval de 
timn. cu destule probleme, datorate, 
în primul rînd. defecțiunilor tehnice 
apărute in funcționare, care au ne
cesitat înlocuirea multor piese și 
subansamble.

Ce s-a întreprins concret pentru 
eliminarea neajunsurilor 7 încă din 
anul trecut conducerea întreprinderii 
miniere Mehedinți, împreună cu fac
torii învestiți cu răspundere în rea
lizarea excavatoarelor cu rotor, au 
Întocmit o notă care cuprindea 35 de 

tate. Așa se face că. deși întreprinde
rea dispune de muncitori și specialiști 
cu o înaltă calificare profesională, 
iată că nu s-au finalizat toate obiec
tivele cuprinse în planul tehnic al 
unității. Ne referim la asimilarea și 
introducerea in fabricație de serie a 
pompei cu roti dințate, a instalației 
de ungere, a servovalvelor tip 
SDV-150 și grupurilor hidraulice de 
pompare, echipamente care, așa cum 
spunea chiar directorul întreprin
derii. urmează să asigure continuita
tea producției, portofoliul de co
menzi și contracte pentru anul viitor. 
Legat de toate aceste aspecte, nume
roși oameni ai muncii, între care 
inginerii Sorin Ghiță, Ștefan Țam- 
baliuc și Doru Negoiță, sudorul Ale
xandru Ceapă, montatoarea Maria 
Daneș și multi alții, ne-au vorbit 
despre preocupările și acțiunile ime
diate în care sint angrenați. Am re
ținut, printre altele, atenția ce se 
acordă acum înfăptuirii integrale a 
planului tehnic, organizării unor 
fluxuri de fabricație flexibile, cu 
posibilități de adaptare la schimbă
rile intervenite în structura produc
ției, extinderii polideservirii la gru
pa preselor de etanșare și la utila
jele automate și cu comandă nume
rică etc,

— Problemele legate nemijlocit de 
îndeplinirea planului la producția 
fizică, ne-a spus tovarășul Ion 
Pătrășcoiu, secretarul comitetului de 
partid, vor fi soluționate cu priori
tate în această perioadă.- Colectivul 
nostru se angajează să recupereze 
în foarte scurt timp toate restanțele 
și să acționeze în continuare în așa 
fel Incit sarcinile de plan să fie în
deplinite in cît mai buhe condiții.

Ion STANCIU
corespondentul „Scinteii*

probleme tehnice ce urmau a fi re
zolvate. Termenele stabilite au expi
rat și cea mai mare parte din aceste 
probleme n-au fost soluționate nici 
pînă in prezent. Implicați direct 
sint : Centrala industrială de utilaj 
minier și mașini de ridicat din Ti
mișoara. ca furnizor general, si alte 
unități colaboratoare, cum sînt : în
treprinderea „1 Mai" Ploiești și 
IPCUP Ploiești. IPACT București, 
„UNIO" Satu Mare, întreprinderile 
de utilaj minier din Petroșani și 
Filipeștii de Pădure, întreprinderea 
„Tractorul" Brașov, întreprinderea 
„Progresul" Brăila ș.a. Acum se fac 
probele tehnologice Ia excavatorul cu 
rotor ERC-34, tot de 1 400 mc pe oră. 
Pină în prezent întîrzierea este de 
peste doi ani. Aceleași cauze — întir- 
zieri mari, de aproape 26 de luni — 
în livrarea subansamblelor și nepo
triviri la montaj : rectuctorul roții cu 
cupe realizat de întreprinderea 
„1 Mai" Ploiești nu a fost executat 
conform documentațiilor și nu s-a 
putut monta decit după remedieri ; 
rolele și suportii de role de la masa 
de preluare a benzii nr. 1 au fost 
livrate de către „UNIO" Satu Mare 
de un alt tip decit cel prevăzut în 
documentație.

De unde se vede că nu s-a thvățat 
nimic sau aproape nimic din greșeli
le de Ia început. A greși o dată este, 
poate, omenește, explicabil, dar a 
persista în greșeală, în neajunsuri 
de același fel este inadmisibil. De 
aceea, se Impune stringent ca fac
torii de răspundere să intervină 
energic pentru soluționarea compe
tentă și operativă a tuturor proble
melor legate de exploatarea excava
toarelor cu rotor de mare capacitate 
din bazinul carbonifer al Mehedintiu- 
lui.

VIrqilIu TATARU 
corespondentul „Scinteii*

La sfîrșitul anului trecut și în 
primele luni ale acestui an, colec
tivul de la întreprinderea „Tehno- 
utilaj" din Odorheiu Secuiesc se 
confrunta cu serioase probleme, de
terminate de trecerea unității de la 
producția profilată pe mașini agri
cole la realizarea de utilaje și linii 
tehnologice complexe pentru indus
tria alimentară. Sarcina era dificilă, 
întrucit trebuia îndeplinită „din 
mers". Pe primul plan se aflau 
adaptarea capacităților de producție, 
organizarea fluxurilor tehnologioe, 
pregătirea tehnico-materială a pro
ducției spre a se face fată noilor 
cerințe și, deopotrivă, asimilarea 
noilor produse și policalificarea per
sonalului. Desigur, tuturor acestor 
probleme trebuia să li se găsească 
o rezolvare promptă, eficientă. Cu 
atît mai mult cu cît, din diferite 
motive, întreprinderea înregistra la 
sfîrșitul lunii februarie o restantă 
de 15 milioane lei la producția- 
marfă.

în ce fel comitetul de partid, 
comuniștii întreprinderii au reușit 
să găsească acele metode de muncă, 
cît mai concrete și eficiente, care 
să asigure valorificarea potențialu
lui de gindire, inițiativă și acțiu
ne al colectivului, să-1 canalizeze 
șpre îndeplinirea sarcinilor 7

— Am considerat esențial stabilirea 
de la bun început a unei optici co
respunzătoare prin care trebuia să 
privim întreaga complexitate a pro
blematicii ivite — ne spune tova
rășul Miklos Francisc, secretarul 
.comitetului de .partid din întreprin
dere. Cu insistentă s-au pus între
bările : „ce trebuie să facem 7“ și 
„cum să procedăm 7". Așa au de
marat primele analize la comitetul 
de partid și oonsiliul oamenilor 
muncii. Specializarea activităților 
pentru, fabricarea noilor mașini și 
utilaje, asigurarea bazei tehntco- 
materiale și .perfectarea oomenzilor 
au fost principalele sarcini la care 
ne-am oprit într-o primă urgentă. 
O dată precizate, ele au fost trans
mise fiecărei organizații de bază și 
analizate în adunări generale, prin 
prisma îndatoririlor și răspunderi
lor determinate de specificul locului 
de muncă. Fiecare comunist să fie 
un om de acțiune și, totodată, un 
promotor al spiritului de inițiativă, 
un exemplu de responsabilitate și 
angajare totală pentru îndeplinirea 
sarcinilor în colectivul de muncă 
respectiv-

S-a pus problema organizării unul 
nou compartiment tehnologic, unde 
să se elaboreze tehnologii de fabri
cație pentru fiecare produs. Era ne
cesar ca în compunerea lui să intre 
cei mai buni ingineri si tehnicieni ai 
întreprinderii. Se punea problema lu
crului la noi parametri calitativi în 
secțiile producătoare, in secțiile pro- 
totiDuri și autoutilare. în oare scop 
acestea trebuiau întărite cu muncitori 
de înaltă calificare. In întreaga ac
țiune de schimbare a profilului pro
ducției. în elaborarea și fundamen

întreprinderea de mașini electrice București. In secția montaj general sînt in stadiu de finisare noi produse pentru export 
Foto : S. Cristian

tarea măsurilor, comitetul de partid 
s-a sprijinit pe actjvul de partid, a- 
sigurind cadrul unei ample consul
tări. Specialiști din diferite dome
nii au primit sarcina să rezolve 
anumite probleme care, unora, li 
s-au părut colaterale fată de obiec
tivul principal, dar care, neluate în 
seamă, ar fi avut repercusiuni ne
gative in ansamblu. Pentru pune
rea în funcțiune a unor utilaje — 
două, prese, un strung, o freză șl 
altele — s-a angajat meoanicul-șef ; ’’ 
reduoerea stocurilor supranormative 
de materiale, de produse netermi
nate și finite a revenit unui colec-

VIAȚA DE PARTID
la întreprinderea 

„Tehnoutilaj" 
din municipiul 

Odorheiu Secuiesc

tiv de economiști, printre care Csula 
Csaba și Lidia Streza. încadrarea 
în oonsumurile normate de zinc și 
cocs, găsirea de înlocuitori pentru 
producerea unor piese din bronz, 
inox și aluminiu, perfectarea unor 
contracte pentru materiale șl pro
duse finite sînt alte direcții în 
care au fost implicați tovarăși din 
activul de partid.

Sigur, nu totul a decurs de la bun 
Început „cum scrie la carte". La co
mitetul de partid se afirmă că au 
fost și unele ezitări, că au existat 
și întoarceri din drum pentru a găsi 
alte variante.

— Totuși, înoeptad cu luna martie, 
nu numai că ne-am făcut planul, 
dar am intrat și in recuperare — 
precizează directorul întreprinderii, 
tovarășul Fancsali Coloman. Am 
redus restantele, mai întîi cu 4 mi
lioane lei. apoi, ta aprilie, cu 7 mi
lioane. iar ta luna mai am încheiat 
recuperarea integrală a oelor 15 mi
lioane lei la productia-marfă. De
sigur, nu ne-am oprit aici. La 30 
iunie, deci pe ansamblul primului 
semestru, aveam fabricata în plus 
fată de plan 156 tone utilaje pentru 
Industria alimentară, iar producti
vitatea muncii a fost realizată în 
proporție de 118,4 la sută.

Efortul acestui harnic colectiv de 
oameni al muncii, in fruntea căruia 
se situează comuniștii oelor 12 or
ganizații de bază, poate fi înțeles 
și mai bine dacă vom arăta că pen
tru fiecare comandă realizată, res
pectiv fiecare utilaj, mașină sau 
linie tehnologică, au fost necesare 
deplasări la centrale și la între
prinderi ale industriei alimentare, 
deci o prospectare ta amănunt a so
licitărilor la beneficiari. „Am cerut 
de la fiecare să ne precizeze 

necesarul de utilaje și piese 
de schimb pentru anii viitori, 
dar ne-am oferit și să asigurăm 
imediat modernizarea unor mașini 
— ne spune șeful atelierului de pro
iectare. Cu aceasta am început. 
Eram în luptă cu timpul. Secțiile de 
producție nu puteau aștepta. Pentru 
întreprinderea de industrializare a 
laptelui din Brașov am modernizat 
două utilaje în timp de 25 de zile. 
Am lucrat zi și noapte. Proiectarea, 
execuția, testarea sînt etape în care 
se contopeau eforturile proiectantu
lui. tehnicianului, muncitorului, in
teresul general reprezentîndu-1 ca
litatea produsului finit".

în atelierul de prototipuri, la ma
terializarea unei alte măsuri stabi
lite de comitetul de partid, îl în- 
tîlnim pe maistrul Balazs Ladislau. 
Aveam să aflăm că este unul dintre 
cel mai aipreciati comuniști din în
treprindere, nu numai datorită ca
pacității lui profesionale, ci și cali
tăților sale pedagogice. De o exi
gentă recunoscută, în perfectă con
cordantă cu rigorile producției da 
înaltă calitate, maistrul este apre
ciat și stimat de fiecare nouă promo
ție de tineri ce pășește pragul între
prinderii. Si acum, luînd în primire 
noul atelier de prototipuri, alături 
de alți muncitori de frunte, .printre 
■care șl Nicolae Burian. și-a asu
mat răspunderea formării unei gru
pe de tineri ca muncitori cu bună 
pregătire profesională și înalte ca
lități morale. „Ei sînt schim
bul nostru de mîine — ne spune 
maistrul. Din timp trebuie să-i for
măm. , încredinținidu-Ie sarcini tot 
mai pretențioase. Este pe deplin 
justificată necesitatea de a îmbina 
entuziasmul tinerilor cu experiența 
celor mai vlrstaici. îi pun la treburi 
dificile, le testez nivelul de cu
noștințe, care pot și trebuie să fie 
mereu îmbogățite, așa cum numai 
în procesul muncii se poate face, 
sînt alături de ei, îi ajut cu sfatul, 
le urmăresc dăruirea și interesul cu 
care lucrează. Și ei nu mă dezamă
gesc".

Sînt toate aoestea — șl multe 
altele pe care nu le-am cuprins în 
aceste rinduri — fapte care pro
bează implicarea amplă, directă a 
comuniștilor de Ia întreprinderea 
„Tehnoutilaj" din Odorheiu Secuiesc 
în conducerea întregii activități eco
nomice, în îndeplinirea sarcinilor pe 
care oonduoerea partidului le pune 
în fața organelor și organizațiilor de 
partid, de a-si exercita cu toată 
răspunderea rolul de forță politică 
conducătoare în unitățile în care-și 
desfășoară activitatea, de a da do
vadă de un • puternic spirit revo
luționar. de a promova cu consec
ventă noul, de a găsi noi metode de 
muncă, concrete și eficiente, po
trivit obiectivelor mereu mai com
plexe, stabilite de partid, pentru 
actuala etapă.

Nicolae ȘANDRU 
corespondentul „Scinteii*

Operativ și eficient
Așa au acționat oa

menii muncii de la 
întreprinderea meta
lurgică de metale ne
feroase din Copșa 
Mică pentru scurtarea 
timpului de execuție 
a reparațiilor.

Potrivit calculelor, 
lucrările reviziei ge
nerale anuale la linia 
de producere a zincu
lui. plumbului și aci
dului. sulfuric din 
cadrul întreprinderii 
metalurgice de metale 
neferoase din Copșa 
Mică trebuiau să du
reze 70 de zile. Numai 
că, ținindu-se seama 
de cerințele economiei, 
durata reviziei tre
buia neapărat scurtată. 
S-au făcut numeroase 
propuneri în acest sens 
pe baza cărora s-a 
întocmit un nou grafic, 
al cărui termen repre
zenta jumătate din cel 
inițial. Ce înseamnă 
reducerea la jumătate 
a duratei de execuție 
a reviziei 1 Realizarea 
unei producții de circa 
3 000 tone zinc. 1000 
tone plumb si 5 000 
tone acid sulfuric.

— Față de anii pre
cedent! — ne spune 
Fazekaș Mihail, direc
torul tehnic al între
prinderii — întregul 
prooes de revizie a 
fost abordat într-o 
concepție nouă, re- 
curgîndu-se la soluții 
tehnice de mare pro
ductivitate. cu un 
pregnant caracter de 
noutate. Astfel. înain
te de debutul propriu- 
zis al lucrărilor, s-a 
trecut la un nremon- 
taj al utilajelor în in
cinta întreprinderii. în 
scopul de a verifica in 
detaliu îmbinările și 
potrivirile în asambla
re. De asemenea, a 
fost stabilită ordinea 
de montaj la utilajul 
conductor. Totodată, 
pregătirea blocurilor 
refractare s-a făcut
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prin șlefuirea, nume
rotarea și așezarea 
acestora pe poziții.

Noutatea reparații
lor ? Cu ce se deose
besc față de cele efec
tuate în anii trecuți ? 
Lucrările de curățire, 
demolare și tăiere a 
furnalului și a cuptoa
relor de deservire se e- 
xecutau în mod eșalo
nat, din interiorul uti
lajului, după o -răcire 
prealabilă, care dura 20 
de zile. în acest an, 
lucrarea a fost făcută 
din exterior, ceea ce 
a permis ca toate fa
zele să se execute si
multan. luarîndu-se pe 
niveluri suprapuse. Ca 
urmare, curățirea șl 
evacuarea cuvei răcite 
și înzidite pentru care 
erau afectate initial 21 
de zile, a fost execu
tată în 10 zile, iar de
molarea si evacuarea 
creuzetului furnalului 
— operații prevăzute 
să se realizeze în circa 
trei săptămîni de la 
oprirea furnalului — 
au putut fi executate 
după 10 zile.

Ritmul execuției a 
fost accelerat si prin 
organizarea tuturor lu
crărilor în flux con
tinuu, 24 din 24 de ore, 
și prin asigurarea a- 
sistentei tehnice în 
mod permanent.

în plus, cu ocazia 
reviziei au fost aplica
te si unele măsuri din 
programul de organi
zare si modernizare 
a producției. Astfel, 
pentru reducerea an
trenărilor si pierderi
lor de plumb au fost 
montate utilaje repro-

iectate. care permit 
recuperarea plumbului 
și. in același timp, re
duc durata reviziilor 
săptămînale ; au fost 
concepute și montate' 
ndi aspiratoare indus
triale de prafuri : s-a 
introdus un planșeu 
demontabil în jurul 
furnalului, care reduce 
durata reviziei gene
rale.

— De fapt, progra
mul de perfecționare 
a organizării și mo
dernizare a producției 
cuprinde. în ansam
blul său — după cum 
ne spunea Zultaer 
Wilhelm, inglnerul-șef 
al întreprinderii — 
creșterea producției de 
stibiu și antimoniat de 
sodiu, mărirea produc
ției de acid sulfuric, 
prin montarea unei 
sobe de inițiere cu ca
pacitate mărită ; in
troducerea unui nou 
tip de moară fină la 
instalația de aglome
rare. în vederea mări
rii gradului de sigu
ranță și reducerea du
ratei de reparații de 
la 8—10 zile la 8—10 
ore ; realizarea unor 
instalații pentru co
lectarea prafului de
pus etc. Prin aplicarea 
acestor măsuri, la sfîr- 
șitul acestui an pro
ductivitatea muncii va 
crește cu 55 mii lei pe 
persoană, iar cheltuie
lile totale se vor re
duce cu 6,8 milioane 
lei.

Revizia generală s-a 
încheiat. Linia de pro
ducere a zincului, 
plumbului și acidului 
sulfuric funcționează 
la parametrii planifi
cați. Dar asta nu în
seamnă că specialiștii 
de la Copșa Mică și-au 
încheiat efortul de gîn- 
dire. Pregătirile pen
tru revizia generailă a 
anului viitor au în
ceput încă de pe acum.
Ion Onuc NEMEȘ

Valoroase inițiative 
muncitorești

în bilanțul realizărilor obținute 
de către unitățile industriale din 
județul Vrancea aportul inițiati
velor muncitorești este deose
bit de semnificativ. Așa. de e- 
xemplu. generalizarea inițiativei 
intitulate „Fiecare cadru teh- 
nico-ingineresc și de specialitate să 
rezolve cel puțin o problemă teh
nică sau de organizare, în afara 
sarcinilor de serviciu !“ s-a soldat, 
în perioada care a trecut din acest 
an, cu definitivarea și aplicarea in 
producție a 325 teme cu o eficientă 
economică de peste 42 milioane lei. 
Bune rezultate s-au obținut și prin 
inițiativa intitulată : „Să lucrăm 
o zi pe trimestru cu materiale și 
materii prime economisite !“. ini
țiativă care, coroborată cu alte 
acțiuni muncitorești, a contribuit 
la economisirea a 7 000 MWh ener
gie electrică. 600 tone combustibil 
convențional, 300 tone metal și ma
teriale.

Cu cele mal valoroase realizări 
In aplicarea pe scară largă, per
severentă a inițiativelor muncito
rești se înscriu colectivele de mun
că de la întreprinderea de scule și 
elemente hidraulice. întreprinderea 
metalurgică. întreprinderea de apa- 
rataj electric pentru instalații. în
treprinderea de confecții. (Dan 
Drăgulescu).

BRAȘOV

Din primele zile, 
la parametrii proiectați

La întreprinderea de postav „Car- 
patex" din Brașov au fost date în 
exploatare un număr de 40 răz
boaie „ACUTIS" care se alătură 
astfel altor 40 de războaie ase
mănătoare puse în funcțiune cu 
cîteva luni în urmă. Datorită gra
dului ridicat de automatizare, noile 
războaie — fără suveică — sînt de
servite de numai zece oameni, asi- 
gurînd prin aceasta o înaltă pro
ductivitate a muncii și un înalt 
nivel de calitate a produselor. Un 
alt element pozitiv este acela că 
datorită specializării din timp a 
personalului care deservește noile 
războaie, acestea au putut lucra la 
parametrii proiectați din prima zi. 
(Nicolae Mocanu).

O CERINȚĂ A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE

Rezolvarea promptă, temeinică a scrisorilor oamenilor muncii
Soluții bune, 

dar nefinalizate
în luna februarie a.c.. redacția a 

trimis Consiliului popular al mu
nicipiului București, spre soluțio
nare. o scrisoare primită din partea 
comitetului asociației locatarilor 
din blocul 14 de pe Șoseaua Ște
fan cel Mare nr. 4. sectorul 1. re
feritoare la inundarea repetată a 
subsolului imobilului din cauza 
unor defecțiuni la rețeaua de ca
nalizare. La această sesizare. Sec
ția tehnică din cadrul consiliului 
popular municipal ne-a comunicat, 
la vremea respectivă, un răspuns 
în care se menționa că aspectele 
semnalate au fost verificate la fata 
locului împreună cu reprezentanți 
ai Institutului „Proiect" București, 
Grupului întreprinderilor de gos
podărie comunală și locativă. în
treprinderii canal-apă și ai asocia
ției de locatari. Cu acel prilej s-a 
constatat, între altele, că rețelele 
interioare din subsolul blocului 
prezintă în două locuri pierderi de 
apă, datorate lipsei de etanșare la 
două capace de curățire și sparge
rii racordului canalizării restauran
tului ,.Lacto", la îmbinarea cu in
stalația blocului. Totodată, se pre
ciza faptul că reprezentanții 
I.C.A.B. au confirmat că în repe
tate rinduri canalizarea exterioară 
s-a înfundat din cauza montării 
defectuoase (în contrapantă) a ca
nalizării stradale.

Pentru înlăturarea acestor defec
țiuni s-a stabilit ea lucrători! 
I.C.A.B. să verifice, ta prezenta 
delegatului I.A.C.E.D., canalizarea 
stradală, și anume panta de scurge
re a apelor uzate in tronsonul pre
supus a avea defecțiuni de con
strucție. și să ia măsurile de re
mediere necesare.

De asemenea, s-a dispus ca di
recția generală comercială să ac
ționeze pentru remedierea racor
dului de canalizare spart de la 
restaurantul „Lacto" situat la par
terul blocului. Pentru ambele solu
ții propuse s-a prevăzut ca termen 
de realizare 15 aprilie a.c.

Iată însă că In a doua jumătate 
a lunii august, locatarii din blocul 
respectiv ne-au sesizat din nou că, 
deși au trecut trei luni de la data 
cînd măsurile stabilite trebuiau 
aplicate, nu s-a întreprins nimic 
pentru înfăptuirea lor. Verificind 
situația la fata locului, am consta
tat că cele semnalate , corespund 
realității, subsolul blocului fiind în 
continuare inundat. Așa stînd lu
crurile. sesizarea nu poate fi con
siderată rezolvată, motiv pentru 
care așteptăm un alt răspuns, care 
să se refere și la măsurile adoptate 
in vederea creșterii responsabilită
ții față de sesizările oamenilor 
muncii, pentru urmărirea soluțio
nării acestora pînă la capăt.

Pentru întărirea 
răspunderii în muncă 

într-o scrisoare adresată redac
ției, Gheorghe Neamțu, om al 
muncii în statia C.F.R. Pașcani, 
afirma că este nedreptățit de 
șeful unității, că împotriva lui s-au 
aplicat în mod neîntemeiat unele 
măsuri disciplinare.

Pentru clarificarea situației, se
sizarea sa a fost îndrumată la Re
gionala de căi ferate Iași. Din 
adresa de răspuns. întocmită ca 
urmare a verificărilor efectuate, 
reiese însă o cu totul altă stare de 
fapt decit cea prezentată în scri
soare de semnatarul acesteia. Ast
fel, se arată în răspuns. în cursul 
anului trecut. în urma discuțiilor 
purtate cu Gheorghe Neamțu. con
ducerea Regionalei C.F. Iași a 
stabilit ca acesta să fie schimbat 
— așa cum a solicitat el — din 
funcția de magaziner tranzit tn cea 
de magaziner comercial mesagerie. 
Dar. în loc să-și îndeplinească con
știincios sarcinile ce-i reveneau, 
Gh. N. a comis mal multe abateri 
pentru care a fost sancționat : ulti
ma dată s-a hotărît retrogradarea 
sa, pe timp de 3 luni, din funcția de 
magaziner comercial în cea de ve
ghetor încărcare-descărcare la sta
tia Roman, post vacant în acea pe
rioadă. deoarece a lipsit nemotivat 

de la serviciu. Analizîndu-se cu 
atenție motivele sancționării sale 
disciplinare; precum și opiniile ce
lor din tura sa de serviciu, a reie
șit că nu este vorba de vreo ne
dreptate sau de persecuție, ci. dim
potrivă, de o comportare si atitu
dine necorespunzătoare din partea 
celui în cauză, de nerespectarea 
obligațiilor ce si le-a asumat prin 
contractul de muncă. Sancțiunea ce 
i-a fost aplicată, se precizează în 
finalul răspunsului, îl va determi
na poate pe Gh. N. să privească cu 
mai multă răspundere sarcinile 
ce-i sint încredințate, să respecte 
cu strictețe normele de muncă.

Plantațiile tinere 
mai bine protejate

Opiniile cititorului Ion Benedec 
din orașul Anina referitoare la 
modul cum sint protejate planta
țiile tinere de pe raza ocolului sil
vic din localitate au fost analizate, 
la solicitarea redacției, de către 
conducerea Inspectoratului silvic 
județean Caraș-Severin. în adresa 
de răspuns se arată că. în perioada 
1982—1987, Ocolul silvic Anina a 

LA SEMNALELE CITITORILOR
• Indisciplina — prompt sancționată. Constatînd că este întemeiată sesi

zarea primită din partea ziarului, conducerea întreprinderii de utilaj chi
mic șl forjă din Rîmnicu Vîlcea a hotărît să-i sancționeze disciplinar pe 
N. Bălă. C. Muja și Filofteia Cernăianu din cadrul atelierului de proiec
tare al unității. S-au stabilit, totodată, și alte măsuri pentru întărirea 
disciplinei și îmbunătățirea climatului de muncă în întreprindere.

• în sprijinul mai bunel alimentări cu apă potabilă a orașului Buhuși, 
edilii locali au luat măsuri pentru captarea și amenajarea a noi surse de 
apă. în răspunsul Consiliului popular al județului Bacău se menționează 
că cele trei izvoare din zona „Voioaga", la care se referă scrisoarea adre
sată ..Scinteii". au fost verificate și amenajate pentru aprovizionarea cu 
apă a populației.

• Lucrările de reparații capitale la clădirea în care funcționează 
căminul cultural al satului Codreni, comuna Mileanca, județul Botoșani, 
vor fi propuse în planul pe anul viitor. O mare parte din aceste lucrări 
se va realiza cu participarea cetățenilor. Tot prin contribuția in mur.că a 
sătenilor ș-au luat măsuri de conservare a stării actuale a construcției 
spre a se preveni accentuarea degradării sale. Răspunsul este dat de 
Consiliul popular al județului Botoșani, la scrisoarea cititorului Gheorghe 
Ștefănescu.

, Gheorghe PÎRVAN

executat în două cantoane, de care 
răspunde pădurarul Nicolae Iurian, 
lucrări de împăduriri cu specii ds 
rășinoase și foioase în goluri ne
regenerate (poieni, linii electrice, 
taluzuri de drumuri). în suprafață 
de aproape 50 ha. într-adevăr, s-au 
constatat cazuri cînd. datorită ne- 
supravegherii animalelor de către 
unii cetățeni, s-au adus prejudicii 
acestor plantații prin pășunat. Ce
lor în cauză li s-au aplicat amen
zile legale corespunzătoare și li 
s-a imputat contravaloarea pagu
belor constatate.

Pe lingă aceste măsuri, s-a re
cuperat de la personalul silvic 
contravaloarea puieților distruși, 
care n-au putut fi justificați prin 
procese-verbale de contravenție. 
De asemenea, s-au luat măsuri 
pentru împrejmuirea plantațiilor 
tinere, asigurîndu-se o mai bună 
protejare a lor și, împreună cu 
Consiliul popular al orașului Ani
na. în cadrul adunărilor cetățe
nești, ocolul silvic a prezentat con
ferințe pe tema importantei apă
rării integrității fondului fores
tier, a prevenirii degradării sale 
prin pășunat.

I
l
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VIZETA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)de aici a permis încadrarea în perioada optimă de coacere. în legătură cu aceasta, tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția asupra necesității de a se asigura semănatul mai timpuriu al porumbului.
La Cooperativa agricolă 

de producție Pochidia din cadrul Consiliului unic agroindustrial Tutova, secretarul general al partidului, împreună cu specialiștii, a examinat măsurile ce se impun pentru strîngerea fără pierderi a recoltei, pentru creșterea potențialului productiv al pămîn- tului. Ținînd seama de diferențele care există în ce privește dezvoltarea culturilor în cadrul județului, s-a cerut ca evaluarea producției să fie făcută cu deosebită atenție pe fiecare zonă, consiliu agroindustrial și unitate agricolă în parte. S-a atras atenția asupra faptului că însămînțările trebuie făcute mai devreme, iar lucrările de întreținere să fie efectuate la timp și de bună calitate la toate culturile agricole.Tovarășul Nicolae Ceaușăscu a cerut, totodată, organelor județene să ia măsuri pentru amenajarea Văii Bîrladului pentru o valorificare mai eficientă, executîndu-se lucrări de desecări și irigații, paralel cu folosirea mai judicioasă a fondului funciar. S-a arătat, de asemenea, că o atenție deosebită trebuie acordată efectuării lucrărilor agricole prin respectarea normelor agrotehnice, organizarea mai bună a întregii activități. Cooperatorii prezenți au salutat cu respect și entuziasm prezența în mijlocul lor a secretarului general al partidului, căruia i-au adresat călduroase urări de sănătate și putere de muncă.Au fost vizitate, în continuare, unități agricole din JUDEȚUL 
GALATI. La analiză, începută pe terenurile Cooperativei agri
cole de producție Corod, au luat parte Carol Dina, prim- secretar al comitetului județean de partid, alți factori de răspundere, specialiști.După ce i-au fost prezentate o serie de date referitoare la modul 

de folosință a pămîntului șl structura culturilor de toamnă la nivelul județului, secretarul general al partidului a examinat, în mai multe sole de pe raza Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist Corod, felul în care se prezintă porumbul, floarea-soarelui, sfecla de zahăr.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția asupra faptului că evaluarea producției la culturile de toamnă nu corespunde realității din teren, lucru demonstrat de măsurătorile efectuate în toate solele cercetate. S-a cerut ca evaluarea recoltei să se facă și aici pe fiecare unitate și fermă în parte, chiar pe fiecare parcelă pentru a fi cunoscută cu exactitate și valorificată în mod corespunzător producția existentă. A fost făcută observația că starea necorespunzătoare a unor culturi se explică și prin nesocotirea normelor agrotehnice, îndeosebi nerespectarea densității prevăzute, prin efectuarea cu întârziere a unor lucrări de întreținere. De asemenea, secretarul general al partidului a indicat ca noile plantații viticole să nu fie amenajate pe suprafețe arabile, între lanurile de cereale, ci pe terenurile în pantă de pe dealuri, asigurîndu-se astfel valorificarea optimă a tuturor formelor de relief din zonă.Următoarea unitate vizitată a fost Cooperativa agricolă de 
producție. Schela, cunoscută prin rezultatele sale deosebite la producția vegetală și animalieră. S-a subliniat că și în acest an cooperatorii, lucrînd cu pricepere și dăruire, vor putea să se înscrie printre fruntașii județului. Dovada — lanurile frumoase de porumb și floarea-soarelui prezentate, estimarea unor producții ridicate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat calitatea lucrării pămîntului, starea culturilor și a adresat felicitări cooperatorilor pentru rezultatele obținute. Totodată, secretarul general al partidului a arătat că sînt condiții pentru a spori în continuare producțiile agricole, mai ales prin valorificarea intensivă a terenurilor irigate.Vizita, secretarului general al partidului a continuat în JUDE
ȚUL BRĂÎLA. La Cooperati

va agricolă do producție 
Cazasu, unde au fost analizate rezultatele evaluării recoltei, primul secretar al comitetului județean de partid, Anton Lungu, a informat că locuitorii acestei comune, situată în zonă irigată, realizează recolte pe măsura condițiilor de care dispun, producțiile fiind și în acest an ridicate. Au fost prezentate sole cultivate cu porumb și floarea-soarelui, cu o densitate mare a plantelor, unde măsurătorile atestă recolte de peste 20 tone la hectar.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat pe cooperatori pentru producțiile ce le obțin șl le-a urat să se înscrie, prin rezultatele lor viitoare, în criteriile de acordare a înaltului titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Totodată, s-a a- preciat că la condițiile de sol pe care le are Brăila, mai ales în sistem irigat, asemenea rezultate trebuie să se înregistreze nu la o singură unitate, ci pe întregul județ.

La întreprinderea agricolă 
de stat Insula Mare a Brăi
lei, în cadrul fermei Lunca, din complexul Filipoiu, secretarul general al partidului a fost informat despre organizarea teritoriului și asolamentelor, despre nivelul producțiilor estimate la porumb și soia.Examinînd mai multe terenuri cultivate cu porumb, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că plantele sînt viguroase, densitatea la hectar corespunzătoare, numărul de boabe pe știuleți este mare, ceea ce va asigura obținerea unei recolte de peste 20 tone la hectar. De asemenea, s-a dezvoltat bine și cultura de soia, plantele avînd un mare număr de păstăi și de boabe.Secretarul general al partidului 
a adresat felicitări specialiștilor pentru realizările lor, precum si îndemnul de a acționa în continuare în vederea creșterii potențialului productiv al pămîntului, pentru a obține recolte cît mai bogate.In JUDEȚUL TULCEA, vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu a început la întreprinderea a

gricolă de stat Traianu, una din marile unități agricole ale județului, care deține o suprafață însemnată amenajată pentru irigații. Primul secretar al comitetului județean de partid, Ion Anastasiu, a prezentat modul cum se acționează în unitățile agricole tulcene pentru realizarea planului la cereale și plante tehnice, producțiile evaluate la culturile de toamnă, stadiul efectuării lucrărilor în această perioadă.Secretarul general al partidului 
a vizitat sole cultivate cu porumb, sfeclă de zahăr șl soia. Atît la porumb — cultivat în terenuri irigate — cît și Ia sfecla de zahăr au fost estimate niveluri ridicate de producție.Următoarea unitate vizitată a fost întreprinderea agricolă 
de stat Rahmanu, situată în zona de sud a județului, care beneficiază de irigații pe aproximativ 80 la sută din suprafață. Conducătorul partidului și statului a fost informat despre modul de folosire a fondului funciar, dinamica producțiilor, stadiul realizării lucrărilor de sezon. Au fost analizate unele sole irigate cultivate cu porumb, aparținînd cooperativei agricole de producție și întreprinderii agricole de stat din această localitate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a criticat conducerea cooperativei pentru modul superficial în care a fost efectuată evaluarea producției de porumb și a cerut comitetului județean de partid să ia măsuri pentru ca această importantă acțiune să se desfășoare cu întreaga răspundere în toate unitățile agricole de stat și cooperatiste, la fiecare cultură în parte.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu a continuat în 
JUDEȚUL CONSTANȚA.

La Cooperativa agricolă 
de producție ,,Mihail Kogăl- 
niceanu" din Consiliul agroindustrial Sibioara, primul secretar 

al comitetului județean de partid, Mihai Marina, a informat despre nivelul recoltelor la păioase și la culturile leguminoase și a prezentat situația evaluării recoltelor de toamnă. S-a relevat că, pe ansamblul județului, producțiile de grîu și orz, deși sînt mai mari decît în anii precedenți, nu reflectă posibilitățile existente în acest bazin a- gricol cu importantă pondere cerealieră. Examinarea unor sole cultivate cu sfeclă de zahăr și floarea-soarelui, unde a început recoltatul manual, și a uneia de porumb a permis concluzia, pe baza măsurătorilor făcute, că aici se vor obține recolte deosebite — peste 20 tone porumb știuleți și 70 tona sfeclă de zahăr la hectar. în continuare s-a analizat o solă de peste 100 hectare cultivată cu porumb. Dezvoltarea viguroasă a plantelor a permis și în acest caz evaluarea unei producții-record.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se dea' cea mal mare atenție pregătirii optime a campaniei de recoltare a porumbului, efectuării la timp șl de cea mal bună calitate a tuturor lucrărilor agricole de toamnă.Analiza a continuat la între
prinderea agricolă de stat 
Poarta Albă, P® terenurile a- parținînd fermei Cuza Vodă. Și aici, secretarul general al partidului a apreciat starea culturilor șl a subliniat că sînt condiții pentru realizarea unor producții deosebite. Totodată, s-a arătat că dacă ar fi fost porumbul semănat mai devreme, cultura s-ar afla acum într-o fază mal avansată de coacere.Secretarului general al partidului l-a fost prezentată, de asemenea, experiența I.A.S. Poarta Albă la culturile duble. Realizate conform indicațiilor primite, cu densitate gradată și distanțe diferite între rînduri, în funcție de fiecare plantă — mazăre, soia, fasole — cul (Agerpres)

turile se dezvoltă bine, promițînd rezultate superioare.Discuția privind activitatea de ansamblu a acestei puternice întreprinderi a pus în evidență rezultatele constant bune obținute în producția vegetală, Cît și în zootehnie.Secretarul general al partidului e vizitat, în continuare, unități a- gricole din JUDEȚUL IALOMI
ȚA. Primul obiectiv cuprins în program a fost Cooperativa 
agricolă de producție Smir
na, unde a venit In întâmpinare primul secretar al comitetului județean de partid, Alexandrina Găinușe. Erau de față cadre cu munci de răspundere în agricultura județului, specialiști.în cadrul unei expoziții cu produse obținute pe ogoarele cooperativei și prin examinarea lanurilor de porumb din apropierea locului unde a aterizat elicopterul prezidențial, au fost prezentate și analizate o serie de aspecte ale activității din cadrul cooperativei, rezultatele obținute în acest an a- gricol. S-a evidențiat faptul că printr-o muncă bine organizată, prin folosirea condițiilor locale și prin hărnicie, cooperatorii din Smirna au obținut an de an rezultate tot mai bune în cîmp — la cultivarea griului și porumbului, sfeclei și legumelor, precum și în sectorul zootehnic. Gazdele au a- rătat că prin folosirea irigațiilor prin brazdă, metodă care și-a dovedit din plin eficiența, s-a reușit realizarea de producții ridicate. Felul în care se prezintă culturile în prezent, evaluările făcute erată că, și în această toamnă, vor fi obținute rezultate deosebite.Gazdele au invitat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să guste din pîinea produsă la brutăria cooperativei.La cei care au obținut recolte mari și pîinea este mare și bună, a spus secretarul general al partidului. Vă felicit pentru rezultatele 

pe care le aveți, a spus tovarășu Nicolae Ceaușescu, adresîndu-si celor prezenți la această întâlnire Aveți producții bune. Și veniturile sînt bune. Vă urez să obțineț recolte tot mai mari, să cîștigaț înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare".
La Cooperativa agricole 

de producție Grindu, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost prezentate structura culturilor modul de folosință a pămîntului producțiile obținute, evaluările la principalele culturi de toamnă. O Imagine elocventă a realizărilor obținute pînă în prezent de ves- tițil cooperatori din Grindu a oferit și expoziția special amenajată cu prilejul vizitei, cuprinzînd diferite produse cerealiere, legume, fructe.Au fost vizitate, apoi, mal multe lanuri cultivate cu porumb, floarea-soarelui și soia, de pe care măsurătorile indică obținerea unor recolte bune în condiții de nelri- gare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat pe țăranii cooperatori din Grindu pentru rezultatele obținute, pentru recolta din această toamnă și le-a adresat urarea ca anul viitor să obțină producții tot mai mari.Pretutindeni, în județele vizitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat cu deosebită căldură de lucrătorii ogoarelor. Prin manifestările lor entuziaste, au fost exprimate vibrant sentimentele de profundă dragoste și aleasă prețuire pe care locuitorii satelor Ie nutresc față de secretarul general al partidului pentru grija permanentă ce o acordă dezvoltării șl modernizării agriculturii, sporirii producțiilor agricole în concordanță cu sarcinile stabilite pentru a- cest an și pe întregul cincinal, cu obiectivele noii revoluții agrare, creșterii continue a nivelului de trai al lucrătorilor ogoarelor țării.
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La ordinea zilei în pregătirea noului an de învățămînt

MANUALELE ȘCOLARE - la timp și de bună calitate
„Dezvoltarea conștiinței 

socialiste a maselor popu
lare, formarea omului nou 
constituie cel mai impor
tant și mai nobil tel al 
partidului nostru" — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
creatorul unei concepții 
umaniste despre rolul și 
misiunea educației, a cul
turii și artei în viata so
cietății. a tuturor oamenii 
lor, concepție care și-a 
aflat o nouă și strălucită 
expresie in magistrala cu- 
vintare pe care secretarul 
general al partidului nostru 
a rostit-o la deschiderea 
lucrărilor recentului forum 
al educației politice și cul
turii socialiste. Cultura, arta 
și literatura sînt chemate să 
dezvolte sensibilitatea și 
receptivitatea omului fată 
de ceea ce este mănet și 
pilduitor, să cultive virtuți 
înalte, să stimuleze dispo
nibilități de creație și de 
comunicare, să-l facă mai 
exigent cu sine însuși, mai 
generos cu semenii săi. Va
lorile spirituale transfigura
te în opere de artă și crea
ții literare autentioe se 
convertesc în elemente de 
structură în ființa umană, 
cu rol însemnat în actul 
nesfârșit de formare, de 
educare, de continuă îm
bogățire a mintii și inimii 
cu care orice om este da
tor fată de el însuși și de 
ceilalți. Cultura, rezultan
tă a unui proces amplu, 
conjugat și convergent, de 
formare multilaterală. îl 
face pe omul de azi depo
zitarul a tot ceea ce ome
nirea a creat pînă la el. 
îl ajută să înțeleagă coi 
mandamentele prezentului, 
să fie conștient de datoria 
de a le îndeplini cu respon
sabilitate pentru zilele de 
azi și pentru cele de mîine. 
Cultura întărește conștiin
ța înaltelor valori si do
minante ale existentei. în
nobilează sufletul. acțio
nează asupra profilului 
moral, civic și patriotic al 
omului. îi dă perspectiva 
esteticului, determină com
portamente superioare in 
toate domeniile. Intr-un 
cuvînt. ea il face pe om 
mai bun, îi descoperă ap
titudini și însușiri noi. ne
cunoscute mai înainte, 
lărgind astfel cîmpul posi
bilităților de acțiune. Ast
fel, pe calea ..inimii" și 
„minții" se propulsează, 
prin exigente superioare și 
criterii de valoare, și o 
activitate de calitate în 
sectoarele producției mate
riale ale societății, activi
tatea specifică devenind 
componentă a procesului 
desăvârșirii societății socia

Cultură, artă,
educație
liste Multilateral dezvolta
te și înaintării spre oomu- 
nism a tării noastre. Este 
rolul primordial al cultu
rii, rațiunea ei intr-o so
cietate care se făurește 
conștient sub acțiunea idei- 
lor-fortă ale partidului 
nostru, ale secretarului său 
general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în con
cepția căruia „educația 
politică, culturală consti
tuie, asemenea soarelui, un 
adevărat astru care emană 
cultură și luminează ome
nirii calea spre noi orizon
turi, spre înțelegerea origi
nii vieții, a lumii înconju
rătoare, a dialecticii natu
rii și societății, a legilor 
obiective ale dezvoltării 
economico-sociale". Este 
beneficiul principal înscris 
în viața națiunii socialiste 
de către cultură, înalta 
îndatorire a celor ce cre
ează, ca și a celor ce di
fuzează valori culturale — 
act de înaltă responsabili
tate social-politică ce se 
impune a fi susținut si 
stimulat pe toate planurile. 
Accesul la cultură, forma
rea oamenilor in lumina 
acesteia constituie o va
loare caracteristică vieții 
noi. socialiste, o expresie a 
concepției umanist-revolu- 
ționare a Partidului Co
munist Român, a secreta
rului său general, definită 
cu profundă înțelegere, cu 
dragoste și responsabilita
te față de oameni, cu 
perspectiva transpunerii în 
modalitate superioară de 
existență.

în procesul formării 
multilaterale șl continue 
în spiritul materialismului 
dialectic și istoric, al dra
gostei de'tară și de partid, 
al creărih cultivării și 
stimulării devotamentului 
față de muncă, al respon
sabilității umane, un rol 
esențial revine școlii, așa
dar tuturor celor care au 
nobila sarcină de a forma 
și călăuzi pe calea vieții 
oameni. Școala deschide 
orizonturi de cultură, sti
mulează nevoia de cunoaș
tere a tînărului. îmbogă
țește sensibilitatea, sădeș
te în sufletul său năzuin
țe nobile, toate aoestea re-

zultind dintr-o multitudi
ne de factori determinanti 
și. nu în ultimul rînd. din 
însușirea valorilor artei, 
ale științei în general, ale 
culturii. Or. în crearea și 
cultivarea disponibilităților 
pentru creațiile spiritului 
și familiarizarea cu ele ca 
mod de a viețui, rolul în- 
vătămîntului este primor
dial, pentru că în mediul 
său se acționează metodic, 
organizat. încă de la vins- 
ta formării personalității 
umane. Școala se oere 
sprijinită, desigur, de fa
milie, locul unde valorile 
însușite în clasă pot fi 
amplificate, unde Interesul 
trezit pentru un domeniu 
sau altul trebuie cultivat 
cu grijă, gustul pentru fru
mos stimulat, sensibilita
tea îmbogățită.

Desigur, pentru • acțio
na eficient, pentru a fi cu
noscute și înțelese, valori
le de orice fel. artistice, 
culturale, științifice, trebu
ie să fie puse, în forme or
ganizate. la dispoziția oa
menilor. Una dintre marile 
realizări ale orînduirii 
noastre este tocmai demo
cratizarea artei și culturii, 
asigurarea condițiilor ma
teriale ca marile opere na
ționale și universale să a- 
jungă la mintea și inima 
oamenilor. Accesul la cul
tură, prin vasta rețea de 
muzee, săli de teatru si 
filarmonici, cinematografe, 
cluburi și biblioteci, con
stituie o realitate de di
mensiuni ce nu pot fi com
parate cu oele din oricare 
altă epocă a istoriei noas
tre. Această largă bază 
materială a culturii n-ar fi 
fost insă posibilă fără rit
murile înalte ale dezvoltă
rii noastre economice și 
industriale, fără aplicarea 
în viată a unei politici 
profund științifice si uma
niste potrivit căreia tara 
noastră a cunoscut. în fie
care județ, un uriaș salt, 
concretizat în creșterea 
puterii economice, în mo
dernizarea industriei — în 
multe locuri înființarea ei.

Festivalul national „Cîn- 
tarea României", uriașă 
mișcare cultural-artistică 
a amatorilor, această ma-

nifestare continuă de am
ploare națională, a scos la 
iveală un extraordinar po
tential creator, expresie a 
însemnătății acordate în 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" 
vieții spirituale a oameni
lor, formării omului nou. 
Poporul, creatorul atitor 
valori artistice intrate de
finitiv în patrimoniul cul
turii naționale, își dezvă
luie astăzi noi forte crea
toare. noi virtuți care, a- 
duse la lumină, datorită 
condițiilor de manifestare 
asigurate în acești ani. îm
bogățesc cu o paletă mul
ticoloră viata noastră spi
rituală. Iată o admirabilă 
expresie a umanismului 
revoluționar în acțiune. în 
condițiile democrației mun
citorești revoluționare, spe
cifice strălucitei noastre 
epoci.

„O nouă calitate în toate 
domeniile presupune un 
om nou", relevă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subli
niind necesitatea ca omul 
acestei epoci să fie înzes
trat cu un orizont larg si 
o temeinică pregătire pro
fesională si politică. în 
stare 6ă sesizeze la timp 
ceea ce nu mai corespunde 
realităților șl trebuie înlă
turat, oeea oe este nou și 
trebuie stimulat si promo
vat cu mult curaj în toate 
domeniile de activitate. 
Sînt valori însămîntate în 
școală, dezvoltate de crea
țiile literaturii și artei, de 
știință, de activitatea mul
tilaterală la care fiecare om 
are un larg acces. Teatrele 
au a-și îndeplini datoria 
prin spectacole de înaltă 
ținută artistică, prilejuind 
întîlniri cu marile opere 
clasice și cu valorile con
temporane. cu potențialități 
modelatoare si eroi-model 
inspirați de viața noastră 
nouă ; cinematografia, la 
rîndul său. joacă un im
portant rol în educarea 
oamenilor. Arta. în gene
ral. este chemată să-și 
sporească prezența în tria
ta oamenilor, să instaure
ze și adîncească în om va
lori statornice, noi dispo
nibilități. generozitate, no
bile energii, combustie 
pentru o viată tot mai 
elevată. Congresul educa
ției politice și culturii sor 
cialiste a dezbătut temei
nic căile dezvoltării artei 
și culturii și, făcînd un 
bilanț cuprinzător al izbân
zilor de pînă acum, a dat 
un imbold puternic înflo
ririi creației spirituale în 
patria noastră, a creației 
făurite pentru ponor. îm
preună cu poporul.
Virqil BRADATEANU

J

Există o zonă de concentrare a 
eforturilor și de intensă emoție 
care premerge nobila tensiune spi
rituală specifică primelor zile de 
școală. Această zonă de concentrare 
a eforturilor se identifică în spațiul 
editurilor de specialitate și al tipo
grafiilor. unde acum se definitivează 
Si se tipăresc ultimele titluri de ma
nuale școlare. E un spațiu în cuprin
sul căruia noul an de învățămînt 
1987—1988 de fapt a și început.

Și a pornit, după cît se pare, cu 
dreptul, ceea oe îl înscrie în tradiția 
anilor din urmă, cînd calitatea pre
gătirii generației tinere a fost anti
cipată și fundamentată inclusiv pe 
calea editării la timp a marii ma
jorități a manualelor, astfel încît 
acestea să poată fi pe pupitrul ele
vilor din primele zile de școală. Din 
discuția avută pe această temă cu 
dr. ’ Constantin Floricel, directorul 
Editurii didactice și pedagogice, 
aflăm astfel că dintre cele 278 ti
tluri de manuale pregătite aici pen
tru clasele I—XII numai 15 titluri 
nu erau definitivate la jumătatea 
lunii august, dar, în schimb, au 
toate condițiile să apară, cel mai 
tirziu, în primele zile ale lunii sep
tembrie.

Chiar dacă se întemeiază în cea 
mai mare parte pe reeditări, faptul 
că circa 95 la sută din totalul titlu
rilor de manuale, realizate de Edi
tura didactică și pedagogică, se află 
în prezent deja tipărite se cuvine 
consemnat cu, atît mai mult cu cit 
în cuprinsul acestor reeditări nu
meroase manuale sînt acum îmbu
nătățite sub raportul conținutului, 
cît și al ținutei grafice. Pe baza ob
servațiilor și propunerilor formula
te cu prilejul diferitelor reuniuni de 
specialitate, între care un loc cen
tral il ocupă consfătuirile anuale 
ale cadrelor didactice, reeditări cu 
un conținut metodioo-știintific îm
bunătățit înregistrează acum ma
nualele de la disciplinele fundamen
tale : limba și literatura română, 
matematica, fizica, chimia, biologia. 
In cuprinsul cărților de șooală cu 
acest profil, concomitent cu reparti
zarea mai echilibrată a cunoștințe
lor pe capitole și o mai ^accentuată 
corelare interdisciplinară (îndeosebi 
cu lucrările tehnologice de profil), 
au fost eliminate formulările 
greoaie, iar aspectul grafic a fost și 
el revăzut. îmbunătățiri au fost 
operate și în conținutul manualelor 
de științe sociale, astfel incit toate 
să fie la zi cu semnificația celor 
mai importante documente apărute 
între timp. In plus. Istoria veche și 
medie a României (clasa a VlII-a), 
Istoria contemporană a României 
(clasa a X-a) reflectă acum conclu
ziile celor mal recente cercetări re
feritoare la teritoriile locuite de ro
mâni, la procesele fundamentale so- 
cial-economice și politice desfășura

te în aoest spațiu cu o unitate or
ganică. Unele actualizări au fost 
operate și în manualele de Geogra
fie pentru clasele a IlI-a, a IV-a și 
pentru întregul ciclu gimnazial.

De o atenție deosebită se bucură 
în aoest an editorial și > materialul 
didactic ajutător pentru învățămin- 
tul preșcolar, primar, gimnazial și 
liceal. Să consemnăm mai întii 
planșele cu caracter didactic si 
jocurile logice anume destinate ce
lor mid spre a-i pregăti pentru 
viitoarea lor activitate școlară. Ca
ietul pentru scriere și Caietul de 
matematică pentru clasa I. precum și 
continuarea de tiraj la cele trei vo
lume de Povestiri istorice, semnate 
de Dumitru Almaș, care comple
tează și, într-un anume fel, însufle
țesc cunoștințele de istorie a patriei 
însușite de copii. Pentru cerințele 
noului an de învățămînt 1987—1988 
s-a tras o continuare de tiraj și din 
Atlasul geografic școlar. Atlasul 
geografie al Republicii Socialiste 
România, Dicționarul limbii române 
pentru elevi. Gramatica practică a 
limbii române, Probleme de mate
matică pentru gimnaziu șa.

Aprecieri asemănătoare îngăduia 
și activitatea Editurii „Ceres", că
reia l-a revenit în aoest an sarcina 
pregătirii a 20 titluri de manuale 
pentru elevii liceelor agroindustria
le. Dintre aceste titluri, 15 reprezin
tă reeditări, iar 5 titluri BÎnt ma
nuale noi. Dintre oele 15 titluri de 
manuale reeditate, 13 au fost tipă
rite, un titlu urmează să apară pes
te citeva zile, iar celălalt, pînă la 
sfârșitul lunii august. Cu oele 5 ti
tluri de manuale originale, situația 
e oeva mai delicată, după cum am 
fost informați de către conducerea 
editurii. Trei dintre aceste titluri 
mai sînt încă în tipografii, chiar 
dacă se află într-un stadiu avansat 
de imprimare: e vorba de Merceo- 
logia produselor agricole (clasa a 
X-a), Contabilitatea și analiza acti
vității economice (două manuale 
pentru clasele a X-a și a Xl-a). Al 
4-lea titlu, manualul de Finanțe 
pentru clasele a Xl-a și a Xll-a, 
urmează să pleoe curînd în tipogra
fie, iar al 5-lea titlu, respectiv ma
nualul de Organizarea și planifica
rea activității unităților economice 
și Statistică pentru clasele a Xl-a 
și a Xll-a, are manuscrisul restituit 
pentru reelaborare și după cit se 
pare nu va putea fl definitivat pen
tru tipografie decît în luna sep
tembrie. Cauzele acestor întirzieri 
le vom expune mai jos. Pînă atunci 
să reținem că șl la Editura „Ceres" 
s-au desfășurat eforturi susținute 
pentru ca, pe măsura uneî frumoase 
tradiții, în aoest an să poată ajunge 
în biblioteca elevilor de toate virate
le o seamă de lucrări ajutătoare, 
mult solicitate în vremea din urmă. 
Printre aceste lucrări, la loc de 

frunte se situează acum îndrumăto
rul de lucrări practice pentru me
seria de veterinar, volumul I din 
Dicționarul de îmbunătățiri funciare 
și o serie de ghiduri pe meserii 
(legumicultor, pomicultor, viticultor).

Și dacă asemenea lucrări sint mult 
■olicitate, motivul este, neîndoielnic, 
calitatea, iar calitatea lor aprecia
bilă se datorește în bună parte și 
faptului că manuscrisele beneficiază 
de un timp corespunzător de pre
gătire. Ceea ce nu este, din pă
cate, cazul cu cele 5 titluri amin
tite de manuale întârziate. Deși au 
fost statornicite prevederi regula
mentare ca planul titlurilor de ma
nuale să fie predat editurii cu cel 
puțin 12 luni înaintea înoeperii nou
lui an școlar, pentru ca un timp co
respunzător să fie consacrat elabo
rării, controlului științlfico-me- 
todic al manuscriselor și analizei 
lor într-un cadru mai larg, în aoest 
an, după cum ne-a demonstrat to
varășa Ecaterina Moșu, directoarea 
Editurii „Ceres", abia la 20 martie 
manualele astăzi absente au fost in
troduse în planul editorial, iar pro
gramele școlare după care ele se 
elaborează au fost definitivate la 22 
mal 1987. Intrucît asemenea derogări 
de Ia regulamente explică cele 
mal multe dintre deficientele ma
nualelor școlare, credem că ar fl 
binevenită o analiză cuprinzătoare, 
desfășurată sub autoritatea Minis
terului Educației și învățămîntului, 
cu sprijinul tuturor departamente
lor economice, care să ia în studiu' 
sistemul actual de elaborare, edita
re și tipărire a tuturor cărților des
tinate elevilor sau profesorilor (ma
nuale șl lucrări ajutătoare), astfel 
încît un asemenea sistem 6ă întru
nească grabnic atributele de unitate 
și de continuitate, de exigență și 
autoexigență pe care le reclamă 
imperativul situării pe o nouă 
treaptă de calitate a Întregului pro
ces de pregătire a tinerei generații.

Vești bune se semnalează în aoest 
an din rețeaua) difuzării cărților de 
școală. Date fiind, între altele, și 
repetatele deficiențe apărute în tre
cut în depozitarea și transportul de 
multe ori „gîtuit" al manualelor, 
deficiențe la care ziarul nostru s-a 
referit în anii trecuti, pentru acest 
an a fost adoptat procedeul ca ma
nualele să fie difuzate în întreaga 
tară pe măsură ce sînt tipărite, ast
fel încît, în loc să aștepte în depo
zite, ele să poată ajunge la benefi
ciari, inclusiv prin rețeaua de libră
rii, înainte de începutul noului an da 
învățămînt Și cum această măsură a 
înoeput să fie aplicată încă din luna 
martie, majoritatea titlurilor tipărite 
în aoest an au și fost difuzate.

N-am putea încheia aceste rînduri 
fără a consemna preocupările sta- 
tornloe ale editorilor pentru necon

tenita perfecționare a manualelor 
în chiar fluxul apariției lor actuale. 
Editura didactică și pedagogică are 
pregătite încă de pe acum 38 titluri 
de manuale din producția anticipată 
(1988) de carte școlară și și-a pro
pus ca pînă la sfârșitul anului 1987 
circa o treime din producția edito
rială a anului 1988 să fie expediată 
tipografiilor. „Mobilizați de exigen
țele sporite, formulate cu privire la 
ținuta științifică și educativă a căr
ților de școală cu prilejul Congre
sului științei și învățămîntului. cît 
și al recentului Congres al educației 
politice și culturii socialiste, sîntem 
angajați — ne-a declarat directorul 
Editurii didactice și pedagogice — 
ca pe baza planurilor și programelor 
de învățămînt îmbunătățite, care au 
fost larg dezbătute cu participarea 
cadrelor didactice și de cercetare, a 
specialiștilor din producție, să ela
borăm manuale din ce în ce mai 
bune, care să slujească superior o- 
biectivele pregătirii de calitate a în
tregii generații școlare. Proiectarea 
noilor manuale se va desfășura in 
aoelașl spirit de largă dezbatere a 
problemelor, ca șl în cazul planuri
lor șl programelor de învățămînt, șl 
în strânsă conexiune cu literatura 
ajutătoare pentru elevi șl cu cea 
complementară destinată cadrelor 
didactice: culegeri de probleme, lu
crări metodice, dicționare, atlase etc. 
Numai prin raportarea sistematică a 
manualelor la procesul global și uni
tar al Întregii pregătiri vom reuși să 
îmbunătățim rezultatele școlare, să 
sporim eficiența învățămîntului. Din 
perspectiva aoestul obiectiv șl pe 
baza experienței de pînă acum în 
perfecționarea învățămîntului, sîn
tem de părere ca Întreaga literatură 
didactică ajutătoare și complemen
tară să fie concentrată In spațiul 
Editurii didactice și pedagogice, ca 
editură de specialitate care conlu
crează sistematic cu comisiile de 
profil și cu direcțiile de resort alo 
Ministerului Educației și Invățămîn- 
tului. Abordarea acestei probleme, 
ca pină acum, numai prin prisma 
rentabilității editoriale și, ca atare, 
diseminarea literaturii ajutătoare 
sau complementare in spațiul unor 
edituri care nu au profil de Învă
țămînt afectează nedorit conținutul 
vieții școlare, conducînd la Ignorarea 
programelor analitice și a exigen
țelor metodico-didactice, promovind 
o optică preponderent cantitativă in 
transmiterea noilor cunoștințe".

Un argument mal mult în sprijl- j 
nul organizării analizei cuprinzătoa- ț 
re, deepre care vorbeam, asupra I 
întregului sistem de elaborare și ti
părire a literaturii cu caracter di- : 
dactic și metodico-științlflc.

Mihai IORDANESCU

Patriotismul actului de creație
Lupta întregului nostru 

popor pentru păstrarea 
ființei naționale, pentru 
unitate și independență, 
pentru progres au consti
tuit întotdeauna pentru 
arta românească importan
te surse de inspirație. Așa 
cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cu- 
vintarea rostită la cel 
de-al III-lea Congres al 
educației politice și culturii 
socialiste, forțele progre
siste, creatorii, oamenii de 
cultură autentici din toate 
epocile au contribuit ne
mijlocit la lupta poporului 
pentru libertate și progres, 
au creat valori a căror 
substanță a contribuit la 
ridicarea vieții lui spiri
tuale, la mobilizarea oa
menilor, la sporirea încre
derii în forțele lor, în 
viitorul luminos al națiunii 
noastre. In istoria ultimu
lui veac și jumătate, de 
exemplu, numeroase lu
crări inspirate din momen
te dramatice, de luptă 
eroică pentru independen
ța patriei au adus mărtu
ria capacității permanent 
vii de a crea forme cultu
rale originale, strîns îm
pletite cu viața, aspirațiile 
și luptele poporului nostru. 
Privite retrospectiv, toate 
aceste mărturii care au 
implicat gestul artistic in
dică un profund acord de 
conștiință. Cit de emoțio
nant răsunau în epocă cu
vintele unui luptător în
flăcărat cum a fost I. Ne- 
gulici, care își exprima, nu 
doar în vorbe, ci șl în ima
gini, adeziunea la idealu
rile „căuzașilor" pașoptiști! 
Peste un secol, figura em
blematică a Anei Ipătescu. 
întruchipată de Alexandru 
Ciucurencu într-o compo
ziție antologică pentru pic
tura contemporană, venea 
să vorbească despre sta
tornicia unor idealuri, ple- 
dînd, așa cum artistul în
suși mărturisea, pentru 
ideea că entuziasmul, dra
matismul șl eroismul „pot 
fi redate cu o paletă lu
minoasă". Iar dacă, străbă- 
tind drumurile Transilva
niei, Negulici și Iscovescu 
trăiseră aceeași mare idee 
a unității naționale, dacă 
în momentele luptelor în
flăcărate pentru Unire 
Constantin Lecca, Mișu 
Pop sau Theodor Aman au 
menținut trează, cu mij
loacele artei lor, flacăra 
patriotismului, numeroase 
lucrări ale artiștilor con
temporani nouă au reme
morat momentele Marii 
Uniri, evocînd evenimente
le într-o serie de pînze în
cărcate de semnificații 
contemporane. „Marea Uni
re" de Lazăr Iacob, 
„Unirea cea mare* de Ion 
Grigore. „Omagiu Marii 
Uniri" de Dimitrie Gavrl- 
lean, „Anul 1918“ de Gheor- 
ghe Spiridon sînt doar 
citeva exemple. Realități 
specifice de viată înteme
iate istoric s-au dovedit, 
astfel, temeinici factori ai 
întruchipării în imagine 
artistică a elementelor ce
lor mal semnificative pen
tru istoria României, dar șl 
pentru concepția artistică 

a fiecărui creator In parte.
Compoziția istorică ro

mânească își leagă nu în- 
timplător originile, în arta 
noastră, tocmai de momen
te atît de importante pen
tru trezirea conștiinței na
ționale cum au fost eve
nimentele anului 1848.
Și nu intîmplător, în acea 
perioadă, un artist luptă
tor cum a fost C. D. Ro
senthal scria : „O vreme 
am pictat tablouri senti
mentale și am crezut că 
este vocația mea. Mai tîr- 
ziu am văzut că Revoluția 
m-a zdruncinat, că revolu
ția a intrat în sufletul 
meu...". Atunci, ca și mai 
tirziu, în marile momen
te ale istoriei românești, 
arta a contribuit la fixarea 
unor viziuni umaniste, ac
tive, de reală forță emo
țională. Evocind evenimen
tele istoriei, artiștii români 
au afirmat, implicit, încre
derea în puterea făuritoa
re a oamenilor. Secvențe 
ale unei glorioase epopei 
naționale au constituit ani 
de-a rîndul pentru între
gul. nostru popor adevărate 
izvoare de tărie morală, iar 
pentru creatori prilejul de 
a arăta faptul că trecutul 
trăiește în prezent, însu- 
flețindu-l în aspirațiile lui, 
prin semnificațiile sale 
nepieritoare. Lucrările uno- 
înaintașl de importanța 
lui Nicolae Grlgorescu, de 
exemplu, martor, ca și Ca
rol Pop de Szathmari, al 
unor lupte hotărîtoare, 
aflațl nu de puține ori sub 
amenințarea gloanțelor, tot 
așa cum, mai tirziu în 
luptele de la Mărăști, Mă- 
rășești și Oituz, de la 
Poeni, Predeal și Cașin au 
participat și creatori care 
au dat chip artistic ten
siunii unor momente grave 
pentru ființa patriei re
prezintă minunate exem
ple de dăruire.

Ținînd seama de contex
tul istoric în care au fost 
create, numeroase lucrări 
ale perioadei interbelice 
stau mărturie unor conști
ințe care au vibrat pu
ternic la luptele poporului. 
„Morții de la Cașin" de 
Ștefan Dimitrescu, lucrări 
de Marius Bunescu, Ștefan 
Popescu, Camil Ressu. ca și 
Întreaga grafică satirică cu 
caracter militant semnată 
de Nicolae Tonitza, Iosif 
Iser sau Aurel Jiquidl aduc 
noi mărturii în această pri
vință. Arta modernă româ
nească ne-a demonstrat cu 
elocvență și strălucire 
faptul că principalele con
diții ale autenticității unui 
artist sînt indisolubil lega
te de calitatea de cetățean 
al acestei țări, de slujirea 
intereselor ei, a năzuințe
lor și împlinirilor poporu
lui. Implicarea puternică 
în Istoria prezentă consti
tuie un izvor esențial al 
vitalității unei arte ce se 
face ecoul puternic al mul
tiplelor legături — spiri
tuale, morale — dintre 
eroul de odinioară și omul 
epocii noastre. Desigur, 
cind vorbim despre marea 
Importanță a Istoriei ca 
izvor de inspirație artisti
că, nu Înțelegem prin a

ceasta o „închidere" în tre
cut — atitudine artistică 
ce se poate subsuma pa
seismului monocord, nevia
bil și care produce lucrări 
palide. întotdeauna istoria, 
în marile opere artistice, 
este văzută cu ochii pre
zentului, cu sentimentele și 
aspirațiile lui, în vederea 
unui mesaj actual, de care 
au nevoie oamenii prezen
tului in munca și lupta lor. 
Iată de ce, în ultimă ana
liză, spiritul prezentului 
trăit în realitate de crea
tor este acela care însufle
țește și-și pune pecetea pe 
orice operă, indiferent de 
timpul evocat. A reclădi 
cu materialul viu al sensi
bilității contemporane mo
mente de o deosebită im
portanță pentru întregul 
nostru popor este o încer
care plină de răspundere 
și de frumusețe în același 
timp. Mărturie a unei in
tense și polivalente recep
tivități, multe din lucrări
le create în aceste decenii 
s-au oprit asupra eveni
mentelor trecutului ca tot 
atîtea ferestre spre aspira
țiile și lupta dintotdeauna 
a poporuiui.

Numeroase compoziții 
Inspirate de marea sărbă
toare națională de la 23 
August și de momentele 
importante care i-au ur
mat, compoziții foarte nu
meroase — și n-ar fi să ne 
referim aici decît la ace
lea semnate de Ștefan 
Constantinescu, Alexandru 
Ciucurencu, Gheorghe La- 
bin. Eugen Popa, Kovacs 
Zoltan, Octav Grlgorescu, 
Dan Hatmanu, Spiru Chin- 
tilă șl alții — au prilejuit 
conturarea, cu mijloace va
riate, a imaginii istoriei de 
luptă șl de muncă pentru 
construirea societății ro
mânești de astăzi. Soluții 
plastice expresive, sinte
tice, vădind aspirația de a 
comunica importante me
saje ideatice au afirmat 
astfel pe planul artei o 
nobilă tradiție de atitudi
ne civică — aceea a artei 
inspirate din momente ho
tărîtoare ale istoriei, inter
pretate dintr-un punct de 
vedere contemporan, cu 
mijloace de expresie con
temporană.

Cu prilejul unor ample 
expoziții jubiliare, cum au 
fost acelea închinate semi
centenarului Partidului Co
munist Român sau cente
narului Independentei, ce
lor patru decenii de la re
voluția de eliberare socială 
și națională sau a șase 
decenii de la înfăptuirea 
Marii Uniri, împlinirii . a 
2 050 de ani de la înfiin
țarea statului dac. ca și a 
altor evenimente de im
portantă socială și naționa
lă, numeroase lucrări au 
reflectat realitatea solară 
a celor mai de preț izbînzi 
ale epocii noastre. Evocînd 
figuri de revoluționari și 
eroi ai clasei muncitoare, 
aspecte semnificative din 
lupta pentru dreptate, pen
tru libertate socială, evo
cînd marile evenimente is
torice de Ia 23 August șl

30 Decembrie 1947, nume
roase lucrări au conturat 
preocupări legate de abor
darea unor teme de larg 
interes uman și social, au 
afirmat interesul pentru 
lucrul sincer și autentic, 
pentru frumusețea și cali
tatea lui artistică.

Cadențele ample ale unor 
compoziții monumentale, 
care fac apel la momente 
semnificative, emblematice 
ale trecutului nostru isto
ric, într-o împletire orga
nică cu reprezentarea vic
toriilor socialismului, exem
plifică parcă afirmația lui 
Tudor Vianu conform că
reia „istoria este spațiul în 
care trăim și ne mișcăm, 
spațiul vital legat de con
știința devenirii noastre în 
evoluția civilizației pe care 
o făurim". în acest spirit 
au fost create numeroase 
lucrări contemporane, lu
crări semnate de pictori 
din diverse generații, cum 
ar fi Octav Grigorescu, 
Brăduț Covaliu, Ion Pacea, 
Constantin Piliuță, Traian 
Brădean, Sabin Bălașa, 
Constantin Blendea, Con
stantin Nițescu, Ion Sten- 
del, Florin Niculiu și multi 
alții.

îndemnurile secretaru
lui general al partidului, 
de a crea opere de un op
timism robust, cu un 
mesaj clar exprimat, de 
a aborda, într-un spirit 
mal angajant, problema
tica actualității noastre 
eu dus, de-a lungul ani
lor, la crearea unor lu
crări ce au concretizat în 
imagine picturală momen
te din cele mai semnifica
tive ale drumului parcurs 
de România în ultimele de
cenii. Ele sînt și trebuie să 
fie manifestări de adevărat 
patriotism pentru că arta 
înseamnă, în primul rînd, 
triumful înflăcărat al vie
ții, al civilizației și cultu
rii, al progresului, al fru
mosului.

Faptele șî realizările con
temporanilor noștri, mărea
ța epopee împlinită în a- 
cești ani de popor, consti
tuie marile resurse ale 
unei arte viguroase, plină 
de patosul muncii clocoti
toare a țării. Căci, așa 
cum spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cu- 
vîntarea rostită la cel de-al 
III-lea Congres al educa
ției politice și culturii so
cialiste, „Avem nevoie de 
noi opere de muzică revo
luționară ți patriotică, de 
noi opere de artă plastică, 
opere care să redea activi
tatea uriașă desfășurată pe 
întreg cuprinsul patriei 
noastre, așa cum avem ne
voie de piese de teatru, 
de filme cu un conținut 
mai angajant, care să re
flecte eroii noi ai patriei, 
eroii uriașelor transformări 
revoluționare și ai realiză
rilor din țara noastră". 
Este cuprins, într-un ase
menea generos îndemn, 
mesajul unei arte umanis
te, militante, o artă făurită 
cu poporul și pentru popor.

Marina PREUTU

Pe Litoral, vreme favorabilă pentru turism
Meteorologii anunță vreme frumoasă și caldă pe Litoral

Oficiile județene de turism șl 
I.T.H.R. București oferă populației 
numeroase posibilități de petrece
re a vacantei în formule atractive șl 
la tarife reduse. Astfel, se orga
nizează : excursii cu trenuri spe
ciale pe perioade determinate 
de solicitanți; excursii de pe Li
toral pe Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră, în Delta Dunării și

la alte obiectiva turistice dobro
gene ; plimbări cu vaporul pe 
mare, partide de pescuit. întreceri 
sportive, spectacole de divertis
ment.

De la oficiile județene de tu
rism șl I.T.H.R. București se pot 
obține toate informațiile neoesa- 
re. cit șl bilete pentru odihnă cu 
sejur de 12 zile.

tv

5 860 formații și 90140 
participanți — aceasta este 
prezența artiștilor amatori 
argeșeni la cea de-a Vl-ă 
ediție a Festivalului națio
nal „Cîntarea României". 
Sînt cifre-argument, care 
pun pregnant în evidență 
dragostea pentru cultură a 
celor de aici, strădania in- 
terpreților de a pregăti cu 
seriozitate repertoriul și 
ținuta interpretativă, preo
cuparea factorilor de resort 
ca actul spiritual să cu
noască un continuu pro
gres, pentru ca miile de 
formații artistice de ama
tori, zecile de mii de 
artiști amatori să dea acti
vității politico-educative, 
așa cum sublinia secretarul 
general al partidului în 
cuvîntarea la Congresul 
educației politice și cultu
rii socialiste, forța uriașă 
a participării maselor la 
formarea culturii și eiuca- 
ției revoluționare. Larga 
participare a maselor de 
oameni ai muncii la aceas
tă acțiune este o mărturie 
elocventă a capacității lor 
creatoare, a talentelor ce 
se afirmă din rîndul lor. 
Cine sint, așadar, cei care 
se disting în această vastă 
activitate creatoare, aplau
dată pe scene și privi
tă cu încîntare în di
verse expoziții ? Oameni al 
muncii din unități econo
mice și instituții, lucrători 
în agricultură, elevi, stu- 
denți, cadre didactice, mi
litari. Să desprindem citeva 
secvențe semnificative din 
această mare întrecere.

Aplauze au cules forma
țiile de muzică corală pa
triotică și revoluționară și 
muzică de cameră, formații 
care au înregistrat o creș
tere, atît cantitativă, cit și 
calitativă. Numărul acestor 
formații ajunge azi la 147, 
cu aproape 40 mai mult 
față de ediția precedentă.

Spre noi cote de măiestrie 
în arta de amatori

- Însemnări din județul Argeș
Creația corală are tradiții 
și rădăcini adinei in viața 
spirituală a zonei argeșe- 
ne. Un rol important in 
perfecționarea activității ii 
au confruntările perma
nente cu publicul. S-au 
încetățenit, de exemplu, 
festivalurile-concurs inter- 
județene „Darclâe" și cel 
al Coralei „D. G. Kiriac", 
prilejuri de vie întrecere 
cu cele mai apreciate co
ruri locale și din tarii. Cu 
grijă sint selecționați și 
pregătiți dirijorii de coruri 
și coriștii, după cum o 
mare atenție se acordă re
pertoriului, alegerii acelor 
cintdce potrivite pentru 
calitățile și posibilitățile 
fiecărei formații.

în actuala ediție s-a evi
dențiat valoarea artistică a 
unor deținătoare de trofee 
și aprecieri obținute în 
trecut. Corala „D. G. Ki
riac", condusă de Emanoil 
Popescu, realizează inter
pretări deosebite, fie că 
este vorba de „Cîntăm li
bertatea" de D. G. Kiriac, 
„O. rămîi" de G. Niooles- 
cu-Găină, „Constelații ar- 
geșene" de Gh. Dumitres
cu. Calități remarcabile do
vedite și de mai tinărul 
cor mixt al Combinatului 
de articole tehnice din 
cauciuc Pitești, dirijat de 
Moise Mitulescu. El s-a 
întors recent cu locul I și 
Trofeul „Ion Vidu" de la 
un valoros festival ce a 

avut loc la Lugoj. Din re
pertoriul acestei formații 
fruntașe sînt de reținut 
cîntecele : „Partid viteaz, 
partid slăvit" de Teodor 
Bratu și „Horia" de Gheor
ghe Dumitrescu. în vădit 
progres este corul de femei 
din Combinatul petrochi
mic din Pitești, dirijat de 
Magdalena Ivan. Impresio
nează deosebit melodiile : 
„Cimpoiașul" de Iosif 
Velceanu și „Ieșirea din 
legendă" de Dan Buciu. O 
frumoasă impresie a lăsat 
orchestra de cameră a sin
dicatului de învățămînt 
Pitești — dirijor Constan
tin Vaslle și Grupul ca
meral „Freamătul" al Casei 
de cultură a sindicatului 
din Pitești, sub bagheta 
dirijorului Gheorghe Gor- 
noiu, avîndu-i ca valoroși 
soliști vocali pe Alexandru 
Circo și Gheorghe Mălai 
(„Frumoasa mea cu ochii 
verzi" de Ion Mînzatu și 
„Sărmane lăutar" de Ghe- 
rase Dendrino).

„Despre formațiile enu
merate, cît și despre multe 
altele, de asemenea cu 
valoare certă, se poate 
afirma că fiecare vine să 
întregească imaginea de 
ansamblu a mișcării corale 
argeșene, să-i continue tra
dițiile — ne spune muzico
logul Ion Grecu. Aș atrage 
atenția unora dintre for
mațiile noastre asupra re-

cinema
• Anotimpul iubirii x ARTA (21 31 86)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, COS
MOS (27 54 85) — 9; 11; 13; 15,15;
17,30; 19,30
• B.D. la munte ți Ia mare x VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15,45; 
18; 20, LIRA (317171) — 15; 17; 19, 
la grădină — 20,30
• Program pentru copii șl tineret — 
9; 11; 13; 15; 17, Serenadă la etajul 
XII — 19 : DOINA (16 35 38)
• Pădurea de fagi : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, CULTURAL (83 50 1 3) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20
• Coipandă urgentă. Luminile din 
larg : DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 
15; 17; 19
• A doua variantă i COTRdCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19
• Cuibul de viespi x VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Faraonul x SCALA (11 03 72) — 9; 
12; 16; 19
• Luna filmului pentru pace șl 
dezarmare: STUDIO (59 53 1 5) — 9; 
12; 15,15; 18,15

• Medalion Alain Delon x PATRIA 
(11 86 25) — >; 11,30; 14; 17; 19,30
• Marele șarpe : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Hilda : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Alice x POPULAR (3515 17) — 15; 
17; 19
• Brigada X PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 18

teatre
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 88 75, Ateneul Român) : Recital de 
pian Rudolf Kerer (U.R.S.S.). Pro
gram Franz Liszt — 19
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 19
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (15 56 78, grădina Boema) : 
Artiștii șl Boema — 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe sub cetini, la 
Izvoare — 18
• Teatrul „Țăndărică* (15 23 77, sala 
Victoria) : Conferință despre mario
netă — 9,30

20.00 Telejurnal
20.20 Viata economică
20,35 Versuri șl clntece patriotica

20,55 Cadran mondial. România — 
Ceaușescu — Pace

21.10 Serial științific (color). „Aventu
ra cunoașterii". Episodul 10

21,35 Timp al marilor Înfăptuiri revo
luționare. Cetățile vitejiei, cetă
țile hărniciei. Reportaj

21.50 .Telejurnal
22.00 închiderea programului

considerării pieselor, in 
funcție de posibilitățile 
coriștilor și dirijorilor. Aș 
releva șl grija ce trebuie 
să existe pentru studierea 
temeinică, în tele mai mici 
detalii, a partiturii, asupra 
importanței frazării piesei 
muzicale, finind cont de 
text, dicție, echilibru sonor 
între partidele vocale, 
executarea riguroasă a 
formulelor ritmice — toate 
constituind o condiție de 
bază in reușita unei inter
pretări expresive".

Coregrafia Argeșului e 
prezentă și ea în această 
etapă cu un număr aproxi
mativ dublu de formații. 
Echipa căminului cultural 
din Poiana Lacului a ajuns 
de la 50 dansatori la 100. 
Alături de formații de tra
diție au apărut multe noi. 
Despre ele ne vorbește 
maestrul coregraf Dorel 
Oancea : „Multe impun 
prin varietatea artistică și 
acuratețea preluării și în
sușirii jocurilor populare, 
a muzicii și costumelor 
adecvate. Ies in evidență 
multe formații de dansa
tori de la sate, ca cele din 
Retevoiești, Galeș, Mățău, 
Boteni, Brăduleț, Cocu ; 
călușarii de la Miroși, Hîr- 
sești. Pădureți, Hîrghia și 
Stolnici, ai căror membri 
și instructori merită toată 
lauda pentru eforturile de 
e demonstra frumusețea 
jocurilor, de a le păstra șl 

transmite noilor generații. 
S-au înfiripat și multe for
mații, devenite ansambluri 
artistice apreciate de spec
tatori, in unități econo
mice : U.F.E.T. Curtea de 
Argeș, Casa de cultură a 
sindicatelor din Pitești, în
treprinderea ARO Cîmpu- 
lung ; unele succese se în
registrează și la capitolul 
dans modern : Palatul cul
turii Pitești, Școala popu
lară de artă, precum șl la 
dansul cu temă : între
prinderea textilă Pitești și 
dansul de societate : între
prinderea de stofe „Arge- 
șeana" Pitești. Ce ar fi de 
observat șl îndreptat ? 
Păstrarea peste tot, cu mal 
multă grijă, a autenticită
ții jocului și costumului 
popular. Se observă pe 
alocuri denaturări și „ino
vații" supărătoare, mai ales 
în privința costumului 
popular ; la dansuri, la fel, 
de exemplu, se joacă brîul 
bătrînesc și se bate tarapa
na călușerească...".

întrecerile din toate fa
zele Festivalului național 
„Cîntarea României" au 
demonstrat din plin pașii 
mari făcuți de formațiile 
argeșene în îmbunătățirea 
repertoriului și ținuta in
terpretativă. Tocmai de 
aceea, experiența valoroa
să dobindită de numeroa
sele formații fruntașe în 
toate genurile se cuvine 
generalizată, concomitent 
cu preocupările pentru 
continuitatea activității 
cultural-artistice, pentru 
înscrierea tuturor manifes
tărilor cultural-educative 
în orizonturile legitimelor 
exigente formulate Ia 
forumul recent al educației 
politice și culturii socia
liste.

Gheorqhe CIRSTEA 
corespondentul „Scinteii*y
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Mesaje de peste hotare co prilejul mari sărbători naționale a României
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării Zilei eliberării României vă exprim — în numele 
poporului, al guvernului bolivian și al meu personal — cordiale felicitări.

Adresez urări călduroase pentru prosperitatea continuă a nobilului popor 
român și fericirea personală a Excelenței Voastre.

Cu cea mai înaltă considerație,
VICTOR PAZ ESTENSSORO

Președintele Constituțional 
al Republicii Bolivia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România doresc să vă 
adresez, în numele meu, al guvernului și al poporului Statului Bahrein, cele 
mai cordiale felicitări.

Folosesc aoest prilej pentru a ura Excelenței Voastre multă sănătate șl 
fericire, iar poporului român progres continuu și prosperitate.

ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFA
Emirul Statului Bahrein

Cronica zilei
Joi după-amiază, la Ambasada 

Uniunii Sovietice din București a 
avut loc o conferință de presă, la 
care au participat ziariști români și 
corespondenți ai presei străine.

Cu acest prilej, ambasadorul so
vietic E. M. Tiajelnikov, și consilie
rul economic V. I. Bondarciuk au 
prezentat aspecte ale activității ce 
se desfășoară în Uniunea Sovietică 
pentru traducerea în viață a hotărî- 
rilor Congresului al XXVII-lea și 
plenarei C.C. al P.C.U.S. din iunie 
a.c. privind dezvoltarea economiei 
U.R.S.S.

(Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe,
Primiți, vă rog, salutul frățesc al partidului nostru cu ocazia celei de-a 

43-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă a poporului român, care i-a permis să intre într-o nouă 
etapă de dezvoltare istorică. Multe alte bătălii și victorii a obținut poporul 
român, sub conducerea avangardei sale, Partidul Comunist Român, pe dru
mul edificării unui sistem superior, fără exploatatori și exploatați — orîn- 
duirea socialistă.

Partidul nostru, ghidat în mod ferm pe baza principiilor marxist-leni- 
niste, îmbogățite și aplicate la realitățile naționale și de către fondatorul și 
ginditorul nostru, Vicente Lombardo Toledano, exprimă încă o dată solida
ritatea sa fermă cu partidul și poporul român și vă adresează urări pentru 
noi și viguroase realizări pe drumul construirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Cu frăție,
Trăiască Mexicul,

JORGE CRUICKSHANK GARCIA
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Socialist din Mexic

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Socialiste România, 
îmi face plăcere să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări da 
multă sănătate si fericire personală, de prosperitate si progres continuu pen
tru poporul român.

HAMAD BIN KHALIFA AL-THANI
Prinț moștenitor și ministrul apărării 

al Statului Qatar

vremea

a Apărut;

ELENA CEAUSESCU
9

Cuvîntare la încheierea lucrărilor 
Congresului al Hl-lea al 

educației politice și culturii socialiste 
— 18 august 1987 -

EDITURA POLITICA 
—------------------------------------------------------- ;

VIZITA IN ȚARA NOASTRĂ A DELEGAȚIEI 
GRUPULUI SOCIALIST DIN PARLAMENTUL EUROPEAN

COMITETULUI CENTRAU
AE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, Partidul 
Comunist Sanmarinez adresează cele mai bune urări Partidului Comunist 
Român și guvernului, pace și progres poporului român.

Transmitem cele mai alese urări secretarului general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cu salutări frățești,
PARTIDUL COMUNIST SANMARINEZ

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a României vă adresez, în numele meu per
sonal, precum și din partea Adunării Naționale Libaneze cele mai sincere 
urări pentru dezvoltarea și progresul poporului român.

Avem oonvingerea deplină că 6ub conducerea dumneavoastră înțeleaptă 
poporul român va realiza aspirațiile sale cele mai profunde de progres și 
prosperitate.

HUSSEIN EL HUSSEINI
Președintele

Adunării Naționale Libaneze

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 28 august, ora 21 — 31 au
gust, ora 21. în țară : Vremea se va 
răci lncepînd din nordul țării, iar 
cerul va fi variabil cu înnorări mai 
accentuate în regiunile nordice și 
estice, unde, pe alocuri, vor cădea ploi, 
mai ales averse, însoțite de descărcări 
electrice. In rest, acestea vor avea 
un caracter cu totul izolat. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu unele 
intensificări în estul țării cu viteze 
pînă la 50 kilometri pe oră din sec
tor nordic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 10 și 20 de grade, în 
prima parte a intervalului, apoi între 
5 și 15 grade, iar cele maxime se vor 
situa între 18 și 28 de grade, Izolat 
mai coborîte în nord-est.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am deosebita plăcere să vă transmit felicitări cordiale dumneavoastră șl 
poporului Republicii Socialiste România cu fericitul prilej al aniversării 
Zilei naționale.

Este dorința noastră sinceră ca, sub conducerea dumneavoastră în- 
țeleaptă, poporul român să prospere In continuare, aducîndu-și contribuția la 
cauza păcii în lume.

Vă dorim multă sănătate,
Cu stimă.

DAISAKU IKEDA
Președintele 

Organizației japoneze Soka Gakkai

Tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au mai fost adresate 
felicitări cu prilejul Zilei naționale a țării noastre de către conducerile unor 
partide si alte organizații politice, de personalități ale vieții publice, condu
cerile unor asociații de prietenie și culturale, organizații economice, firme de 
peste hotare : Joubran Jouraij, președintele Partidului Național Social Sirian 
din Liban ; Menachem Ariav, primarul orașului Nazareth Illit — Israel ; 
Sadruddin Aga Khan, fost înalt comisar al O.N.U. pentru refugiați. De ase
menea, au adresat telegrame de felicitare conducerile Asociației de prietenie 
Marea Britariie — România ; Asociației de prietenie Suedia — România; Aso
ciației de prietenie Cipru — România ; Societății culturale „Amicii Româ
niei" din Curitiba. Brazilia ; președintele Comitetului economic Japonia — 
România ; directorul ad-interim al Centrului european UNESCO pentru învă- 
țămintul superior ; fostul director al Centrului de informare al O.N.U. din 
România ; conducerile firmelor : româno — libaneze „Prodaco", „Tamer 
Freres" ; Societății Woodco ; Companiei „Chafic Halwany" și Camerei de co
merț și industrie din Liban ; firmelor „Rindalbourne" LTD-Londra și „Carol 
Feig GMBH“ din Berlinul occidental.

Președintelui Republicii Socialiste România l-au fost adresate calde feli
citări cu ocazia zilei de 23 August de ambasadorii unor țări socialiste la 
București.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

I
Cu prilejul Zilei naționale a poporului român, ziua de 23 August, vă rog 

să primiți din partea personalului reprezentantei Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare și al Centrului de Informare al O.N.U. la Bucu
rești, cele mai calde felicitări, precum și cordiale urări de fericire, prosperi
tate și progres, într-o lume a păcii și colaborării, lipsită de arme și de tea
ma de război.

NOEL D. EICHHORN
reprezentant rezident 

al Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare și director a.i. 

al Centrului de Informare 
al Organizației Națiunilor Unite 

la București

S-au primit, de asemenea, pe 
adresa Consiliului de Miniștri, a 
prim-ministrulul Guvernului Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, telegrame de 
felicitare de la șefi de guverne : 
Branko Mikulici, președintele Con
siliului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia ; Li Gin Mo, premier al 
Consiliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene ; D. Sodnom, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Mon
gole ; Yitzhak Shamir, prim-ministru 
al Statului Israel ; Turgut Ozal, 
prim-ministru al Republicii Turcia ; 
Giovanni Goria, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Ita
liene : Mahathir Mohammad, prim-

ministru al Malayezlel ; general 
Prem Tinsulanonda, prim-ministru 
al Thailandei ; Maung Maung Kha, 
prim-ministru al Republicii Socialis
te a Uniunii Birmane ; Poul Schlue
ter, prim-ministru al Danemarcei ; 
Abdelhamid Brahimi, prim-ministru 
al Guvernului Republicii Algeriene 
Democratice și Populare ; Abdul 
Raouf Al-Kassem, prim-ministru al 
R. A. Siriene ; Rachid Sfar, prim- 
ministru al Republicii Tunisiene ; 
Mohammad Khan Junejo, prim-mi
nistru al Republicii Islamice Pakis
tan ; Yassin Saeed Numan, prim- 
ministru al R.D.P. Yemen ; Saad 
Al-Abdullah Al-Salem Al-Sabah, 
prim-ministru al Statului Kuweit.

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției, Direcția 

circulație
Circulația pe benzi

Pe arterele rutiere din interiorul 
și din afara localităților unde există 
mai multe benzi de circulație pe 
sens, conducătorii auto trebuie să 
asigure un grad sporit de fluență si 
siguranță a circulației. în acest sens, 
potrivit reglementărilor legale, banda 
de lingă bordură sau acostament se 
utilizează de către conducătorii 
autovehiculelor care se deplasează 
cu viteză redusă. Se recomandă, 
totodată, ca această bandă să fie 
folosită la capacitatea maximă si de 
către automobiliști. Banda de lingă 
axul drumului trebuie utilizată pen
tru executarea depășirilor de către 
autovehiculele care circulă cu vi
teze superioare și pentru înscrierea 
corectă în viraje spre stînga în in
tersecții. Circulația pe banda a doua 
sau a treia, în afara faptului că in
comodează uneori deplasarea auto
vehiculelor care circulă cu viteze 
superioare, poate crea situații cri
tice datorită unor manevre incorecte 
executate de unii automobiliști 
care-și schimbă brusc direcția de 
mers, fără o asigurare și semnali
zare corespunzătoare. Se recomandă 
ca banda de lingă axul drumului să 
fie lăsată liberă pentru autovehicu
lele cu destinație specială — salvare, 
pompieri, miliție — care se depla
sează în interesul rezolvării proble
melor de maximă urgență. Pe por
țiunile de drum unde sînt instalate

Indicatoare ' privind circulația pe 
benzi, respectarea semnificației 
acestora este obligatorie.

Traversarea străzii
Amenajările rutiere destinate cir

culației pietonilor permit deplasa
rea acestora în deplină siguranță, 
cu condiția, desigur, ca ei să res
pecte semnificația culorii semaforu
lui, să traverseze numai' prin locu
rile marcate ori pe la coltul .inter
secției, să folosească pasajele sub
terane, acolo unde există, și să cir
cule numai pe trotuare sau — în 
lipsa acestora — pe acostamentul 
drumurilor cit mai departe de su
prafața ' carosabilă. Traversările, 
chiar și atunci cînd se efectuează 
regulamentar prin locurile anume 
destinate, trebuie să fie precedate 
de o asigurare temeinică, astfel in- 

. cît acestea să se facă fără riscuri. 
Imprudența unor pietoni, care tra
versează prin locuri nemarcate și 
fără a privi în jur, lăsînd pe seama 
șoferilor grija de a-i proteja, se 
soldează aproape zilnic cu acciden
te. cei de la volan aflîndu-se ade
seori în imposibilitate de a opri la 
timp. După lăsarea serii, cînd 
cimpul vizual al șoferului este limi
tat de conul de lumină al faruri
lor, unii pietoni, deși observă mași
nile apropiindu-se, traversează la 
mică distanță de autovehicule, pu- 
nîndu-se astfel singuri în situații 
periculoase. In localitatea Mihail

Kogălnioeanu, județul Constanta, 
Dumitru Teslaru, traversînd șoseaua 
în fugă și fără să se asigure, a fost 
accidentat la lăsarea serii de auto
turismul 3-MS-2 288, conducătorul 
acestuia nemaiputînd observa pieto
nul imprudent decît în ultima clipă.

Grij’a față de micii pietoni
Deși numărul accidentelor soldate 

cu victime în rîndul oopiilor s-a re
dus, mai sînt cazuri cînd cei mici, 
lăsați la joacă în preajma drumu
rilor și nesupravegheați, apar pe 
neașteptate în fața mașinilor. La 
Valea Stanciulul, județul Dolj, un 
băiețel care se afla la bunici, jucîn- 
du-se pe drum, a fost surprins de 
un autovehicul greu.

Au existat și situații cînd unii 
copii mai mici au țîșnit în traver
sare chiar sub ochii părinților lor, 
uneori chemați de aceștia de pe 
cealaltă parte a șoselei. La Curtești, 
județul Botoșani, de pildă, un mi
nor s-a desprins de lîngă părinți și 
a traversat în fugă șoseaua, fiind 
grav accidentat de un autovehicul.

La observarea copiilor aflați în 
vecinătatea arterelor rutiere, condu
cătorii auto trebuie să circule cu 
deosebită atenție. O primă măsură 
de precauție — poate oea mai im
portantă — este, în acest caz, redu
cerea din timp a vitezei, fapt ce 
permite ca, în situații critice, auto
vehiculele să poată fi oprite în de
plină siguranță. Prudența de care a 
dat dovadă automobilistul Ion Bu- 
zilă din municipiul Iași, în apropie
rea unui grup de copii, i-a permis 
să prevină lovirea unui copil de 
6 ani care, alergînd după o minge, 
s-a ivit brusc în fața mașinii.

MARAMUREȘ : 
Cantități 

suplimentare 
de minereuri

Hotărîți să asigure economiei na
ționale cantități cît mai mari de 
minereu, minerii din bazinul mara
mureșean au înregistrat noi suc
cese în muncă. Printr-o mobilizare 
exemplară, aceștia nu numai că 
și-au realizat sarcinile de plan, ci 
au și excavat și transportat supli
mentar însemnate cantităti de mi
nereu. Cele mai bune rezultate au 
fost obținute de brigăzile conduse 
de Mihai Lemneanu și loan Cătă
lina de la mina Baia Sprie, co
lectiv distins pentru a doua oâră 
cu Ordinul Muncii clasa I. Gheor- 
ghe Boldijar. Nicoară Grec. Vasile 
Oros și Petre Ioan de la întreprin
derea minieră Baia Borșa. Coțan 
Tămaș. Alexa Strângo de la mina 
Ilba. Preocupări sporite s-au în
dreptat și spre îmbunătățirea ca
lității minereului și creșterea gra
dului de valorificare a substanțe
lor minerale utile. După cum ne 
informa ing. Nicolae Dicu. direc
torul general al Centralei mine
reurilor Baia Mare, colectivele de 
mineri și preparatori din Mara
mureș au realizat suplimentar de la 
începutul anului și pînă în prezent 
o producție-marfă în valoare de 
peste 80 milioane lei. (Gheorghe 
Pârja).

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
CICLISM : Turul Romăniel — 

opt etape și un total 
de 1 230 km

Cea de-a 25-a ediție — jubiliară — 
a Turului ciclist al României se va 
desfășura între 30 august si 6 sep
tembrie. De un traseu variat, măsu- 
rînd 1 230 km. împărțiți în 8 etape.

Iată programul competiției : etapa 
I. 30 august București — Buzău — 
Focșani (176 km) ; etapa a Il-a, 31 
august : Focșani — Bîrlad — Vaslui 
(145 km) ; etapa a Iii-a. 1 septem
brie : Vaslui — Bacău — Piatra 
Neamț (145 km) ; etapa a IV-a. 2 
septembrie : Piatra Neamț — Fălti
ceni' — Suceava (102 km) ; etapa a 
V-a. 3 septembrie : Suceava — Va
tra Dornei — Bistrița (175 km) ; e- 
tapa a Vi-a, 4 septembrie: Bistrița
— Tg. Mures — Mediaș (160 km) ; 
etapa a Vil-a. 5 septembrie : Mediaș
— Făgăraș — Brașov (152 km) ; e- 
tapa a VIII-a. 6 septembrie : Brașov
— Cheia — Buftea — București (175 
km).

BOX : „Mănușa Litoralului"
CONSTANȚA 27 (Agerpres). — 

Turneul internațional de box „Mă
nușa Litoralului" a continuat în Sala 
sporturilor din Constanța cu prima 
gală a semifinalelor, care au oferit 
numeroșilor spectatori meciuri fru
moase, de bun nivel tehnic.

într-una din cele mai interesante 
lntîlniri, la categoria semiușoară, 
Marian Dumitrescu (Dinamo Bucu
rești) I-a întrecut la puncte, cu o 
decizie de 4—1, pe Rene Schopen- 
thau (R.D. Germană). Foarte bine 
au boxat în limitele categoriei semi- 
mijlocie pugiliștii de la Farul Con
stanța, Mihai Constantin și Florin 
Roșioru, ambii obținînd victoria 
înainte de limită, prin KO tehnic în 
repriza a IlI-a, în meciurile cu 
Pavel Iacobenco (Medgidia) și, 
respectiv, Vasile Dlncă (M.U. Bucu
rești).

Alte rezultate: categoria seml- 
muscă : Ion Dumitrescu (Buzău) 
b.p. V. Burcă (Iași) ; categoria 
semigrea : Serghei Kovalevskl
(U.R.S.S.) b.p. Haidin Bair (Turcia) ; 
Viorel Neagu (Dinamo București) 
b.p. Dumitru Senciuc (Timișoara) ; 
categoria grea : Ion Simina (Bra
șov) învinge prin abandon pe Nicu 
Bojdan (Călărași) ; Ion Enea (Voin
ța Constanța) b.p. Ștefan Bîrleanu 
(Hunedoara).

Astăzi, de la ora 18,00, se va des
fășura cea de-a doua gală a semi
finalelor.

ATLETISM • La Berlin, s-a desfă
șurat un ultim concurs de verificare 
a lotului de atletism al R. D. Ger
mane în vederea participării la cam
pionatele mondiale, programate între 
29 august si 6 septembrie pe Stadio
nul olimpic din Roma. Iată cîteva 
rezultate : masculin : aruncarea dis
cului : Schult — 69,34 m ; 400 m : 
Moeller — 45”95/100 ; 200 m : Schoen- 
lebe — 20”48/100 ; săritura în lungi
me : Wirschberg — 8,30 m ; feminin : 
aruncarea greutății : Ines Muller — 
20.90 m ; săritura în lungime : Helga 
Radtke — 7,17 m ; 400 m : Sigrun 
Wodars — 51 ”80/100 ; aruncarea su
liței : Petra Felke — 72,04 m ; 100 m 
garduri : Gloria Uibel — 12”52/100 ; 
arunoarea discului : Diana Gansky — 
72,38 m.

FOTBAL. Comisia de arbitri a U- 
niunii Europene de Fotbal (U.E.F.A.) 
a stabilit arbitrii meciurilor viitoare 
din cadrul preliminariilor Campiona
tului european, la partida Albania — 
România, contînd pentru grupa I și 
programată la 28 octombrie, fiind 
desemnat olandezul Van Swieten. în 
timp ce întîlnirea Spania — Austria 
(14 octombrie) va fi condusă de fran
cezul Joel Quiniou.

Meciul Albania — România (27 oc
tombrie). contînd pentru prelimina
riile Campionatului european de ti
neret. va fi arbitrat de bulgarul Țon- 
oev.

La invitația Marii Adunări Națio
nale. o delegație a Grupului socia
list din Parlamentul European, con
dusă de Rudi Arndt, președintele 
grupului, efectuează o vizită în tara 
noastră.

Din delegație fac parte Willi Rot- 
heley și Anne-Marie Llzin. membri 
ai grupului, și Norbert Gresch, 
membru al secretariatului grupului.

Delegația a avut în cursul zilei de 
joi întrevederi separate cu tovarășii 
Nicolae Giosan. președintele Marii 
Adunări Naționale, și Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

în timpul convorbirilor au fost 
discutate probleme privind promo
varea conlucrării între România si 
Parlamentul European în diferite do
menii de activitate de interes re
ciproc. contribuția ce o pot aduce

cele două parlamente la dezvoltarea 
în continuare a relațiilor economi
ce. tehnico-știintifice. culturale din
tre tara noastră si statele membre 
ale C.E.E.. la intensificarea schim
burilor comerciale.

A fost subliniată cu acest prilej 
necesitatea sporirii eforturilor parla
mentelor si parlamentarilor. în direc
ția instaurării unui climat de în
credere. înțelegere si pace pe con
tinentul european șl în întreaga 
lume.

★
în aceeași zi. delegația grupului 

socialist din Parlamentul European a 
avut întrevederi cu loan Totu. mi
nistrul afaoerilor externe, cu Marin 
Ivașcu. președintele Grupului Român 
din Uniunea Interparlamentară, cu 
membri ai conducerii Ministerului 
Comerțului Exterior si Cooperării 
Economice Internaționale.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
U.R.S.S.: Gigantul energetic 

de pe fluviul Angara
Hidrocentrala de Ia Ust-Him a 

produs pînă acum 200 miliarde ki- 
lowați-oră energie electrică. Este 
vorba de oea mai tînără din casca
da de hidrocentrale de De fluviul 
Angara. Ea a început să funcțio
neze la întreaga capacitate acum 
zece ani. fumizînd energie electrică 
Ia cel mai mic preț de cost din 
Uniunea Sovietică. Construită in
tr-un timp scurt, aoeastă hidrocen
trală a constituit pivotul de bază al 
marelui complex industrial de pre
lucrare a lemnului, ca si al orașu
lui cu același nume, ce numără în 
prezent peste 100 000 de locuitori. 
O mare parte din energia electrică

produsă aici este transmisă în sis
temul unic energetic siberian și 
este folosită și de magistrala fero
viară Baikal-Amur.

în prezent hidrocentrala de la 
Ust-Ilim. ca si cele de la Bratsk și 
Irkutsk, funcționează la capacitatea 
maximă. Lacul Baikal și mările ar
tificiale create de om în spatele 
uriașelor baraje de beton dispun de 
cantitatea de ană necesară funcțio
nării acestor gigant! energetici. Se 
permite astfel ca termocentralele 
să poată să-si facă reparațiile ne
cesare de utilaje si să-și asigure 
stocul de oombustibll pentru peri
oada de iarnă.

R.P. CHINEZA: Amplă acțiune 
de modernizare a industriei

în zona Industrială a orașului 
Shenyang, capitala provinciei Liao
ning. a început o amplă acțiune da 
modernizare a Întreprinderilor.

în următorii cinci ani. în această 
zonă — una dintre cele mai cunos
cute din China pentru producția ei 
industrială — urmează să fie folo
site fonduri insumînd 3.4 miliarde

yuani pentru reutilarea întreprin
derilor.

Aici funcționează 824 de unități 
industriale specializate în produse 
electrotehnice, mașini-unelte. echi
pamente industriale, automobile, 
mașini agricole, produse chimice și 
farmaceutice șl textile.

R.S.F. IUGOSLAVIA: Noi capacități 
pentru producția de îngrășăminte chimice

Producția de Îngrășăminte chimi
ce a Iugoslaviei va cunoaște o creș
tere permanentă în cursul următo
rilor cinci ani. un aport substan
tial urmînd să-l aibă Complexul 
petrochimic din Kutina, din nord- 
vestul țării — relatează agenția 
Taniug. Avînd în prezent o capa
citate de peste un milion tone de 
produse diferite, inclusiv îngrășă
minte, unitatea din Kutina se va 
extinde și moderniza, devenind

unul din cel mal mari producători 
ai tării în acest domeniu. Pînă în 
1990, producția complexului va 
crește într-un ritm anual de 9,7 la 
sută, fiind în măsură să livreze 
beneficiarilor interni și externi nu 
mai puțin de 1,4 milioane tone de 
îngrășăminte chimice pe an. Pen
tru atingerea acestui obiectiv, o 
mare atenție va fi acordată folosi
rii cît mal depline a capacității de 
producție proiectate.

R.S. CEHOSLOVACA: Perspectivele 
utilizării roboților industriali

în cursul celui de-al VIII-lea 
plan cincinal de dezvoltare a eco
nomiei R. S. Cehoslovace (1986— 
1990), industria națională va pro
duce 4 523 de roboți și manipu
latori industriali, urmînd ca, pină 
la sfîrșitul cincinalului viitor, adi
că în 1995. numărul acestora să 
ajungă la 6 800. Roboții industriali 
produși de economia cehoslovacă 
sînt destinați atît pieței interne, cit 
și exportului. Potrivit prevederilor 
cincinalului în curs, pentru proce
sele de producție ale industriei 
mecanice vor fi realizate 1 900 de 
ateliere tehnologice automatiza
te. iar pînă la șfîrșitul ur

mătorului cincinal — 2 430, în 
interiorul cărora vor funcționa 
peste 5 000 de roboți industriali. în
deplinirea acestor prevederi, re
levă agenția cehoslovacă de presă 
Orbis. va duce la economisirea de 
locuri de muncă, de materiale și 
de energie și la o sporire a cali
tății produselor și productivității 
muncii. în aoest sens, se acordă o 
importantă majoră introducerii ro
botizării la locurile de forjare din 
industria metalurgică sau la cele 
supraîncălzite șt poluate cu praf. 
De altfel, planul cincinal actual 
prevede utilizarea de roboți in 650 
de ateliere de forjă.

R.S. VIETNAM: Utilizarea potențialului 
agricol din jurul marilor orașe

în cadrul cooperativelor agricole 
din suburbiile orașelor Hanoi și 
Ho Și Min se desfășoară, cu spri
jinul și îndrumarea organelor de 
stat specializate, o susținută acțiu
ne de dezvoltare a producției la 
culturile de plante Industriale șl la 
cele ce oferă materia primă pentru 
o serie de bunuri alimentare foarte 
solicitate pe piața internă și ex
ternă.

Potrivit relatării agenției V.N.A., 
cultivarea ciupercilor comestibile 
a devenit una din preocupările 
principale ale acestor unități agri
cole. O parte a producției 
este desfăcută în stare proas
pătă prin unitățile comerciale 
locale, iar alta este prelucrată și 
trimisă beneficiarilor externi, con
stituind o sursă importantă de 
venituri în valută.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
ț • MAGNEȚI DIN PLASTIC?
i Fără magneți este de neconceput electro- 
’ nica. deci, implicit, calculatoarele electro- 
i nice, telecomunicațiile, funcționarea roboți-
< lor etc. Performanțele magneților se ba- 
\ zează pe proprietățile materialelor fero- 
i magnetice, ca fierul și oxizii acestuia. Și 
’ totuși, cercetarea științifică a pus de cu- 
\ rînd la punct un magnet realizat din ma-
< teriale organice, dar cu însușiri compara- 
1 bile cu cele ale fierului, informează revis- 
l ta economică franceză „L’Expansion". Sub- 
/ stanta de bază folosită în acest scop este 
ț o sare organometalică. Pentru obținerea 
i noii substanțe a fost nevoie să se „asam- 
J bleze" o rețea de atomi, de molecule și de 
) ioni suficient de apropiati unii de alții pen- 
l tru ca să fie posibile schimburile de elec- 
? troni liberi, iar direcția lor de rotație să se 
I alinieze la temperaturi foarte joase. în pre- 
l zent se lucrează la realizarea unui mag- 
i net pe bază de polimeri, care să nu com- 
' porte nici măcar un atom de metal.
I Pe plan mondial se apreciază că mag- 
i netii organici vor figura. fără îndoială, 
. printre materialele electronicii de mîine, 
1 alături de polimerii buni conducători de

electricitate și de cel semiconductori. care, 
in prezent. înregistrează spectaculoase 
progrese. Printre altele, magneții organici 
vor permite o mai bună înțelegere a fe
nomenelor de supraconductibilitate și de 
feromagnetism. Multe laboratoare de cer
cetări din întreaga lume depun, actual
mente. eforturi în vederea punerii la 
punct, pe bază de materiale organice, a 
unor substanțe pentru acoperiri de supra
fețe permitted stocarea sau prelucrarea lo
cală a informațiilor. Una dintre posibilele 
aplicații o constituie înlocuirea oxizilor de 
crom utilizați în benzile magnetice ale ca
setelor audio și video și în realizarea me
moriei calculatoarelor.

• „OGLINDA" SINGELUI. Vn 
mic dispozitiv care poate fi apucat cu o 
pensă, constituie componenta principală a 
unul analizor folosit pentru cunoașterea 
ultrarapidei a proporției de potasiu din 
sînge, în cursul operațiilor chirurgicale cu 
ridicat grad de dificultate. Dispozitivul 
conține un ..cip". un cristal de siliciu, ca
pabil să detecteze ionii din sînge. Este su
ficient ca prin analizor să treacă o canti
tate infimă de sînge. drenată continuu din

brațul pacientului, pentru ca acest detec
tor să emită semnale electrice, de Îndată 
transmise unui microcalculator, care le 
„traduce" pe ecranul său printr-o imagine 
concludentă. Astfel, medicul anestezist dis
pune, practic, instantaneu, pe tot parcursul 
operației, de o „oglindă" a sîngelui persoa
nei supuse intervenției chirurgicale. Aceas
ta reprezintă o importantă deosebită mai 
ales pentru semnalarea atingerii unui nivel 
critic al proporției de potasiu din sînge, 
care poate fi fatal. Simultan cu conținutul 
de potasiu, „cip-ul" ultrasensibil semnalea
ză și proporția ionilor de calciu, hidrogen 
și de sodiu din sînge.

Noul analizor, aflat deocamdată în sta
diu experimental, este rodul colaborării 
dintre cercetători ai Universității din 
Newcastle si medici anesteziști ai unul spi
tal din aceeași localitate. , în prezent se 
depun eforturi în vederea adaptării noului 
analizor pentru detectarea ultrarapidă a 
substanțelor poluante din apele curgătoare, 
cit si pentru alte tipuri de analize chimice.

• AUTOMOBIL - INTEGRAL 
DIN PLASTIC, așa sună anunțurile pu
blicitare vizind autoturismul „BS 111", rea

lizat, recent. în China, la o uzină din Shen
zhen. Supranumită și „Mica lebădă", noua 
mașină se bucură de pe acum de căutare 
la export. Spre deosebire de alte automo
bile fabricate pe plan mondial, care, chiar 
dacă îmbină masele plastice cu metalul, au 
totuși la bază o structură metalică, noua 
mașină tip „break" este alcătuită în pro
porție de 80 la sută din elemente de ma
terial plastic. Excepție fac doar sistemele 
de rulare și de suspensie. Caroseria și 
șasiul constituie un ansamblu din plastic, 
ușor de ridicat în brațe de numai doi oa
meni. Mașina poate transporta 5 persoane 
și o încărcătură de 300 kg. „BS 111" 
cîntărește doar 51 la sută și are un consum 
de benzină de numai 67 la sută, comparativ 
cu automobilele avînd aceeași capacitate de 
transport și rulînd tot cu o viteză maximă 
de 100 km pe oră. Cea mai delicată pro
blemă de rezolvat pentru proiectantii chi
nezi a fost îmbinarea părților metalice ale 
mașinii cu componentele din plastic. Con
stituirea fluxului de fabricație a noii ma
șini a fost facilitată de faptul că. datorită 
materialelor utilizate, s-au putut elimina 
o serie de operații, cum ar fi cele de ambu- 
tisaj, sudură, tratamente terfnice si vopsire.

„Noua mașină va permite Chinei, țară ră
masă în urmă te ce privește construcția de 
automobile, să ocupe o poziție bună pe 
piața mondială a autoturismelor", afirmă 
revista „China în construcție".

• ÎNGRĂȘĂMÎNT... SIDERUR
GIC. In Uniunea Sovietică se are în ve
dere utilizarea ca lngrășămînt mineral cu 
calități superioare zgura rezultată din pro
cesul de afinare a fontei fosforoase în con- 
vertizoarele de 300 de tone. La Combinatul 
siderurgic din Karaganda (R.S.S. Kazahă) 
s-a aplicat experimental o nouă tehnologie 
de topire a unei fonte cu o compoziție spe
cială, care permite nu numai obținerea 
unui otel de calitate superioară, dar și a 
unui tip de zgură utilizabilă ca îngrășă- 
mînt. cu o capacitate deosebită de fertili
zare a solului.

S-a constatat că această zgură, cu un 
conținut sporit de fosfor, poate fi consi
derată ca Un îngrășămînt complex, deoarece 
cuprinde, în plus, și calciu, magneziu, 
mangan, vanadiu, crom și sulf, elementele 
nedorite prezentînd concentrații cu totul

neînsemnate. Firește că noul îngrășămînt 
trebuie folosit diferențiat, în funcție de 
condițiile pedoclimatice. Din experimente
le efectuate pe soluri acide, pe culturi de 
graminee furajere perene, a rezultat că re
colta de masă verde a sporit de pînă la 11 
ori în condițiile aplicării noului îngrășă- 
mînt. Importante sporuri de producție s-au 
obtinut și la culturile de tomate, pe solu
rile brune neutre tratate cu zgură side
rurgică.

• SALVAREA ULMULUI. AtlM 
de o maladie socotită multă vreme ca incu
rabilă. ulmul dispare treptat din peisajul 
multor țări. Pînă nu demult, au eșuat toate 
încercările de a vindeca arborii bolnavi și 
de a stăvili propagarea acestei boli dato
rate unei ciuperci microscopice transmise 
de o insectă. Recent însă, o echipă de spe
cialiști olandezi a pus la punct o metodă 
care permite prevenirea și chiar tratarea 
bolii prin injectarea ulmilor cu un fungi
cid care împiedică dezvoltarea ciupercii. 
Rezultatele experimentale obținute cu noul 
pesticid sînt socotite ca deosebit de pro
mițătoare.
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J tîlnire a șefilor de guvern din 
l țările membre ale Commonwealth-

NAȚIUNILE UNITE

Acțiuni și luări de poziție

Campanie de strîngere de semnături în Norvegia
porturile norvegiene al navelor ml- i 
litare cu arme nucleare la bord. ’ 
Inițiatorul acestei ample acțiuni 
este mișcarea antirăzboinică ..Nu. 
armelor nucleare !“.

OSLO 27 (Agerpres). — în Nor
vegia a fost declanșată o campanie 
la nivel national de stringere de 
semnături pe un apel prin oare 
&e cere interzicerea accesului in

In direcția eliminării pericolului distrugerii atomice j
BERLIN 27 (Agerpres). — Op

țiunea zero globală asupra rache
telor cu rază medie de acțiune si 
operativ-tactice răspunde cererii 
națiunilor de a se adopta măsuri 
în direcția unei lumi fără arme 
nucleare, relevă Federația De
mocrată Internațională a Femeilor

intr-o declarație citată de agenția ț 
A.D.N. O astfel de lume constituie l 
unica garanție pentru eliminarea

Conferința internațională privind relația 
dintre dezarmare și dezvoltare

Pentru asigurarea 
drepturilor poporului 

namibian la independență
NAȚIUNILE UNITE 27 (Ager

pres). — Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
reiterat cererea Consiliului de Secu
ritate adresată Republicii Sud-Afri- 
cane de a pune capăt ocupației ile
gale asupra Namibiei, informează 
agențiile Taniug și China Nouă.

în cadrul sesiunii speciale a Con
siliului O.N.U. pentru Namibia, or
ganizată cu prilejul marcării „Zilei 
Namibiei", Perez de Cuellar și-a ex
primat profunda îngrijorare față de 
creșterea tensiunii în Africa australă 
și oprimarea poporului namibian. 
Secretarul general al O.N.U. a acu
zat regimul minoritar rasist de la 
Pretoria că împiedică aplicarea pla
nului Națiunilor Unite privind inde
pendența Namibiei. Totodată, el a 
adresat tuturor organizațiilor care 
acționează în sprijinul poporului 
Namibiei apelul de a continua să-i 
acorde întreaga asistentă morală și 
materială necesară și să-1 sprijine 
eforturile pentru asigurarea dreptu
rilor sale legitime de autodetermi
nare și independentă.

ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). — 
Președintele Etiopiei, Mengistu 
Haile Mariam, a lansat un apel Na
țiunilor Unite pentru adoptarea 
unor măsuri menite să determine 
autoritățile rasiste de la Pretoria să 
pună capăt ocupării ilegale a teri
toriului namibian.

Sprijin eforturilor de pace în America Centrală
MANAGUA 27 (Agerpres). — Ni

caragua acționează în direcția întă
ririi ideii că guvernele tuturor țări
lor centro-americane sînt asociate în- 
tr-un amplu proces de pace în re
giune. pe baza acordurilor la nivel 
înalt convenite Ia Ciudad de Guate
mala, la 7 august, a declarat minis
trul nicaraguan de externe. Miguel 
d’Escoto. Arătînd că tara sa a anun

țat deja crearea Comisiei de recon
ciliere națională, conform acorduri
lor amintite, Miguel d’Escoto a sub
liniat, în cadrul unei conferințe de 
presă desfășurate la Managua, că în 
prezent este necesară crearea unui 
climat de încredere la scară regio
nală, de stimulare a inițiativelor de 
pace, poziție pe care guvernul sandi- 
nist o sprijină, deși țara continuă să 
fie victima unei agresiuni externe.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 
— Nivelul îngrijorător atins de chel
tuielile militare mondiale — care 
printr-o semnificativă coincidență 
echivalează cu totalul datoriilor ex
terne ale țărilor in curs de dezvol
tare, efectele crizei economice mon
diale, resimțite mai grav in statele 
sărace de pe glob — sînt idei ce se 
regăsesc in totalitatea discursurilor 
rostite la sediul din New York al 
Națiunilor Unite in cadrul Conferin
ței internaționale privind relația din
tre dezarmare și dezvoltare.

Ministrul de externe al Argenti
nei, Jorge Sabato, a subliniat că sti
mularea procesului de dezarmare și 
utilizarea fondurilor astfel elibera
te pentru progresul economic și so
cial al tuturor statelor reprezintă 
singura cale rațională pentru solu
tionarea marilor probleme care con
fruntă în prezent întreaga omenire. 
Asemenea măsuri ar avea o impor
tantă majoră pentru țările latino- 
americane. confruntate cu numeroa
se dificultăți. în primul rînd cu po
vara datoriilor externe. Or. pacea 
poate fi asigurată doar o dată cu 
lichidarea înapoierii economice și 
sociale, a spus el.

Ministrul de stat pentru afacerile 
externe al Pakistanului, Zain 
Noorani, a atras atenția asupra pro
porțiilor iraționale ale cursei înar
mărilor, care a ajuns să amenințe 
chiar supraviețuirea omenirii. El a 
propus crearea sub egida Națiunilor 
Unite a unul fond special pentru 
dezarmare și dezvoltare, oare să 
contribuie la dirijarea spre obiecti
vele dezvoltării a resurselor elibe
rate prin măsurile de dezarmare.

Ministrul de externe al Republicii 
Sri Lanka, Shahul Hameed, a reafir
mat. în intervenția sa. propunerea 
înaintată de guvernul tării sale. în 
1986, privind reducerea voluntară, 
într-o primă etapă, a cheltuielilor 
militare de către statele cu cele 
mai mari alocații în acest domeniu, 
pînă la ajungerea la un acord pri
vind reducerea sistematică și obli
gatorie a acestor cheltuieli.

Șeful delegației R.D. Germane 
a afirmat că prevenirea unui război 
nuclear constituie condiția de bază 
pentru supraviețuirea omenirii și 
pentru ca popoarele lumii să trăias
că împreună în pace. Singura sursă 
de mijloace materiale și financiare 
care pot fi folosite pentru stimu
larea progresului economic si social 
al țărilor în curs de dezvoltare, pen
tru eliminarea foametei, sărăciei, 
maladiilor poate fi oferită prin în
făptuirea unor măsuri concrete de 
dezarmare — a adăugat el.

Delegatul Iugoslaviei a subliniat 
Interdependenta strinsă existentă 
între dezarmare și dezvoltare, care 
a impus convocarea actualei confe
rințe de la New York. Vorbitorul a 
evocat pe larg deteriorarea situației 
economice a țărilor în curs de dez
voltare și, paralel, lipsa de progrese 
notabile în cadrul negocierilor de 
dezarmare, escaladarea permanentă 
a cursei înarmărilor și alte fenome
ne negative din evoluția mondială 
care amenință pacea și securitatea 
internațională. El a subliniat necesi
tatea angajării unor negocieri se
rioase în vederea încheierii unor a- 
corduri practioe de dezarmare, care 
să ducă la eliberarea unor resurse 
stringent necesare în domeniul dez
voltării.

Ședinja Prezidiului Comisiei Extraordinare Supreme 
pentru reconciliere națională In R. D. Afganistan

KABUL 27 (Agerpres). — La Ka
bul a avut loc ședința Prezidiului 
Comisiei Extraordinare Supreme 
pentru reconciliere națională în R. D. 
Afganistan. Potrivit agenției T.A.S.S., 
care citează agenția Bakhtar. au fost 
examinate probleme legate de inten
sificarea activității comisiilor locale

pentru înfăptuirea reconcilierii na
ționale. în cuvintul rostit cu acest 
prilei. secretarul general al C.C. al 
Partidului Democratic al Poporului, 
Najibullah, s-a referit la principalele 
direcții de acțiune ale Comisiei ex
traordinare supreme pentru reconci
liere națională în domeniile politic, 
economic și social.
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Probleme majore pe agenda viitoarei întâlniri 
a Commonwealthului

WELLINGTON 27 (Agerpres). — 
Primul ministru al Noii Zeelande, 
David Lange, a precizat că între 
problemele majore care urmează

ului, ce va avea loc la Vancouver, 
în perioada 13—17 octombrie, se 
vor afla dezarmarea și crearea de 
zone denuclearizate în diferite re
giuni ale lumii, soluționarea pe 
cale pașnică a tuturor diferen
delor.

în favoarea realizării înțelegerii 

privind „dubla opțiune zero"
Precizarea purtătorului de cuvînt al M.A.E. al U.R.S.S. 

in legătură cu declarația cancelarului R.F.G.

R.S.A.: Minerii greviști hotărîți să continue 
acțiunile revendicative

PRETORIA 27 (Agerpres). — Mun
citorii de la 52 de mine de aur și 
cărbune din Africa de Sud au votat 
pentru continuarea grevei declanșate 
în urmă cu peste două săptămînl. 
Această hotărîre intervine după o 
serie de convorbiri între reprezen
tanții greviștilor și Camera între
prinderilor miniere în cursul cărora 
patronatul a respins cea mai mare 
parte a revendicărilor celor 400 000 
de oameni ai muncii din subteran 
privind îmbunătățirea condițiilor de

viată si muncă si eliminarea apart
heidului sub toate formele sale de 
manifestare.

La Johannesburg, greviștii au or
ganizat pichete în fața sediului unde 
se desfășurau negocierile. Au fost or
ganizate adunări de condamnare a 
politicii economice și sociale promo
vate de autoritățile rasiste de la Pre
toria, prin care marea masă a sala- 
riaților de culoare sint spoliațl de 
cele mai elementare drepturi.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — în 
Uniunea Sovietică a fost primită cu 
interes declarația cancelarului fede
ral al R.F.G., Helmut Kohl, cu pri
vire la rachetele vest-germane 
„Pershing 1-A“ — a declarat în ca
drul unei conferințe de presă, la 
Moscova, purtătorul de cuvînt al 
M.A.E. al U.R.S.S., citat de agenția 
T.A.S.S Trebuie insă arătat, a re
levat el, că pa Uniunea Sovietică nu 
o interesează rachetele aflate în 
proprietatea R.F.G., ci, în primul

rînd, problema lichidării tuturor fo
coaselor nucleare pentru rachetele 
operativ-tactice, care figurează pe 
agenda tratativelor dintre U.R.S.S. 
și Statele Unite.

Președintele Reagan, într-o cuvîn- 
tare rostită la Los Angeles, a adău
gat purtătorul de cuvînt, nu a spus 
nimic despre focoase, or, tocmai re
zolvarea problemei celor 72 de fo
coase nucleare americane de la ra
chetele „Pershing 1-A“ este necesară 
pentru realizarea înțelegerii referi
toare la „dubla opțiune zero".

Poziția Partidului Social-Democrat din R.F.G.
BONN 27 (Agerpres). — Referln- 

du -se la declarația făcută de can
celarul federal, Helmut Kohl, in 
legătură cu rachetele vest-germane 
„Pershing 1-A“, președintele Partidu
lui Social-Democrat din R.F.G., 
Hans-Jochen Vogel, a apreciat că se 
remarcă „un anumit progres", dar, a 
subliniat el, promisiunea cancelaru
lui de a renunța, la începutul anilor 
’90, la modernizarea rachetelor

„Pershing 1-A“ șl de a le lichida este 
legată în mod nejustificat de condi
ții preliminare, relatează agenția 
T.A.S.S.

Social-democrațli, a arătat la rln- 
dul său secretarul federal al P.S.D., 
Anke Fuchs, insistă ca săptămîna 
viitoare să aibă loc o ședință de 
urgență a Bundestagului pentru 
discutarea poziției guvernului față 
de rachetele amintite.

Să fie lichidate rachetele „Pershing 1-A“ I
BONN 27 (Agerpres) — Gerd 

Samuel, unul dintre conducătorii Co
mitetului pentru pace, dezarmare și 
cooperare din R.F. Germania, a de
clarat că forțele antirăzboinice din 
R.F.G. apreciază că Bundestagul ar 
trebui să adopte o hotărîre privind 
renunțarea Ia rachetele „Pershing 
1-A", aflate în dotarea forțelor arma
te vest-germane. A sosit timpul ca

liderii politici al R.F.G. să demon
streze că doresc cu adevărat trece
rea la dezarmare și să lichideze ra
chetele „Pershing 1-A“, care sînt o 
piedică în calea realizării înțelege
rii sovieto-americane referitoare la 
„dubla opțiune zero". în acest fel se 
va păstra șansa de a se distruge 
toate rachetele nucleare din Europa, 
a spus el.

Noi acțiuni de protest împotriva regimului 
dictatorial din Coreea de Sud

SEUL 27 (Agerpres). — Mișcarea 
grevistă din Coreea de Sud pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și viață și pentru inițierea unor mă
suri de democratizare a vieții poli
tice se extinde în continuare, cu- 
prinzînd noi regiuni și noi sectoare 
de activitate. S-au alăturat grevelor 
lucrătorii din transporturi din Insula 
Cheju și din Taegu, docheri și ma
rinari din Ulsan, muncitori de la 
Compania de produse electronice 
Chinyong, din Seul și închon. Tot
odată, agențiile de presă anunță că 
un alt muncitor a căzut victimă re
presiunilor împotriva participantilor 
la demonstrațiile și manifestațiile

de protest. Este vorha de liderul 
sindical Chong Song Gun, de la 
Compania de transporturi Taehwa 
din Insula Cheju, care a fost găsit 
asasinat pe stradă. Muncitorii de la 
compania respectivă au oerut auto
rităților clarificarea cauzelor mortii 
lui Chong Song Gun.

Pe de altă parte. Coaliția națio
nală pentru o constituție democra
tică — o alianță a forțelor de opo
ziție sud-coreene — a chemat la or
ganizarea unei zile generale de pro
test' împotriva violenței manifestate 
de poliția regimului dictatorial de la 
Seul.

Uriașa povară a datoriei externe preocupă profund 
statele Americii Latine

MONTEVIDEO 27 (Agerpres). — 
Ministrul relațiilor externe al Uru- 
guayului, Enrique Iglesias, a des
chis, la Montevideo, lucrările unei 
reuniuni la nivel de experți a „Con
sensului de la Cartagena". în vederea 
elaborării unor propuneri de natură 
să ducă la diminuarea poverii uria
șei datorii externe a țărilor latlno- 
americane șl caraibiene, care se ridi
că la aproape 400 miliarde dolari. 
La reuniune participă delegați din

Argentina, Bolivia, Brazilia. Colum
bia, Chile. Ecuador, Mexic. Peru, 
Republica Dominicană, Uruguay și 
Venezuela — statele membre ale 
„Consensului de la Cartagena".

Președintele reuniunii, Carlos Pe
rez del Castillo (Uruguay), a decla
rat că problemele centrale înscrise 
pe agendă se referă, în special, la 
creșterea dobînzilor și la relația 
dintre datoria externă și comerțul 
international.

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

ȘEDINȚĂ. La Moscova a avut 
loc o ședință a Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care a examinat 
proiectele planului de dezvoltare 
economică și socială și al bugetu
lui de stat al U.R.S.S. pe anul 1988 
— informează agenția T.A.S.S. 
După definitivarea lor. aoeste do
cumente urmează să fie supuse 
dezbaterii Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

LA SOFIA a fost dat publicității 
decretul Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria cu privire la noua împăr
țire administrativ-teritorială a tării 
— informează agenția B.T.A. Do
cumentul stabilește riouă regiuni 
ale Bulgariei și orașele Sofia șl 
Varna — care au statut de regiune.

TIRGUL INTERNAȚIONAL DE 
LA IZMIR, la care participă 32 de 
țări, și-a deschis porțile. La inau
gurare a participat primul ministru 
al Turciei, Turgut Ozal. România 
este reprezentată de întreprinderi 
de comerț exterior din domeniul 
industriei construcțiilor de mașini, 
electrotehnicii, aeronauticii, chi
miei și petrochimiei, metalurgiei 
ș.a. Produsele românești se bucu
ră de aprecierea firmelor străine 
și a publicului vizitator.

L

ZECI DE GRUPĂRI socio-poli- 
tlce, profesionale și religioase din 
Haiti au anunțat constituirea unui 
Front national de concertare pen
tru elaborarea unui plan de sal
vare națională. într-un comunicat 
dat publicității la Port-au-Prince, 
frontul nou constituit subliniază că 
lupta pentru democrație în Haiti 
s-a intensificat, la ea fiind necesar 
să participe toate sectoarele sociale.

COMBATANȚII LIBANEZI au 
atacat poziții întărite ale asa-zisei 
„Armate a Libanului de Sud" 
(A.L.S.) — creată, finanțată si in
struită de Israel — de Pe înălți
mile Zimraya. iar două patrule mo
torizate ale A.L.S. au fost lichidate 
ne șoselele intre localitățile Ais- 
hiya. Reyhan. Majdal-Silm si Ka- 
brih. De asemenea, au fost atacate 
poziții israeliene din apropierea a- 
sezării Banaashit. Artileria Israe- 
lirtnă a deschis focul Împotriva lo
calităților Mimas si Ayn-Fanjur, 
precum și asupra pârtii sudice a 
Văii Bekaa.

ȘOMAJ. Numărul persoanelor 
lipsite de un loc de muncă era în

Franța, la sfîrșitul lunii iulie, de 
2 638 000, a anunțat Ministerul A- 
facerilor Sociale. Rata șomajului 
este în Franța de 11 la sută din 
forța de muncă a.>țării, informea
ză agenția ANSA.

COMUNICAT. Un avion ameri
can de recunoaștere de tip ..SR-71" 
a violat joi spațiul aerian al 
R.P.D. Coreene în regiunea apelor 
teritoriale la est de orașul Kosong. 
în comunicatul transmis de agen
ția A.C.T.C. se cere încetarea acte
lor de acest fel, relevîndu-se că 
ele constituie o piedică în calea 
destinderii în Peninsula Coreeană.

POPULAȚIA NORVEGIEI. La 
jumătatea acestui an. populația 
Norvegiei era de 4 184 500 locuitori, 
a anunțat Biroul central de statis
tică al acestei țări. în prima jumă
tate a anului, numărul locuitorilor 
Norvegiei a crescut cu 9 900 per
soane.

ACCIDENT AVIATIC. Un avion 
militar de tip „Phantom", aparti- 
nînd forțelor aeriene, britanice, s-a 
prăbușit în zona centrală a Țării 
Galilor, in timpul unui zbor de 
antrenament. Cei doi piloti aflat! 
Ia bord și-au pierdut viata. Presa 
britanică amintește că din 1979 șl 
pînă în prezent s-au prăbușit 49 
de avioane militare britanice. în’ 
aceste accidente au pierit 18 piloti 
și s-au Înregistrat pagube de 430 
milioane lira sterline.
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DEZARMAREA ÎN FOLOSUL DEZVOLTĂRII
— un proces legic, o cerință fundamentală a lumii contemporane

ECHIVALENTE ACUZATOARE

„Propunem ca fiecare măsură de dezarmare să ducă la suplimen
tarea corespunzătoare a resurselor disponibile pentru programele de 
dezvoltare. în general, ar trebui ca in toate acordurile de dezarmare să 
fie înscrise clauze care să prevadă că resursele eliberate vor fi folosite 
numai în scopuri pașnice. Pe această bază ar putea fi creat un 
fond internațional de dezvoltare, sub egida O.N.U., care să fie alimentat 
în mod continuu din economiile rezultate prin înfăptuirea măsurilor 
de dezarmare!”.
i NICOLAE CEAUȘESCU

Mesajul președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, adresat 
Conferinței internaționale privind 
relația dintre dezarmare și dezvol
tare. care se desfășoară la sediul 
Națiunilor Unite din New York, 
preconizează nu numai direcții de 
acțiune în vederea înlocuirii progra
melor de înarmare cu programe de 
dezvoltare, ci si măsuri concrete 
menite să contribuie la realizarea 
acestui deziderat vital.

Din ansamblul unitar al acestor 
măsuri se desprind. în primul rind. 
prin importanța lor practică, acelea 
vizînd crearea unui fond internatio
nal de dezvoltare, sub egida O.N.U.. 
care să fie alimentat permanent din 
fondurile eliberate prin măsuri de 
dezarmare. 'Un astfel de fond ar 
putea contribui la soluționarea mul
tor probleme economico-sociale grave 
cu care se confruntă în prezent ome
nirea. îndeosebi țările în curs de 
dezvoltare.

în concepția președintelui 
Nicolae Ceausescu, puternic reafir
mată în mesaj, reconversiunea chel
tuielilor militare se pune astăzi cu 
o acuitate mai mare ca oricind. 
într-adevăr. nicictnd n-au fost iro
site în lume atîtea resurse în sco
puri de exterminare si distrugere. 
Nicicînd n-au fost la ordinea zilei 
atîtea proiecte vizînd producerea si 
amplasarea, inclusiv în spațiul cos
mic. a noi si noi arme tot mai so
fisticate si ucigătoare, a căror fa
bricare să amplifice în continuu 
bugetele militare, ca să nu mai vor
bim de faptul că prin simpla lor 
existentă, aceste arme atîrnă ca o 
permanentă sabie a lui Damocles 
asupra tuturor popoarelor. Pe de 
altă parte, niciodată n-au existat 
atîtea nevoi de fonduri pentru dez
voltarea economico-socială a po
poarelor. pentru solutionarea unor 
probleme atit de acute si complexe 
ca acelea cu care se confruntă, de 
mai multă vreme, economia mon
dială sau pe care le ridică extin
derea sărăciei si mizeriei în lume.

Este cunoscută, de altfel, situația

economico-socială deosebit de grea 
moștenită de statele lumii a treia 
de la trecutul colonial : o economie 
rudimentară, ce nu satisface nici pe 
departe nevoile de subzistentă ale 
popoarelor respective (milioane de 
oameni mor anual de foame sau din 
lipsa apei potabile) : un tablou so
cial în care analfabetismul și bolile 
se înscriu ca adevărate flageluri pe 
vaste întinderi ale globului, unde 
trăiesc peste două treimi din popu
lația planetei. Curmarea acestei 
grave stări de lucruri necesită/uriașe 
fonduri, mari resurse financiare, ma
teriale și umane. Aceasta cu atît mai 
mult, cu cit prăpastia care separă 
tarile bogate de cele sărace, departe 
de a se micșora, se adincește mereu 

cu consecințe economice și po
litice dintre cele mai profunde 
asupra întregii vieți internaționale.

Desigur, așa cum a relevat nu o 
dată președintele României, lichida
rea subdezvoltării presupune, în 
primul rind. sporirea efortului pro
priu al statelor în cauză. Oricît ar 
părea de neconceput, acest efort, și 
așa limitat datorită mijloacelor re
duse de care dispun statele rămase 
în urmă, este slăbit continuu de 
cursa înarmărilor. Politica imperia
listă antrenează tot mai mult in vii
toarea înarmărilor țările în curs de 
dezvoltare. Potrivit statisticilor 
O.N.U., în ultimul deceniu și jumă
tate, cheltuielile militare ale țărilor 
în curs de dezvoltare au crescut în
tr-un ritm dublu față de cel al țări
lor dezvoltate, ridieîndu-se de la 27,8 
miliarde de dolari in 1970 la circa 
200 miliarde în 1986. Ponderea sta
telor respective in totalul cheltuieli
lor militare efectuate in lume a 
ajuns la 20 la sută, ceea ce Înseamnă 
mal mult decît ponderea lor In pro
ducția mondială, iar în importul de 
arme la 82 la sută, față de numai 
20 la sută in importul de bunuri 
necesare vieții economice și sociale.

Firește. nu țările lumii a treia 
generează principalele probleme care 
decurg din irosirea unor uriașe re
surse financiare, materiale și umane

în scopuri de înarmare. Dacă luăm 
în considerare statele cele mai 
sărace, cum sînt țările din centrul 
Africii, cheltuielile lor militare pe 
locuitor sînt, în medie, de 5 dolari pe 
an, adică echivalentul a doar 1—2 la 
sută din povara pe care o suportă 
un cetățean din țările dezvoltate. 
In ansamblul țărilor în curs de 
dezvoltare, inclusiv acele zone în 
care persistă conflicte și există con
centrări de trupe și de armamente, 
nu reprezintă, așa cum s-a văzut, 
decît o cincime din cheltuielile mili
tare mondiale.

Dar dacă, privite într-un context 
global, bugetele militare ale țărilor 
în curs de dezvoltare par reduse, nu 
același lucru se poate spune atunci 
cînd le raportăm la resursele modes
te ale acestor state și, mai ales, la 
nevoile lor urgente de natură eco
nomică și socială. Intr-adevăr, pen
tru țările lumii a treia, fiecare dolar 
irosit în scopuri de înarmare înseam
nă scăderea cu 25 de cenți a inves
tițiilor în economie. Cheltuielile mi
litare ale țărilor sărace absorb 
anual. în medie. 6 la sută din pro
dusul național brut, în timp ce 
ritmul de creștere a P.N.B. a fost 
de numai 1,3 la sută pe an în prima 
jumătate a actualului deceniu, ceea 
ce înseamnă că înarmările au redus 
substanțial producția statelor respec
tive. Se poate lesne deduce, în aces
te condiții, ce ar însemna oprirea 
acestor tendințe nefaste, folosirea 
resurselor disponibile numai în 
scopuri constructive.

Totodată, așa cum relevă perma
nent președintele tării noastre, înar
mările afectează serios colaborarea 
internațională, in cadrul căreia sta
tele avansate sînt chemate să spriji
ne eforturile de dezvoltare ale țări
lor rămase în urmă. Astfel, în con
dițiile în care cheltuielile militare 
pe plan mondial cresc necontenit 
(de la 455 miliarde de dolari în 1980 
la 1 000 miliarde de dolari în 1986), 
sprijinul acordat de statele dezvolta
te celor în curs de dezvoltare se 
reduce. Asistența oficială pentru 
dezvoltare, de exemplu, s-a dimi

nuat de la 0,35 Ia sută din produsul 
national brut al țărilor dezvoltate în 
1980 la 0,32 la sută în 1985, adică la 
mai puțin de jumătate din angaja
mentul asumat de țările donatoare 
(0,7 la sută). Dacă la începutul ac
tualului deceniu cheltuielile militare 
mondiale depășeau de 20 de ori aju
torul pentru dezvoltare, la sfîrșitul 
anului trecut ele îl întreceau de 
peste 40 de ori !

în același timp, instabilitatea eco
nomiei mondiale, dezordinea mone
tară și inflația, exacerbarea măsuri
lor protecționiste și restrîngerea 
sferei comerțului internațional — fe
nomene pe care cursa înarmărilor le 
întreține și agravează pe plan mon
dial — se răsfrîng în modul cel mai 
acut asupra țărilor în curs de dez
voltare. De asemenea, transferul de 
tehnologie spre țările în curs de dez
voltare este frînat, adesea din motive 
„strategice", ceea ce limitează 
accesul acestor state la noile cuceriri 
ale științei și tehnicii moderne, fără 
de care nu este de conceput pro
gresul lor economic. Prin toate 
acestea, cursa înarmărilor se dove
dește a fi unul din factorii principali 
ai menținerii și adincirii decalajelor 
economice între state, cu implicații 
serioase asupra întregii omeniri.

Viata însăși relevă realismul șl 
caracterul umanist ai concepției to
varășului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire Ia necesitatea înlocuirii progra
melor de înarmare cu programe de 
dezvoltare economico-socială. In 
acest sens, propunerile președintelui 
României formulate în Mesajul 
adresat conferinței O.N.U. cu privire 
Ia înghețarea, încă din acest an, a 
cheltuielilor militare și trecerea la 
reducerea lor au în vedere ca su

mele eliberate pe această cale să fie 
folosite în scopul dezvoltării, inclusiv 
prin intermediul fondului internațio
nal de sub egida Națiunilor Unite.

Sînt evidente consecințele bine
făcătoare pe care le-ar avea trans
punerea în viață a acestor propuneri 
dacă se are in vedere că, după 
calculele efectuate de O.N.U., o 
dezarmare parțială în anii ’80 de 25 
la sută șl de 15 la sută în anii ’90 
și canalizarea în scopul dezvoltării 
a sumelor devenite disponibile ar 
duce la creșterea venitului național, 
în medie, cu 21,3 la sută în țările 
Americii Latine, cu 47,6 la sută în 
țările cel mai puțin dezvoltate din 
Asia și cu 166,7 la sută în statele 
sărace din Africa. Creșteri de o ase
menea amploare ar presupune ample 
programe de investiții, a căror rea
lizare nu ar putea fi concepută fără 
participarea întregii industrii mon
diale. Cu alte cuvinte, folosirea re
surselor eliberate prin dezarmare In 
scopul lichidării subdezvoltării ar fl 
nu numai în avantajul țărilor In 
cauză, ci șl al celorlalte state, Inclu
siv al celor puternic dezvoltate, care 
sînt și ele confruntate cu fenomene 
ale crizei economice (folosirea in
completă a capacităților de produc
ție. șomaj, dezordine monetară, de
zechilibre in bugete și în balanțele 
comerciale și de plăți etc.), ar duce 
la intensificarea colaborării intre 
toate statele.

Desigur, reducerea efectivă a bu
getelor militare este o sarcină deo
sebit de complexă. Nu încape însă 
îndoială că dacă se va da dovadă 
de voința politică necesară. Confe
rința internațională privind relația 
dintre dezarmare și dezvoltare va 
putea — prin documentele ce le va

1 sistem de rachete = întreținerea a 370 000 
de studențl într-un an

Desene de Tudor. ISPXS

adopta, prin realizarea unor înțele
geri între statele participante și tre- 
cereâ la aplicarea lor — să se înscrie 
Ca o contribuție importantă la înfăp
tuirea dezideratului dezarmării, al 
reducerii cheltuielilor militare și fo

losirii resurselor astfel eliberata în 
scopul dezvoltării tuturor popoare
lor. într-un climat de pace și înțele
gere internațională.

Gh. CERCELESCU

O IROSIRE ABSURDA DE RESURSE...
® Bugetele militare ale tuturor statelor absorb anual intre 5 șl 8 LA 

SUTĂ din producția mondială. Cheltuielile militare mondiale (un trilion de 
dolari pe an) echivalează tu peste 45 LA SUTĂ din produsul național 
brut al țărilor in curs de dezvoltare.

• Se cheltuiesc, anual, in scopuri militare circa 220 DE DOLARI pentru 
fiecare locuitor al planetei, în timp ce în țări sărace, cu o populație de 
aproape un miliard, venitul pe locuitor este mai mic de 200 de dolari.

• In competiția militară se irosesc 3 pînă la 12 LA SUTA din pro
ducția mondială a mai multor materii prime dintre cele mai impor
tante și o cantitate de petrol egală cu jumătate din consumul țărilor 
în curs de dezvoltare (fără China).

• 40 LA SUTA din fondurile de cercetare-dezvoltare șl 50 LA SUTA 
din totalul cadrelor calificate sînt sustrase economiei de pace și antre
nate în activități cu caracter militar.

• Pentru instruirea unui soldat se cheltuiesc în medie cam 20 000 
DE DOLARI, în timp ce pentru pregătirea unui elev se alocă doar 380 
DE DOLARI.

...Șl CE S-AR PUTEA REALIZA PRIN 
ÎNFĂPTUIREA PROPUNERILOR ROMÂNIEI

Reducerea cu 25-30 LA SUTA a cheltuielilor militare mondiale or 
elibera importante resurse financiare, care, investite pină la sfîrșitul seco
lului, ar permite, după calculele O.N.U., să se realizeze :

• Cu 25 LA SUTA (circa 250 miliarde de dolari la actualul nivel al 
cheltuielilor militare) creșterea venitului național, în medie, cu 21,3 la 
sută în țările Americii Latine, cu 47,6 la suta în țările cel mai puțin 
dezvoltate din Asia și cu 166,7 la sută In statele sărace din Africa.

• Cu 5 LA SUTA (50 miliarde) stimularea dezvoltării Industriale a țâ
rilor rămase în urmă, astfel îneît acestea și-ar putea spori, pînă în anul 
2000, ponderea în producția Industrială a lumii la 25 la sută, față de 
numai 12 la sută cît este în prezent ;

• Cu 3 LA SUTA (30 miliarde) modernizarea șl sporirea eficienței agri
culturii în vederea satisfacerii necesităților alimentare în toate statele 
lumii a treia ;

• Cu 1,5 LA SUTA (15 miliarde) combaterea eroziunii solului In țările 
amenințate să fie transformate în deșert.
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