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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, joi, 3 septembrie, ă 
avut loc ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

Au participat, de asemenea, membri ai 
guvernului, cadre de conducere din econo
mie, primii-secretari și secretarii pentru 
probleme economice ai comitetelor jude
țene de partid, directori generali de cen
trale și de institute centrale de cercetare.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
RAPORTUL PRIVIND REALIZAREA PLA
NULUI PE LUNA AUGUST ȘI MASURILE 
PENTRU ÎNDEPLINIREA INTEGRALA A 
PREVEDERILOR DE PLAN PE LUNA 
SEPTEMBRIE ȘI TRIMESTRUL III 1987, 
RAPORTUL CU PRIVIRE LA SARCI
NILE DE PLAN PE TRIMESTRUL 
IV ȘI PE ANUL 1987, RAPORTUL 
PRIVIND ACȚIUNILE DESFĂȘURATE 
PENTRU ELABORAREA PROGRAME
LOR DE MASURI SUPLIMENTARE DE 
RECUPERARE A RESTANȚELOR ȘI 
DE REALIZARE A PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII PLANIFICATE PE ANUL 1987, 
RAPORTUL PRIVIND PROGRAMUL DE 
RECUPERARE A DEPĂȘIRII CHELTUIE
LILOR PE SEMESTRUL I 1987 ȘI ÎNCA
DRAREA ÎN COSTURILE DE PRODUCȚIE 
PLANIFICATE PE ANUL 1987.

In legătură cu aceste rapoarte au luat 
cuvîntul membri ai Comitetului Politic 
Executiv, prim viceprim-miniștri și vice- 
prim-miniștri ai guvernului, miniștri, direc
tori de centrale și primi-secretari ai unor 
comitete județene de partid. S-au analizat 
pe larg rezultatele obținute in îndeplinirea 
planului pe luna august și pe primele 8 luni 
ale acestui an, subliniindu-se atît progresele 
realizate față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut, cit și stările negative care s-au 
manifestat in activitatea unor ministere, 
centrale și unități economice.

în încheierea dezbaterilor asupra acestor 
rapoarte a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului. Subliniind că, pe ansamblu, nu 
putem fi mulțumiți de felul cum s-a rea
lizat planul pe luna august și pe pri
mele 8 luni ale acestui an, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că este necesar 
să se ia de îndată măsuri ferme în vederea 
îmbunătățirii radicale a întregii munci și re
cuperării neintîrziate a tuturor restanțelor, 
astfel incit, începînd din luna septembrie, 
activitatea economică să se desfășoare Ia un 
nivel superior, asigurîndu-se realizarea 
exemplară a indicatorilor, cantitativi și cali
tativi, ai planului. în centrul preocupărilor 
trebuie să se situeze îndeplinirea ritmică, in
tegrală, la toate sortimentele, a planului la 
producția fizică — condiție hotărîtoare pen
tru aprovizionarea corespunzătoare a unită
ților productive, pentru realizarea, la terme
nele stabilite, a contractelor economice.

în mod deosebit, secretarul general al 
partidului a cerut consiliilor de coordonare 
pe ramuri din cadrul guvernului, ministere
lor, centralelor, întreprinderilor să pună în 
permanență pe primul plan realizarea pro
ducției de export și a exportului, lichidarea 
grabnică a oricăror rămîneri în urmă care 
mai există în acest domeniu. în lunile urmă
toare va trebui să se realizeze un volum 
mult sporit de producție pentru export — și 
aceasta impune ca în toate centralele și în
treprinderile care au sarcini de export să se 
acționeze în modul cel mai hotărit pentru 
îndeDlinirea riguroasă și în cele mai bune 
condiții de calitate a prevederilor contracte
lor încheiate cu beneficiarii externi, asigu
rîndu-se lansarea Ia timp în fabricație a pro
ducției și realizarea ei cu prioritate. Pe fie
care centrală, întreprindere vor trebui clari
ficate si soluționate neîntârziat toate proble
mele de care depinde realizarea în bune con
diții a producției de export și a exportului, 
în acest cadru, secretarul general al partidu
lui a arătat că se imnune să se ia de îndată 
măsuri ca toate comisiile județene special
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constituite pentru problemele de export sâ-și 
îmbunătățească activitatea, să urmărească 
zilnic, cu exigență și răspundere, cum se 
realizează exportul în fiecare întreprindere 
și să intervină în mod operativ pentru înlă
turarea oricăror neajunsuri care ar putea 
influența negativ asupra îndeplinirii in
tegrale a planului de export. Reali
zarea exportului — a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — este problema numărul 
unu și trebuie să se afle zi de zi în atenția 
ministerelor, centralelor, organelor și orga
nizațiilor de partid, a tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii. Există asigurată baza ma
terială necesară — și, acționîndu-se cu răs
pundere, intr-un înalt spirit de ordine și 
disciplină, se va putea ca, în următoarele 
luni, începînd din septembrie, să se realizeze 
producția de export la nivelul sporit pre
văzut in plan, astfel, încît, pe ansamblul în
tregului an, și sarcinile în acest domeniu să 
fie integral îndeplinite.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras, de asemenea, 
atenția asupra situației nesatisfăcătoare 
existente în domeniul investițiilor și a ce
rut ca în următoarele 4 luni, începînd cu 
luna septembrie, să se asigure intensifica
rea ritmului lucrărilor de construcții și 
montaj, o mai bună organizare a muncii 
pe șantiere și folosirea eficientă a timpului 
de lucru, în vederea recuperării grabnice a 
răminerilor în urmă și a punerii în funcți
une, Ia termenele stabilite, a obiectivelor 
prevăzute în plan, atingerii indicatorilor 
tehnico-economici aprobați la toate capaci
tățile de producție. S-a cerut să se asigure 
forța de muncă necesară pe toate șantierele 
de investiții, în primul rînd pe cele care 
trebuie să fie date în funcțiune în acest 
an, astfel încît în lunile următoare să se 
poată lucra din plin pentru realizarea inte
grală a programului de investiții stabilit. 
S-a indicat ca în toate județele, și în mod 
deosebit în cele cu un volum mai mare de 
investiții, să se creeze comisii speciale care 
să urmărească zilnic cum se realizează in
vestițiile în județul respectiv.

în legătură cu consumurile mari de ma
teriale existente în aproape toate ramurile 
economiei naționale — inclusiv în construc
ții — tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras 
din nou atenția asupra necesității de a se 
lua toate măsurile pentru a se asigura în
cadrarea strictă în normele de consum sta
bilite, pentru reducerea în continuare a a- 
cestora. Este o necesitate ca în toate ramu
rile economiei naționale să se treacă la mă
suri ferme de reducere a cheltuielilor ma
teriale și a cheltuielilor generale, pentru 
eliminarea oricăror forme de risipă și proas
tă gospodărire, de folosire nejudicioasă a 
materiilor prime și materialelor. S-a cerut, 
totodată, să se ia măsuri hotărîte pentru 
lichidarea într-un timp cît mai scurt a 
stocurilor de producție neterminată, care se 
mențin la un nivel destul de ridicat, și prin 
finalizarea căreia ar putea fi asigurată re
cuperarea în întregime a tuturor restanțe
lor din primele 8 luni ale acestui an.

în ce privește productivitatea muncii, 
s-a indicat să fie luate toate măsurile ne
cesare în vederea desfășurării corespunză
toare a producției, întăririi ordinii și disci
plinei, utilizării cu maximă eficiență a ba
zei tehnico-materiale, a timpului de lucru 
și a forței de muncă, ridicării continue a 
pregătirii profesionale a personalului mun
citor. S-a cerut ca ministerele, centralele și 
întreprinderile, împreună cu Comitetul de 
Stat al Planificării și Ministerul Muncii, să 
asigure o mai bună folosire și dimensionare 
a forței de muncă în cadrul unităților și ra
murilor economiei naționale, luîndu-se mă
suri hotărîte pentru reducerea acesteia 
acolo unde este în plus, urmînd ca persona
lul disponibilizat pe această cale să fie în
drumat spre o serie de sectoare — în indus
tria minieră, construcții, industria navală și 
altele — unde realmente este nevoie de 
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forță de muncă pentru realizarea în bune 
condiții a planului și programelor de pro
ducție.

Subliniind importanța înfăptuirii sarci
nilor stabilite în toate aceste domenii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a cerut ministere
lor, centralelor, întreprinderilor, organelor 
de planificare, aprovizionare tehnico-mate- 
rială și financiar-bancare, precum și orga
nelor și organizațiilor de partid să acționeze 
cu toată răspunderea pentru recuperarea 
oricăror restanțe și încadrarea riguroasă în 
prevederile planului. Este necesar — a sub
liniat secretarul general al partidului — să 
se tragă toate concluziile din activitatea de 
pînă acum și să se acționeze în așa fel, în 
lunile următoare, încît să se asigure înde
plinirea exemplară a planului pe acest an 
la toți indicatorii. Să facem astfel încît, pînă 
la Conferința Națională a partidului din 
luna decembrie a acestui an, toate județele 
și toate întreprinderile să lucreze la în
treaga capacitate, să-și realizeze in întregi
me sarcinile de plan.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
programele de măsuri privind recuperarea 
restanțelor în domeniul productivității mun
cii, a depășirilor la cheltuielile materiale și 
costurile de producție și realizarea in bune 
condiții a prevederilor planului pe trimes
trul IV să fie completate și definitivate pe 
baza indicațiilor și orientărilor date de 
secretarul general al partidului în cadrul 
ședinței și să devină obligatorii pentru toate 
unitățile, centralele și ministerele econo
mice, in activitatea viitoare, pentru îndepli
nirea planului pe anul în curs și pe întregul 
cincinal.

în continuare, în cadrul ședinței, Co
mitetul Politic Executiv a analizat și 
aprobat RAPORTUL PRIVIND PRODUC
ȚIILE REALIZATE LA CEREALE PĂIOA- 
SE SI LA CELELALTE CULTURI RECOL
TATE ÎN VARA ANULUI 1987, precum și 
RAPORTUL PRIVIND EVALUAREA PRO
DUCȚIEI LA CULTURILE DE TOAMNĂ, 
RECOLTA 1987.

S-a apreciat că, pe ansamblu, s-a obținut 
o producție agricolă satisfăcătoare, care, deși 
nu se situează la nivelul prevederilor planu
lui, este mai bună decît cea din 1986 și asi
gură, în bune condiții, necesarul aprovi
zionării populației și alte nevoi ale econo
miei naționale. Astfel, producția de cereale 
de vâră este cu aproape 25 la sută mai mare 
față de anul trecut. A crescut numărul jude
țelor și unităților care au înregistrat pro
ducții superioare la grîu și orz pe întreaga 
sunrafață cultivată.

în ce privește culturile de toamnă, potri
vit datelor prezentat^ de comisiile de eva
luare comunale, orășenești șî județene, re
zultă că — deși condițiile climatice au fost 
mai puțin favorabile, în acest an, in unele 
zone — în multe județe vor fi obținute pro
ducții bune la porumb, floarea-soarelui, 
soia, sfeclă, cartofi, în legumicultura, pomi
cultură, viticultură, în general în sectoarele 
producției agricole vegetale.

Secretarul general al partidului a cerut să 
fie luate toate măsurile pentru stringerea, la 
timp și fără pierderi, a întregii recolte din 
acest an. S-a cerut, totodată, să se acționeze 
cu hotărîre pentru efectuarea în bune con
diții a tuturor lucrărilor agricole de 
toamnă, pentru pregătirea corespunzătoare 
a recoltei anului viitor, astfel încît să se ob
țină producții superioare, in conformitate cu 
obiectivele noii revoluții agrare, cu preve
derile planului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat 
convingerea că oamenii muncii din indus
trie, agricultură, din toate domeniile de ac
tivitate vor face totul pentru îndeplinirea 
integrală a planului pe acest an, întîmpinînd 
cu noi și importante realizări Conferința 
Națională a partidului.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de 
asemenea, probleme curente ale activității 
de partid și de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar . general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, comandant 
suprem al Forțelor noastre Armate, 
a primit, joi, 3 septembrie, pe ge
neral de armată Florian Siwicki, 
ministrul apărării naționale al Re
publicii Populare Polone, aflat în 
vizită în țara noastră. Oaspetele a 
fost insoțit de general-locotenent 
Tadeusz Szacilo, șeful Direcției Su
perioare Politice a Armatei Polone.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a înmînat minis
trului apărării naționale al Poloniei 
Ordinul .,Tudor Vladimirescu“ clasa 
I, iar șefului Direcției Superioare 
Politice a Armatei Polone Ordinul 
„Tudor Vladimirescu“ clasa a II-a, 
ca o expresie a relațiilor de priete
nie dintre popoarele celor două țări, 
dintre armatele României și Polo
niei.

Ministrul polonez a mulțumit pen
tru înaltele distincții acordate, subli
niind că acestea constituie o expre
sie a frăției de arme dintre Armata 
Populară Polonă și Forțele Armate 
ale României, a voinței de a dez

volta în continuare aceste bune ra
porturi.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost transmise cu această oca
zie un cald salut și cele mai bune 
urări din partea tovarășului Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Polone.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Wojciech Jaruzelski un 
salut călduros, împreună cu urări de 
sănătate și fericire, de progres și 
bunăstare pentru poporul prieten 
polonez.

în timpul întrevederii au fost 
subliniate raporturile tradiționale de 
prietenie și colaborare rodnică din
tre cele două partide, țări și popoa- 
re, care, în spiritul convorbirilor si 
înțelegerilor convenite cu prilejul 
dialogului la nivel înalt, de la Bucu
rești și Varșovia, au cunoscut o con
tinuă dezvoltare. S-a apreciat că 
potențialul în continuă creștere al 
economiilor celor două țări oferă 
largi posibilități pentru extinderea

șl diversificarea în continuare a re
lațiilor româno-polone, îndeosebi a 
cooperării în producție, a conlucră
rii tehnioo-științifice și în alte sfe
re de activitate. A fost relevată, de 
asemenea, însemnătatea întăririi co
laborării dintre armatele României 
și Poloniei.

Abordindu-se unele probleme ale 
vieții politice internaționale, s-a 
subliniat că este necesar să se facă 
totul pentru înfăptuirea, dezarmării 
nucleare și convenționale, pentru 
reducerea cheltuielilor militare — 
imensele resurse financiare astfel 
eliberate urmînd să fie folosite în 
scopul dezvoltării economico-sociale 
a fiecărei țări. în primul rînd a ce
lor în curs de dezvoltare — pentru 
instaurarea unui climat de pace. în
țelegere și largă cooperare în lume.

La primire au luat parte general
colonel Vasile Milea, ministrul 
apărării naționale, și general-locote
nent Ilie Ceaușescu, adjunct al mi
nistrului și secretar al Consiliului 
Politic Superior al Armatei.

A fost de față Michal Szczerski, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Poloniei la București.
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Șl CADRELE DE BAZĂ DIN AGRICULTURĂ

Muncă bine organizată, înaltă răspundere 
pentru înfăptuirea obiectivelor 

noii revoluții agrare
Să întîmpinăm Conferința Națională a partidului de la sfîrși- 

tul acestui an cu rezultate cît mai bune în toate domeniile, cu reali
zarea în bune condiții a tuturor lucrărilor agricole! Să facem ast
fel încît și agricultura, oamenii muncii din agricultură să poată ra
porta Conferinței Naționale că au acționat cu toată răspunderea și 
că garantează că au lucrat în așa fel încît anul viitor să avem recol
te în conformitate cu cerințele noii revoluții agrare, cu cerințele 
planului de dezvoltare economico-socială!

NICOLAE CEAUȘESCU
Este cunoscută consecventa cu 

care urmărește partidul nostru, 
secretarul său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. soluționarea 
în bune condiții și la timp a celor 
mai importante șl stringente pro
bleme din toate domeniile vieții 
economice și sociale. De fiecare 
dată, analizele făcute în cele mai 
reprezentative foruri ale democra
ției noastre socialiste pun în 
lumină învățăminte de mare im
portanță principială și , practică 
pentru perfecționarea și dezvolta
rea economiei naționale, jalonează 
cu claritate acțiunile și măsurile 
ce trebuie întreprinse pentru a da 
noi dimensiuni activității din difer 
rite ramuri, în scopul creșterii 
producției și a eficientei econo
mice. sporirii avuției naționale. în 
ansamblul acestor preocupări con
secvente se înscrie si Consfătuirea 
cu activul de partid și ca
drele de bază din agricultură, 
organizată din inițiativa secreta
rului ‘ general al partidului, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
care, în cuvîntarea rostită la în
cheierea consfătuirii, spunea : 
„Este necesar ca toate județele, 
toate organele de partid și de stat 
agricole, dar și consiliile populare, 
de sus pină jos, să tragă toate con
cluziile din consfătuire, din discu
țiile care au avut loc, din proble
mele legate de lichidarea stărilor 
negative care s-au manifestat și în 
acest an, din generalizarea expe
rienței bune pe care o avem in 
multe unități".

Din aceasță apreciere, din bogă
ția de idei a cuvîntării, din nu
meroasele păreri exprimate de 
participant! la consfătuire decurg 
principalele concluzii și învăță
minte cu privire la modul în care 
s-a lucrat pe ansamblul agricultu
rii in acest an. atitudinea pe care 
trebuie să o adopte față de propria 
muncă organele și organizațiile de 
partid, organele agricole, conduce
rile de unități, toți cei ce lucrează 
in agricultură, linia de urmat pen
tru a realiza în viitorul an agricol 
— așa cum sublinia secretarul ge
neral — recolte bune la toate cul
turile, in conformitate cu cerințe
le noii revoluții agrare, cu cerin
țele planului de dezvoltare econo- 

L mico-socială.

O primă concluzie, de fapt con
cluzia majoră pe care o sublinia 
secretarul general al partidului în 
profunda și cuprinzătoarea analiză 
făcută asupra activității desfășu
rate de oamenii muncii din agri
cultură, este aceea că atît rezulta
tele din anul trecut, cit și rezul
tatele obținute în anul acesta. în 
condiții mai grele de climă, de
monstrează cu putere superiorita
tea agriculturii socialiste, justețea 
politicii partidului nostru, a hotă- 
ririlor Congresului al XIII-lea 
privind agricultura, înfăptuirea 
noii revoluții agrare în România. 
Această concluzie este strălucit 
confirmată mai ales de rezultatele 
bune și foarte bune obținute de 
cele 300 de unități agricole care au 
realizat producții medii la hectar 
de 6 000 kg griu și de 7 000 kg orz, 
Și ceea ce se'cuvine evidențiat în 
mod deosebit este faptul că. în 
acest an, un număr de 6 județe au 
înregistrat pe ansamblu o pro
ducție medie la hectar de 6 000 kg 
griu, față de anul trecut, cînd doar 
într-un singur județ — Olt — s-a 
realizat un asemenea nivel ridicat 
al producției. De asemenea. în ce 
privește cultura porumbului. pe 
baza evaluărilor de pînă acum, se 
apreciază că un număr de 7 județe 
și circa 350 de unități de stat și 
cooperatiste vor realiza în aceas
tă toamnă producții medii de pes
te 20 tone știuleți la hectar.

Exemplul acestor județe, a nu
meroase unități agricole din alte 
județe ale tării reprezintă cea mai 
convingătoare demonstrație a fap
tului că agricultura socialistă dis
pune astăzi de toate posibilitățile 
pentru a obține, chiar în condiții 
de climă mai dificile, producții 
mult mai mari decît cele realiza
te pînă acum la toate culturile si 
în toate sectoarele. Exemplul lor 
arată, în același timp, tuturor ce
lor care lucrează în agricultură că. 
în condițiile climatice neprielnice, 
nu cauze exterioare muncii lor i-au 
condus la rezultate mai puțin bune 
sau necorespunzătoare, ci atitudi
nea fată de muncă, răspunderea 
față de recoltă, față de producție, 
în ultimă instanță, răspunderea 
fată de îndeplinirea sarcinilor în
credințate. Așa cum pe bună drep

tate arăta secretarul general al par
tidului. producțiile mici din unele 
județe și din mai multe unități de 
stat și cooperatiste se datoresc nu 
atit gerului din iarnă și de la în
ceputul primăverii, nu atît secetei 
din vară, cît nerealizării la timp 
și în’ condiții corespunzătoare, con
form cerințelor științei agricole, a 
lucrărilor din cîmp.

Din întreaga desfășurare a con
sfătuirii s-a desprins cu limpezime 
tonul critic si autocritic al luări
lor de cuvînt. ceea ce denotă că 
există conștiința clară asupra ne
ajunsurilor ce s-au manifestat, dar 
mai ales asupra măsurilor oe tre
buie luate în asa fel încît întreaga 
activitate din agricultură să se si
tueze la nivelul înaltelor exigențe 
formulate de secretarul general al 
partidului. Organele si organizațiile 
de partid, toti comuniștii din agri
cultură găsesc. în aprecierile si în- 

.demnurile adresate în cuvîntarea 
rostită la consfătuire, idei și indi
cații limpezi cu valoare principială 
și practică pentru reconsiderarea 
activității organizatorice; politice si 
educative, de întărire a spiritului 
de răspundere, a pasiunii revolu
ționare pentru îndeplinirea sarcini
lor încredințate. Pentru că nu ex
plicații, nu justificări pentru a în
cerca să se acopere delăsarea, ires
ponsabilitatea trebuie căutate, aco
lo unde s-au obținut rezultate ne
corespunzătoare, ci căi, mijloace 
concrete pentru a realiza producții 
la nivelul stabilit, pe măsura posi
bilităților existente. Iar pentru a 
înfăptui acest lucru, pretutindeni 
este nevoie de muncă multă și de 
cea mai bună calitate, desfășurată 
intr-un spirit de ordine și disci
plină riguroase la fiecare verigă, în 
fiecare unitate și fermă.

Rezultatele bune și foarte bune 
obținute în mod constant de un 
mare număr de unităti agricole se 
constituie de acum intr-o experien
ță bozată privind organizarea mun
cii, tehnologiile de cultivare, expe- 

. rientă care stă la îndemîna tutu
ror celor ce muncesc în agricultu
ră. Tocmai de aceea, tot ce s-a 
realizat bun în aceste unități tre
buie să reprezinte puncte de reper 
pentru activitatea organizațiilor de
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Cum am putea defini mai bine municipiul Mediaș al 
acestor zile ? Prezentîndu-i pe oamenii care trăiesc acolo ? 
Este o soluție necesară - amintiți-vă cuvintele înțeleptului : 
«Ce este orașul decit oamenii din el ?■> - dar nu și sufi
cientă. De ce ? Pentru că este imposibil să-i prezinți, chiar 
și în spațiul oarecum generos al unei pagini de ziar, pe 
toți cei 75 601 locuitori — aceasta este acum, la sfîrșitul 
verii anului '87, populația așezării de pe Tîrnava Mare.

Atunci cum ? Transcriind aici ceea ce ne spunea Viorel 
Eugen Pescar, primarul localității ? „Notați că sîntem, după 
Hunedoara, al doilea municipiu din România care, prin pro
ducția sa industrială de 30 de miliarde de lei, se plasează 
chiar înaintea capitalei de județ. Unde se realizează aceas
tă valoare ? In cele 31 de unități economice de pe terito
riul nostru, din care 12 sînt de nivel republican și în care 
lucrează peste 47 000 de oameni. Recunoașteți și dumnea
voastră că o productivitate a muncii în jurul a 600 000 de 
lei nu este la îndemîna oricărui oraș, chiar dacă, așa cum 
este și cazul nostru, dezvoltările și înnoirile din această epo
că, Epoca Nicolae Ceaușescu, continuă în ritmuri fără pre
cedent o veche tradiție muncitorească".

Bineînțeles că și aceasta ar fi o modalitate în tentativa 
noastră 
această 
știe că, 
deauna 
le rămîne decît o alternativă, aceea de a prezenta 
Pentru că oamenii sînt în fapte, iar faptele sînt ale 
nilor. Fapte - adică ceea ce rămîne cu și după noi. 
faptele sînt de o diversitate covîrșitoare. Pe care să 
lectăm ? Firesc, credem noi, este să vi le facem cunoscute 
in primul rînd pe acelea ale colectivelor de muncă ; fapte 
— criteriul adevărurilor noastre comuniste — care se adună 
în puternicul șuvoi al realizărilor cu care întregul nostru 
popor întîmpină Conferința Națională a partidului. Fapte care 
vin să pună într-o nouă strălucire și să confirme o dată mai 
mult hotărîrea unanimă, nestrămutată că și aici, la Mediaș, 
se face totul pentru construirea viitorului comunist al pa
triei, in permanenta ei ascensiune spre culmile societății pe 
care o năzuim.

lată motivul pentru care vom prezenta Mediașul prin 
tele oamenilor săi. Fapte de muncă și de viață. Pe 
frumoase, de muncă, în primul rînd, pentru că ele îi 
nesc, ii caracterizează și pe medieșeni. Dar viața nu 
numai lumină, deși fundalul acestor zile acesta este. Viața 
își are și zonele sale de umbră și penumbră. Și astfel de 
fapte am întilnit în Mediaș, La sfîrșitul săptămînii trecute 
ne-am documentat în oraș timp de două zile și jumătate. 
Am culeș multe fapte. Vi le vom prezenta — firește, nu în 
totalitatea lor - nu atît crondlogic, cît, mai ales, logic. In 
logica noastră cea de toate zilele, care și aici, la Mediaș, 
s-a dovedit a fi tot LOGICA MUNCII UNITE.

de a vă face cunoscut Mediașul. Ar surprinde însă 
manieră de abordare esența întregului ? Doar se 

și în cazul colectivităților umane, întregul este tot- 
mai mare decît suma părților sale. Reporterilor nu 

fapte.
oame- 
Dar și 
le se-

fap- 
cele 
defi- 
este

PROMOVAREA NOULUI 
EXPLICAȚIA

Sîmbătă a fost ziua celor 
11 386 900 kilograme. De ce 
și cum au fost posibile kilo
gramele acestea veți înțelege 
ceva mai încolo. Deocamdată 
haideți să intrăm la întreprin
derea de geamuri. De cum îi 
treci poarta citești — încrusta
te în asfaltul trotuarului — 
după un «Bine ați venit», ur
mătoarele cuvinte: «Disciplină», 
«Ordine», «Hărnicie», «Econo
mie». Unul dintre noi zioe în u____ _ ____
Mito voce : „Le-au scris,,asa ca uz propriu, ci și pentru ,. alții;

I să le poată călca in picioare. 7" , — ..............
Dar (- ’ '■

| atent, și,, ne, expllgă : ,,, .„..J
— Le-am păstrat, sînt de pe 

vremea fostului patron. Avea o 
mie de păcate, dar știa oe este 
important intr-o fabrică. Asta-i 
singura „moștenire" pe care 
am păstrat-o și cultivat-o. Res
tul — deci totul — e nou. Adică 7 
Păi, în afară de ambalarea gea
murilor și confecționarea lăzi
lor, totul a fost aici mecanizat, 
automatizat. robotizat. Dacă 
n-ar fi așa, am fi siliți să lu
crăm cu 3 500—4 000 de oameni, 
dar în actualele condiții ne 
ajung 1 760; deși focul e tot 
foc, numai că nu-1 mai măsu
răm cu lopata...

Directorul, inginerul Ionel Mi
clea, știe ce spune. El însuși a 
pornit de la lopată, iar pentru 
faptul că a reușit — firește, 
de-a lungul anilor. împreună 
cu colectivul — să o înlocuiască 
cu robotul a fost distins cu ti
tlul de Erou al Muncii Socialis
te. Și totuși ! un loc de muncă 
cu oameni puțini ni se pare 
ciudat...

— E sîmbătă dv. liberă?
SRL, cumva 7

— înseamnă că nu m-ați as
cultat cu atenție... Avem o fa
brică modernă, cu aproape ni
mic mai prejos decit cea mai 
bună din lume. Uite. în cup
torul ăsta : grosimea sticlei tre
buie să fie permanent la 1 400 
de milimetri. Toleranța admisă 
este doar de ± o zecime de mi
limetru. Oamenii, oricit ar fi de 
dibaci și oricit ar fi de multi 
— și nu puțini au fost pînă in 
urmă cu cițiva ani — cu greu 
pot păstra 
nea nivel, 
menii, pot 
tele. De o 
fost instalată o sursă radioacti
vă care-și trimite „spotul" spre 
un contor Geyger-MUller. insta
lat vizavi. La rindu-i, contorul 
e cuplat cu o buclă de automa- 

faoe sin-

SUCCESELOR
— Păi, am două posibilități : 

ori trec dincolo — își aruncă 
privirea spre ecranul de 
sticlă care protejează noul pa
nou de comandă — ori trec la 
construit mașini. Unde ? Tot in 
fabrică la noi.. Dac-ați ști 
nevoie avem de oameni...

Și au, intr-adevăr, întreprin
derea nu este numai o modernă 
producătoare de geamuri, ci si 
una de mașini care produc 
geamuri. Și nu numai pentru

ce

... , . Vin străinii și se tocmesc :■
directorul întreprinderii e : -«vreau mașini susținătoare .de

„S . ,-boarțț», "...de tăiat», «...de, 
rupt», «vreau cuptoare de topit 
sticla», «...creiere electronice», 
«...roboți pentru stivuit»... iar 
oamenii de la întreprindem de 
geamuri din Mediaș le fac și le 
vînd. Cu un singur client nu 
s-au înțeles. A venit, s-a uitat 
în expoziția uzinei, a văzut un 
cilindru de sticlă înalt cam cît 
un om înalt și-a întrebat : „Cit 
vrei pe el?“. (Este vorba de un 
exemplar unic în tară, de pe 
vremea cind fabricarea geamu
rilor se făcea in cilindri suflați 
... de gura omului !) «Mi-1
vinzi» 7 Da! a răspuns fostul

transcris mai sus este inginerul 
Emilian Bărbat, directorul în
treprinderii. Glumește : Ar
cam trebui să mărim sala de 
protocol, ieri parcă am fi lucrat 
la Ministerul de Externe... Ingi
nera Man Domnica, șefa servi
ciului P.P.O.P., a ajuns 
abia la miezul nopții, 
acum să-i 
pe cehi, 
cezi... Am 
minim, nu 
tile. De la _ . ___ __ _
lizarea unui produs nou nil trec 
mai mult de șapte zile. Alții, 
într-o săptămină, abia reușesc 
să încropească proiectul...

I-am văzut sîmbătă la lucru 
pe sculptorii (în sticlă, firește) 
Micu Manole, Maghiara Ludo
vic, Popa loan, pe pictorii loan 
Moldovan, Dima Pavel... Cre
dem că descrierea a ceea ce 
reușesc să scoată din mîinile 
lor acești oameni ține mai cu- 
rînd de rubrica de artă plastică 
decit de reportaj. Mai adăugăm 
doar că : o cucă de șampanie 
valorează cel puțin o mie de 
lei, o tavă — bineînțeles că tot 
din cristal — costă cam jumă
tate din actualul preț al unui 
autoturism «Dacia»...

— Nu știm ce este aceea re- 
clamație la producția de export, 
ne spunea cu mindrie directorul 
Emilian Bărbat. Cum reușim 7 
La noi meseria se predă nu 
numai în fabrică, ci și în fami
lie... «Dinastii muncitorești» — 
parcă așa le numiți dv. în ziar, 
nu 7 — eu cred că sînt Ia „Vi
trometan" mai multe decit ori
unde în oraș. Cine n-a auzit in 
Mediaș de familiile Dime. Pai- 
cu. Drasser, Dragoș, Lazăr, Ca- 
lese...

Asta 
noi în 
zării : __  _______
diaș de familiile de la 
De la „Emailul roșu", adică.

Sînt cei mai mari producători 
de vase emailate din lume. A- 
proape jumătate din producție 
este destinată pieței externe, in 
exclusivitate pe devize conver
tibile. «La zi» planul la 
este depășit cu trei la 
creșterea față de anul 
este de 26 procente.

Cifre. în spatele cărora sînt 
oameni de la „Emailul roșu". Un 
colectiv sudat, in care părinții 
își aduc copiii să învețe mese
rie, ; să fie și ei oameni ade- 
vărați. Oameni pe care nu tre
buie să-i rogi să rămină peste 
program pentru a definitiva o 
nouă rețetă de email, ori o co
mandă urgentă. O fac din pro
prie inițiativă. Multe fapte — 
in fond, ale mungii de fiecare 
zi, foarte obișnuite, aici — s-au 
adunat în carnetul de reporter 
și ar merită să fie prezentate. 
Să ne oprim numai la una foar
te proaspătă.

Unitatea avea un contract la 
export pentru vase cu bordură 
de inox. Numai că utilajele spe
cializate pentru realizarea a- 
cestei operații se importau. Cu 
bani grei, firește. Oamenii au 
hotărit să realizeze prin forțele 
lor mașinile necesare. Un colec
tiv de tineri, condus de ing. 
Trialan Creții (care, merită sub-. 

. ,ji.htat,il abiși . ă „terminat ștăgîa-; 
tiira și este' adjunctul șefului 
de. secție), a lucrat uneori zile 
și nopți la rind. A încheiat cu 
bine treaba. Realizarea efecti
vă a mașinii trecea insă prin 
secția sculărie — „poarta de 
intrare a noului *în  întreprin
dere", cum o denumea maistrul 
Glegor Mustocea (pe 5 sep
tembrie împlinește 32 
ani de cînd lucrează in 
mailul roșu"). „Cum se ajunge 
la nou 7 Nevoia te învață ! Ni
meni nu-ti impune să inventezi, 
să inovezi, ci doar să-ți îndepli
nești sarcinile. Pentru asta, e 
adevărat, mai ales pentru ma
trițe. trebuie să știi trigonome-

acasă
Putem 

concurăm cu succes 
pe italieni, pe fran- 
redus birocrația la 
facem cheltuieli inu- 
idee și pînă la rea-

am putea să întrebăm si 
altă întreprindere a ase- 
cine n-a auzit în Me- 

‘ ................ ERO 7

export 
sută, 

trecut

de 
„E-

constant un aseme- 
Ceea ce nu pot oa- 
realiza însă apara- 

parte a cuptorului a

credsă 
văd e po-

parte, aerul rece l-a 
pe cealaltă. Așa a fost
Și tocmai acum 

plece pentru că...
tre- 
doar

tizare și... treaba se 
gură.

— Mie nu-mi vine 
nici acum că ceea ce
sibil, ne spunea Vasile Butea- 
nu, operator la mașina de tras 
geamuri. A fost cindva «sah- 
man», iar începînd cu 1 septem
brie iese la pensie. Treizeci 
de ani în șir cuptorul l-a pră
jit pe o 
înghețat 
meseria, 
buie să
mîine nu-i poimîlne.

— Trebuie să crezi ceea 
vezi, se vită in discuție Viorel 
Sandu, proaspăt absolvent de 
școală profesională, motiv pen
tru care 1 se și spune „piciul".

Discuția o temperează mais
trul principal Vasile Dobrin cu 
un „Măi, toată lumea la trea
bă". Numai că ciudat mai sună 
și cuvîntul : treabă ! Oamenii 
stau și privesc, apasă pe niște 
butoane... treabă-i asta 7 Este I 
Și incă de cea mai bună calita
te. Unii vor fi însă dati la o 
parte chiar și de la... priveală.

— Ce-ai să te faci cind în lo
cul tău va fi instalată camera 
de luat vederi 7 — l-am întrebat 
pe Mihai Ifrim, 18 ani. aflat la 
gura cuptorului doar din 10 
martie, ăst an.

ce

Sculptorul Micu Monole și directorul ing. Emilian Bărbat de la „Vitrometan" au oceeași părere : 
obiect"„Peste o săptâminâ proiectul va deveni

Iată însă 
Începe, tot 
fundamentală

că, ori de unde ai 
ajungi, la explicația 

a succesului : 
permanenta căutare a noului. 
Inginerul Valeriu Florea, șeful 
atelierului de cercetare-proiec
tare. este în întreprindere din 
anul 1944, răstimp în care a 
conceput șl aplicat vreo 20 de 
invenții — asta pentru a nu da 
decit un reper cifric, inevitabil 
limitat, despre munca sa neobo
sită. In această perioadă a rea
lizat o bază de documentare, 
pe probleme, care însumează 30 
de mii de pagini. De curînd a 
încheiat și o lucrare. în trei 
volume : «Defecte — cauze — 
remedieri». Iar acum se ocupă 
cu aplicarea sistematică a teh
nicii de calcul în cercetare, 
realizarea efectivă în secție, 
producția de serie.

Să ne mai mirăm de unde 
par cele 26 de procente 
creștere a exportului față 

■anul trecut 7
Există în Mediaș următoarea 

adresă : str. Unirii nr. 1, iar pe 
zidul casei o firmă n-a apucat 
să-și piardă strălucirea : «Di
recția generală a vămilor. 
Punctul vamal Mediaș. între
prinderea de comerț exterior 
„Romtrans" București. Punctul 
Romtrans Mediaș». Așa ceva 
fi-a mai existat in orașul de pe 
Tîrnava Mare. N-a fost nevoie. 
Acuma este. Data inființării : 
15 decembrie 1986. Revizorul va
mal loan Popa și colegul 
Bența-Veiicea Nicolae 
probabil, cei mai alergați 
meni din oraș. Căutindu-i, 
rindu-ne, am devenit .și i 
maratoniști. I-am întilnit 
la întreprinderea c 
După ce au controlai 
vagoanele, și-au pus semnături
le pe declarația vamală cu nr. 
1165. Un minicalculator scos 
repede dintr-un buzunar afi- 
șază o cifră : 11 386 900. Ce re
prezintă asta 7

Atîtea kilograme de marfă a 
trimis Mediașul peste fruntarii 
în acest an. Numai în cursul 
zilei de 29 august a expediat 
mobilă in Canada și Ungaria, 
vase emailate în Liban, sticlărie 
de menaj în Anglia, țesături 
Arabia Saudită, acid formic

la 
în
a- 
de 
de

său 
sint, 
oa- 

, la 
noi... 
însă 

de mobilă, 
at și sigilat

in 
in

opaltamentul
lui loan Chintovan, frezor la întreprinderea „8 Mai

„Ne mutăm la palter, în 
fiul

bucură Marius Chintovan (un an și șase luni),

di- 
mi- 

<Și dacă-ți 
milionul mi-1 dai?» Nu, 

cit 
să nu mi-1 mai

>
muncitor, actualul inginer 
rector Miclea. «Cu cit 7» Un 
lion de lire sterline, 
dau 
abia atunci gîndesc serios 
să-ți cer ca 
ceri... Ridem si-1 întrebăm pe 
Eroul Muncii Socialiste Ionel 
Miclea :

— Cum stați cu exportul 7
— L-am .depășit, dar necazuri 

tot avem. Care 7 Păi ăsta, cu 
reparația capitală a cuptorului 
de 20 de tone. Materialele re
fractare ne-au fost livrate cu 
nouă luni intirziere, dar plan de 
producție aveam pe el încă din 
ianuarie !

— Dv. cum stați cu exportul? 
am întrebat , și la întreprinderea 
vecină, la „Vitrometan".

— Bine. Am cîștigat piețe In 
Suedia, Spania, Mexic, Ameri
ca, Elveția, Anglia... să conti
nui 7 Ieri — vineri n.n. — au 
fost la noi delegați de la Dvil 
și Thomsen (Norvegia). Nichio 
Boeky (Japonia), de la Theba 
(Australia), M.Z.P.K. (Israel)... 
Cristalul românesc de Mediaș 
și-a cîștigat o binemeritată 
faimă...

Cel care ne-a dat răspunsul

trie, geometrie, să ai șî puțin 
talent, dar mai ales să vrei si 
să nu te lași“ — ne spune mais
trul.

Grecia, îar lista ar putea fi 
continuată, planul la export 
fiind îndeplinit și pe luna au
gust. .

UMBRE PE CĂRȚI DE VIZITĂ
Dar nu totdeauna lucrurile 

merg la fel de bine. E suficient 
să relatăm, iată, ce am trăit 
doar cu o zi mai înainte.

Joi spre vineri, după o noap
te de nesomn... clasa intii — 
pentru că n-am mai găsit bi
lete la vagonul de dormit al ac
celeratului 321 — coborîm pe 
peronul gării Mediaș, exact la 
ora înscrisă în „Mersul trenu- 
rilor“ : 3 si cincizeci si două de 
minute. Deci, iată că se poate 
și fără întirzieri. Noaptea e 
caldă, in spatele gării cvasipus- 
tii nu-i nici un taximetru, 
că ne 
hotel !

Ușor 
ajuns, 
că tori 
„Drept 
Peste zece minute, altul : 
coliți dv. parcul și la intersec
ția din colțul ăla...“ Obedienți,

așa 
hotărîm repede : Spre 
Cu toată viteza... proprie, 

de zis, mai greu de 
Noaptea — noapte, tre- 
puțini, dar amabili : 
înainte și Ia stînga".

„O-

ne conformăm. Treoem pe lingă 
o clădire cu două-trei etaje. 
Toate ferestrele-s luminate și 
deschise. Răzbat prin ele glasuri 
de femei și uruit de mașini. 
Citim o firmă pe stilpul zidului 
care susține poarta : întreprin
derea „8 Mai". Unul dintre noi: 
„Tipii fac mocasinii ăia fantas
tic de comozi..." Așa-i, dar la 
ora cu pricina oomoditatea unui 
pat era cu mult mai atrăgă
toare...

Intrăm 
ne mai 
peste un
coji de semințe și cimentat cu 
negru de fum. Pe simeza de la 
«Recepție» citim cu ochi 6coși 
de oboseală : «Azi nu mai avem 
locuri. Direcția.» Literele-s lipi
te pe o placă din plastic, semn 
că gurile or fi obosit si ele să 
tot rostească deprimanta in
formație. Am vrea să discutăm

în holul hotelului. Nu 
auzim pașii. Călcăm 
strat bine tasat din

cu reoepționerul de serviciu, dar 
aflăm de la paznicul Viotel 
Matei că „tovarășul Mihai Cui- 
ban doarme". Unde 7 „No. că 
nu departe. Aici, după despărți- 
tură..."

— O fi obosit.
Ne întoarcem spre cel care 

tocmai intrase în discuție. Aflăm 
că se numește Grigoraș Pa- 
raschiv. că a venit de la S.M.G. 
Isaccea, că a plătit de cu seară 
un loc in camera 204, dar că 
un revizor la C.E.C. Brașov, o- 
cupantul celuilalt pat. s-a în
cuiat înăuntru și-a făcut-o pe 
surdul și la telefon, și la repe
tatele bătăi în ușă... ; că în di
mineața asta are examen la 
școala de maiștri și că habar 
n-are pe ce lume e. că i-a tre
cut os prin os in fotoliu...

— Și eu am examen, dar la 
școala de maiștri pentru avia
ție. Sîntem cincisprezece pe un 
ioc, concurența-i mare. Azi dau 
teză la matematică.

Noul venit din... alt fotoliu e 
Chiva Adrian, aproape copil, 
deși zice că a împlinit 18 ani. 
Cearcănele nesomnului i s-au 
înnodat in barbă, dar o face pe 
bărbatul : „Noi, ăștia din 
Făinești-Dîmbovița. sîntem tari 
că mîncăm mere multe și bune". 
Dacă zice el... întrebăm :

— Și nu v-a aju.tat reoepțio- 
nerul să dormiți civilizat, in
tr-un pat 7

— M-a scos afară, aseară, 
că i-au venit niște grupuri de 
turiști. Lui nu-i pasă, are unde 
se odihni.!

Ne hotărîm să-l trezim, așa 
că-1 rugăm pe paznic să în
drăznească să-1 roage, să-1 im
plore. ba chiar să-i toarne o 
■cană cu apă reoe-n cap, dacă 
e nevoie. N-a fost, dovadă că 
reoepționerul Mihai Cuiban a- 
pare cu părul vilvoi și cu ochii 
mai cârpiți decît ai noștri. A 
fost „pedagog în învățămint", 
la hotel e angajat de un an, 
are 26 de ani, dar ecuson n-are, 
si nici camere, zice „că. grupu
rile de turiști", „că ce să le faci 
oamenilor că ronțăie semințe, 
necivilizatii...". Constatăm dia
grama. Ceea ce spune pare să 
fie adevărat : toate cele 265 de 
locuri sint ocupate, mai puțin 
patul de la 204 (unde se odih
nește revizorul de la C.E.C.) și 
cel din camera 130.

— Ce-i cu asta 7
— De două luni o țin în re

parație tovarășii de la coopera
tiva «Prestarea»...

Urcăm acolo. Cum arăta, ca
mera 7 Șantier ! Cu asta arn 
spus tot. Coborîm. Somnul ne-a 
pierit. Părăsim hotelul și le 
urăm «baftă» candidaților. că 
«succes» e mal greu, după o 
noapte ca a lor... N-ai ce face. 
Uneori, asa-i viața. Ieșim și... in
trăm in discuție cu ofițerul de 
serviciu de la consiliul popular. 
(Clădirile sînt unele lingă alte
le). Ora-i 5 si patruzeci si cinci 
de minute. Aproape că s-a făcut 
lumină. Pe 
de oameni, 
ajutați :

— Avem 
n-avem cu 
autobuzul de 6,15 s-au dat 
de bilete în plus.

Gheorghe Bogdan si Ivan 
nișoara (vicepreședintele consi
liului popular al comunei Tirna- 
va și, respectiv, agentul agricol) 
sînt doar doi din, pare-se. 
prea mulți! rămași... pe jos. Ne 
hotărim să vedem ce-i și la 
Autogara. Și vedem : 1

Un grup de oameni stau bulu
ciți în fata ghișeului unde ar

șcări urcă un grup 
Cred ei că pot fi

treburi la 
oe ajunge acolo.

Sibiu, 
in 
30

A-

BUN VENIT,
Peste noapte auzisem muget 

de motor ambalat la maxim 
și văzusem o mașină cu cruce 
roșie pe portieră. Ne-am mirat 
pentru că Mediașul, deși are 
75 601 locuitori, se bucură pe 
bună dreptate de reputația unei 
așezări liniștite. (Mai puțin in 
zilele cind -Gaz metan Mediaș» 
joacă fotbal cu reprezentanta 
Sibiului). Dimineața incă nu 
scăpasem de amintirea fulgere
lor albastre care, de la înălți
mea girofarului, semănaseră 
milioane de scintei în ferestre
le caselor aflătoare pe margi
nea drumului, spre spitalul cel 
nou. Ce s-o fi intîmplat 7

Ne explică doctorița Paras- 
chiva Panțuroiu.

— Trei frățiori între 3 și 6 
ani — Gheorghe, Cristina și 
Gabriela Ignat — s-au intoxicat 
cu insectofungicide. Vina este a 
părinților, au lăsat otrava la 
îndemîna copiilor. Acum i-am 
scos in afară de pericol, îi ți
nem sub perfuzii, dar ne-am 
chinuit serios... Am impresia că 
mulți nu știu încă la ce se ex
pun atunci cînd aduc in 
tot felul de substanțe...

Insă totul e bine cind se 
mină cu bine. Chiar dacă a 
greu, fericiți sîntem că

trebui să vindă bilete — dar 
n-o face 1 — Elena Moldovea- 
nu : dumneaei stă și privește 
cu ochi de pește prin geamul 
care o separă de ceilalți. Ce-o 
fi gîndind 7 Ce satisfacție poa
te să încerce oind le. observă 
alinierea 7 Cît de importantă 
trebuie să se 6imtă...

Importanța, în viata omului, 
e un lucru foarte mare. Am 
dori să înregistrăm panseul — 
spre a-1 transmite... proximită
ții — pe ceva pagini albe. Ideea 
ne-o dă un afiș plasat pe-un 
geam : „Condica de sugestii se 
află in biroul impiegatului de 
mișcare". Ne mișcăm intr-acolo, 
mai ales că ușa-i dată de pe
rete. Intrăm. Nici un suflet, 
nimic. Un dulap, o masă pe care 
odihnește o tușieră cu ștampila 
«I.T.A. Sibiu, Autobaza 4 Me
diaș, Biroul de mișcare», un 
fost pupitru de la care, cîndva, 
printr-un microfon, se anunțau 
plecările și sosirile autobuze
lor... Stăm, privim, 
tisim. 
o filă 
După 
varăș 
și ne-ntreabă _____________
Întîi vociferează, apoi (după ce 
ne legitimează) se indignează :

— E inadmisibil, așa ceva nu 
se poate 1

Sîntem de acord, mai ales că 
tovarășul în cauză este însuși 
șeful coloanei Mediaș. Se nu
mește Andrei Cazan, e aici de 
20 de ani și le știe pe toate :

— Avem 76 de autobuze, merg 
toate, 9 sint articulate, lunar 
transportăm 700 000 călător:. 
avem rezultate, muncim, ne 
străduim să fim etc., etc. Su
praaglomerata cursă de Sibiu? 
Trebuia să ni se fi spus, cind 
sint probleme luăm măsuri ur
gente. călătorul nostru e stăpî- 
nul nostru, am fi putut da un 
autobuz în plus, n-avem pro
bleme...

„Să ni se fi spus". De acord, 
dar cui 7 Oind 7 Pe unde o fi 
umblat șeful biroului mișcare ? 
Că nici noi n-am avut onoarea 
să-l cunoaștem. Pină la urmă 
am înțeles (oeea ce era, de alt
fel. evident) : Parcul de mașini 
existent ar putea — dacă s-ar 
și vrea — să satisfacă fără e- 
fort, ba chiar în condiții de 
confort, toate solicitările. Con
diții există. Nu există discipli
nă. (Sub ochii noștri cursa de 
Tirgu Mureș a plecat cu cinci 
minute intirziere), iar despre 
„călătorul nostru, stăpînul nos
tru" iată opinia lui Vasile Man
ciu. 43 de ani. comunist, galva- 
nizator la întreprinderea "Au
tomecanica»- Mediaș : „Fac na
veta din comuna Brateiu. Am 
abonament la I.T.A., dar de re
gulă folosesc bicicleta. Mai 
ales vara. Plătesc degeaba. Șo
ferii opresc cind vor. unde vor. 
uneori nici nu pleacă... Uneori 
așa-i viața..."

De acord, dar ar putea fi șî 
altfel. Dacă ar exista o mai 
bună organizare, disciplină, e- 
xigentă, răspundere, omenie. 
La fel și la hotel. Dacă revizo
rul C.E.C. ar fi descuiat ușa și 
dacă lucrătorii cooperativei 
«-Prestarea» ar fi reparat la 
timp camera 130, doi tineri s-ar 
fi putut prezenta la examene 
veseli, odihniți, în două luni 
hotelul ar fi putut încasa sume 
mai mari. O cheie răsucită în
tr-o ușă. o reparație făcută la 
timp — sînt nimicuri, nu 7 Au
tobaza de călători șl hotelul 
sînt doar două dintre cărțile 
de vizită ale orașului. E păcat 
să fie umbrite, nu credeți 7

. ne plic- 
fotografiem, ștampilăm 

din carnetul profesional... 
vreo zece minute un to- 
cu fata (auto)ritară intră 

de una-de alta...

VIAȚĂ NOVĂ!

Maistrul principal Glegor Mustocea, de la „Emailul roșu" (pri
mul din dreapta) : „Poarta de intrare a progresului tehnic este 

sculăria"

doctorul Dumitru Radu Ie-a a- 
sistat la naștere pe Cornelia 
Stoica, Petronelia Singeorzan și 
Bereș Ildiko. Mamele și copiii 
— doi băieți și o fată — sînt 
bine. Alte patru nașteri se a- 
nunță a fi în perspectivă ...ime
diată. «Bună dimineața, viață 
nouă !»

— Subscriu la
dv.. dar...

Reporterii sînt 
deauna grăbiți.

entuziasmul
oameni tot- 
Coboriserăm 

deja în curte și doream să ne 
luăm rămas bun de la dr. Ni- 
colae Năstase, directorul spi
talului, Care bineînțeles că ne 
însoțise peste tot.

— Dar ce 7
— Dacă tot sintețî aici no

tați și faptul că-i păcat să ai 
un spital ca ăsta, nou, cu 430 
de paturi, cu tot ce-i trebuie 
în materie de aparatură, cu 95 
de medici specialiști și primari, 
dar din cele 17 autosalvări 
existente pe hîrtie. în realitate 
să-ți funcționeze doar 10 ! Cum 
de ce 7 Pentru că celelalte nu 
merg, s-au hărtănit. Nu și-au 
îndeplinit numărul de kilometri 
planificați pentru a fi casate, 
dar nicț mu mai sint. de nici 
un folos. Și-atunci 7 Că tot la 
noi sint arondate șl Dumbră
veni și Copșa Mică...

Sîmbătă ia ora zece, la nr. 
11 de pe str. Vidraru (cartier 
Vitrometan) a fost dat in fo
losință blocul 103. „Este primul

bloc construit de noi cu șarpan
tă din lemn și e de presupus 
că infiltrațiile pe care le cam 
favorizează terasele vor fi eli
minate..." (ing. Gheorghe Bog
dan, directorul Antreprizei de 
construcții-montaj Mediaș). Am 
fost de față cînd reprezentanții 
a 38 de familii au primit cheile 
noilor apartamente. Am discu
tat cu mulți dintre ei, dar n-am 
notat decît declarațiile unora :

Silvia Guță, așchietoare la 
întreprinderea mecanică. 31 de 
ani : „D-ați ști cît sînt de fe
ricită ! Bărbatul meu e șo
fer. am locuit într-o- garso
nieră. acum e cu totul altceva..."

loan Chintovan. 30 ani. fre
zor la întreprinderea „8 Mai": 
„In sfirșit am scăpat de gazdă. 
Apartamentul e fain de tot...".

Oara loan, 32 de ani, subin- 
giner : „Suzăna. net'astă-mea e 
în luna a șaptea. Cel (cea) 
mic(ă) se nare că-i norocos 
(oasă), vine în casă nouă..." Șl 
tot așa...

Bună dimineața, viață nouă !
Pe care unii au început-o tot 

sîmbătă dimineața. La noua 
casă a cusătoriilor și-au unit 
destinele ■ doi tineri : învăță
toarea Delia-Roxana Ișan și 
mecanicul de întreținere Dorel 
Dochiță. Se grăbeau foarte 
tare. Colegul nostru abia a 
apucat să apese pe declanșato
rul aparatului fotografic...

Bun venit, viată nouă 1

DIMINEAȚA UNEI ZILE
DE DUMINICA

Bucurie la... Casa căsătoriei

în drumul său, reporterul se 
oprește mai întii în piața din 
centrul orașului : o abundență 
de produse de sezon de calitate 
sînt oferite de mulți, foarte 
mulți producători. Spațiul or
ganizat, iată, se dovedește prea 
mic. mărfurile se vînd chiar de 
pe tejghele improvizate. Nu este 
de mirare că, deși au sacoșele 
pline, gospodinele tot se opresc 
să mai cumpere cîte ceva...

Magazinele orașului sint des
chise pină la prinz. încercăm 
să găsim și o florărie. în mod 
cu totul inexplicabil, acestea 
sint închise. De ce tocmai du
minica 7 Oamenilor le place să 
primească și să ofere flori. Dar, 
tocmai în zilele de sărbătoare, 
în care gestul este întilnit cel 
mai adesea, magazinul speciali
zat este închis. Ar merita ca 
organizatorii comerțului local 
să facă un experiment : timp 
de o lună, să deschidă în fie
care duminică florăriile — 
măcar pină la ora 12, deși nor
mal ar fi pînă seara ! — și să 
compare apoi încasările cu cele 
ale zilelor de luni, să spunem. 
Așteptăm cu interes rezultatele 
unui astfel de experiment.

...Dar ținta declarată a călă
toriei prin oraș în dimineața 
frumoasă a sfîrșitului de august 
era unul din „punctele fier
binți" ale industriei orașului : 
întreprinderea „Automecanica", 
unde in secția de montaj se fi
nisau ultimele produse ale 
unui lot de semiremorci fri
gorifice destinate exportului.

în celelalte secții este liniște. 
Dar aici, in hala de montaj, este 
nevoie să se lucreze și azi, 
pentru a putea fi finalizat la 
timp contractul încheiat cu par
tenerul extern. Stăm de vorbă 
cu lăcătușul Teofil Păcurar, cu 
electricianul Andrei Vlăduț, cu 
șeful de echipă Iosif Knal. cu 
galvanizatorul Vasile Manciu — 
toți ne 
lucru : 
minăm 
voie de 
aici 7“

...Cel mai tînăr în secție este 
loan Pășcălău. Are 19 ani, este 
lăcătuș, a învățat la liceul în
treprinderii. Joacă fotbal în 
echipa „Automecanica", ca mij
locaș. Asta nu înseamnă însă 
că dacă trebuie să lucreze și 
duminica, el răspunde că are 

antrenament".
...Stăm de vorbă și cu lăcătu-

spun în esență același 
„Am venit ca să ter- 
lucrul început, era ne
noi, cum era să nu fim

șui Karol Schreiber. El 
cheiat concediul cu o 
urmă, așa incit nu este ....... _
mai firesc decît să vină și du
minică la lucru 1 Este singurul 
răspuns, dat de toți muncitorii 
din secția de montaj a între
prinderii „Automecanica" atunci 
cînd nevoile producției au ce
rut ca ei să fie în uzină și du
minica dimineața. Aceasta este, 
uneori, viața...

Inginerul Dionisie Bucur, di
rectorul întreprinderii — și el 
prezent la datorie — este satis
făcut : pînă la sfîrșitul lunii 
septembrie va fi încheiat în
tregul fond de marfă contrac
tat la export pe anul în curs, 
adică cu 40 milioane lei mai 
mult decît sarcina de plan. 
„Mai avem de primit 10 auto- 
șasiuri de la Brașov, cu care ne 
asigurăm întreaga bază mate
rială pentru îndeplinirea obiec
tivului propus — ne spune in
terlocutorul. Am fost sprijiniți 
de furnizorii noștri — și aș 
vrea să menționez aici, în pri
mul rind, întreprinderea de pro
duse din aluminiu Slatina — 
care au livrat toate cantitățile 
programate. Este drept, nici noi 
nu am stat cu brațele in sin. 
Avem un serviciu de aprovi
zionare foarte activ, serios im
plicat în problemele producției, 
cînd -arde- merceologii noștri 
își fac bagajele și pleacă la 
furnizori. Ionel Stavra abia s-a 
întors de la Galați, Ion Pleșa de 
la Slatina, Mihai Mihai de la 
București. Poate nu e bine să 
fie așa, întreprinderile ar tre
bui să-și onoreze fără discuție 
și la timp toate contractele, să 
facă inutile aceste depla
sări obositoare, dar, pînă s-or 
rezolva, toate problemele, iată 
că oamenii noștri își fac datoria 
așa cum trebuie. Și nu numai 
cei de la aprovizionare : în 
ultima vreme am început să 
trimitem cîte 10 mecanici auto 
în fiecare săptămină la Brașov 
pentru a urgenta montarea și 
expedierea autoșasiurilor care 
ne sint atît de necesare. Ieri 
s-au întors Vasile Bozeșan, Ion 
Aldea, mîine pleacă Arpad Si
mon, Liviu Pînzaru — pentru a 
nu da decit cîte două nume din 
fiecare echipă". Oameni care își 
Iasă acasă familiile, copiii, pen
tru a îndeplini în întregime 
sarcinile de muncă. Oare exa
gerează reporterul denumind 
aceasta eroism cotidian 7

NU ADUCE ANUL 
CE ADUCE CEASUL

Sîmbătă spre duminică a fost 
ultima noapte pe care am pe
trecut-o în Mediaș. Seara tir- 
ziu, cînd arți urcat spre paturile 
noastre, am avut o surpriză : 
Camera cu numărul ' 130 avea 
ușa larg deschisă, iar îngriji
toarea de pe etaj aduna cu 
grijă de bijutier toate scamele

a In- 
zi în 
nimic

pe care aspiratorul le iertase.
Iată că se poate. Ceea ce nu 

s-a rezolvat în două luni a fost 
terminat într-o zi-lumină... pre
lungită.

Mircea BUNEA 
Eugen RADULESCU

Foto : Sandu Cristian^
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ÎN INDUSTRIE

PLANULLA EXPORT - ÎNDEPLINIT EXEMPLAR!

Operativitate maximă 
în adaptarea la cerințele pieței

Circa 15 țări din patru continente 
ale lumii primesc de peste șapte ani 
fire melana realizate, într-o gamă 
diversificată, de colectivul între
prinderii de fire „Melana“ — Boto
șani. în acest an producția pentru 
export a întreprinderii este livrată 
în întregime numai pe devize con
vertibile. Aici, lună de lună sarci
nile de export au fost îndeplinite, 
toate contractele externe fiind ono
rate la termen si la un nivel de 
calitate corespunzător exigențelor, 
în luna august, prima in care se 
aplică decretul privind cointeresarea 
materială a oamenilor muncii, a în
treprinderilor în realizarea produc
ției de export și a exportului, co
lectivul și-a depășit sarcinile cu 5 
la sută.

— Strategia succesului la export, 
sublinia tovarășa Mihaela Andries- 
cu. inginer-șef. constă in înaltă res
ponsabilitate, seriozitate profesio
nală, creativitate. respect pentru 
produs, respect fată de sine, fată de 
partener. Cuvintul de ordine este : 
„Maximă adaptabilitate la cerințele 
pieței !“.

Cîteva fapte edificatoare în această 
privință. Pentru menținerea unor 
clienti externi, un colectiv de maiștri 
si ingineri din producție a pus la punct 
o tehnologie proprie de realizare a 
firelor din melana de tip mohair, 
care în prezent reprezintă mai mult 
de 50 la sută din exportul pe 1987. 
Partenerul extern a cerut un fir mai 
voluminos, oferit de întreprindere 
la tratativele precontractuale. Pro
blema a fost preluată in analiză de 
specialiștii din fabrică. îmnreună cu 
specialiștii de la furnizorul materiei 
prime — Combinatul industrial de 
fibre sintetice Săvinești- S-au sta
bilit caracteristicile materiei prime 
și parametrii de lucru pe fiecare 
fază tehnologică, adaptată la per
formanțele si posibilitățile tehnice 
ale utilajelor din dotare. Rezultatul 
a fost o reușită deplină, considerată 
astfel si de colectivul botosănean și 
de partenerul extern, care a con
tractat întreaga producție solicitată 
la acest sortiment. Au fost zile și 
nopți de căutări, de efort profesio
nal inventiv. Procedeul de obținere 
a melanei tip mohair a fost perfec
ționat in continuare, fiind asimilat 
ca o tehnologie curentă, aplicată 
fără probleme.

în același scop, al menținerii șl 
ridicării pe trepte mai înalte a pre
stigiului fabricii pe plata externă, 
s-a pus un accent deosebit pe per
fecționarea tuturor . categoriilor de

personal. Tovarășa Mariana Petrov, 
economist, șeful biroului organiza
rea producției și a muncii, spunea 
că în fabrică sînt organizate cursuri 
de perfecționare, inclusiv pentru ca
drele cu studii superioare. Vorbind 
de latura practică a perfecționării, 
se cuvine evidențiată finalizarea cu 
rezultate foarte bune a actiunii-de- 
viză : „Un muncitor să știe să lu
creze la fel de bine la cel puțin 
două faze tehnologice !“. Astfel, 
șeful de atelier, care are in subor
dine 3—4 faze, poate repartiza un 
om policalificat la locul de muncă 
unde este neyoie în momentul res
pectiv.

în altă ordine de idei, aici se 
pune un mare accent pe activitatea 
de întreținere si reparații a utilaje
lor, atit sub aspectul pregătirii și 
realizării propriu-zise a lucrărilor 
respective, cit și din punct de ve
dere organizatoric. în timp, s-au în
cercat și aplicat mai multe formule 
de organizare. în prezent e folosită 
o organizare combinată în felul ur
mător : întreținerea mecanică a uti
lajelor se află în coordonarea mais
trului tehnologic din fiecare din cele 
32 de formații tehnologice. Pe de 
altă parte, reparațiile planificate și 
cele accidentale sînt executate de 
un atelier mecano-energetic de 
sine stătător, cu 5 formații de lucru.

Un rol deosebit la mobilizarea 
eforturilor creatoare ale muncitori
lor și specialiștilor în vederea rea
lizării exemplare a producției pen
tru export îl au organizațiile de 
partid. Decretul privind exportul a 
fost cu promptitudine prelucrat în 
adunări generale, precum și în șe
dințe de grupă sindicală. Propagan
da .vizuală susține permanent prb- 
ocuparea colectivului muncitoresc în 
realizarea producției de export. Un 
număr mare de membri de partid 
raportează cum își desfășoară acti
vitatea în acest domeniu. Mai multi 
oameni ai muncii din întreprindere, 
cu care am stat de vorbă, printre 
care și muncitoarea Viorica Dobro- 
geanu, de la secția prelucrare poli
meri, faza sculuit, subliniind carac
terul stimulativ deosebit aii decre
tului Consiliului de Stat, au ținut să 
afirme angajamentul lor de a ac
ționa in continuare cu răspundere și 
spirit creator pentru a amplifica re
zultatele în activitatea de export — 
domeniu prioritar al economiei na
ționale.

Eugen HRUȘCA
corespondentul „Scinteii"

RĂSPLATA MUNCII RODNICE
© In condițiile în care planul la export pe luna august a 

fost îndeplinit, prin aplicarea prevederilor decretului, în medie 
fiecare om al muncii din întreprinderea de fire „Melana”- 
Botoțani realizează un cîștig suplimentar de 119 LEI ;

© FORMAȚIA PREPARAȚIE SCHIMB A realizează peste 
CIȘTIGURILE OBIȘNUITE 4100 LEI, ceea ce înseamnă, în 
medie, un adaos de 120 LEI pe persoană ;

® MAISTRUL GHEORGHE DASCALU, de la formația pre- 
parație, realizează un ados de retribuție de 130 LEI ;

© MAISTRUL MIRCEA MALIȘ, șef formație ring, cîștigă 
în plus 140 LEI ;

• MUNCITOAREA ECATERINA ACATRINEI cîștigă supli
mentar pe luna august 110 LEI ;

• MUNCITOAREA RODICA LUPAȘCU obține în luna 
august un venit suplimentar de 100 LEI.

CÎT POATE C1ȘTIGA CONCRET 
UN MUNCITOR GRAVOR IN STICLA

Manopera plătită 
pentru produsul 

destinat 
PIEJEI INTERNE

Manopera plătită 
pentru produsul 

destinat 
EXPORTULUI

Cîștig suplimentar pe un muncitor
ț
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cu amidon, deci împiedicarea feno
menului de șiștăvire ;
• fertilizările cu Îngrășăminte 

chimice s-au făcut în toamnă și 
apoi în timpul vegetației, in func
ție de starea culturii.

Nu putem să nu remarcăm că o 
seamă de unități agricole au dovedit, 
în ultima vreme, mai multă recep
tivitate față de experiența avansată 
a cooperatorilor din Sanislău. Ca 
urmare, de pildă, cooperativa agri
colă Petrești din Consiliul agroin
dustrial Sanislău a obtinut în acest 
an. pentru prima oară, peste 8 000 
kg grîu la hectar. Aici s-a re
nunțat la unele rețineri (care 
e-au dovedit nejustificate) în pre
luarea unor elemente din teh
nologia aplicată la Sanislău, cum 
ar fi, bunăoară, sporirea den
sității plantelor. Ca urmare, s-a 
realizat un salt remarcabil in 
sporirea producției. Dacă C.A.P. 
Petrești se situa cu peste 2 000 kg 
grîu la hectar sub nivelul celei de 
la' Sanislău. anul acesta decalajul

\ pe relația de devize convertibile, ceea ce înseamnă LA NIVELUL UNEI 
i LUNI UN CÎȘTIG SUPLIMENTAR DE 252 LEI.

• Zilnic = 10,50 lei
• Lunar 262 lei

Produsele din sticlă-cristal, executate în unitățile Centralei industriei 
sticlei și ceramicii fine București, înglobează un volum măre de mano
peră pentru decorarea artistică. Un calcul sugestiv, realizat împreună 
cu matematicianul Horațiu Isac, din atelierul de proiectare norme con
sum manoperă, arată importantele venituri suplimentare care revin oa
menilor muncii in condițiile realizării integrale a sarcinilor de export : 

Pentru un pahar de 100 ml, din sticlă-cristal, 
operația de gravare artistică un muncitor — care 
dividual — primește o retribuție de 7,02 LEI 
de producție zilnică de 15 BUCĂȚI.

In cazul realizării integrale a producției de 
pe întreaga întreprindere, muncitorul gravor L------------
aplicării prevederilor decretului, de o retribuție de 7,72 LEI PENTRU 
UN PAHAR DESTINAT EXPORTULUI PE RELAȚIA DEVIZE CON
VERTIBILE. Venitul suplimentar pe bucată — de 0,70 lei — este jus
tificat și de solicitarea deosebită pentru asigurarea calității acestor 
produse.

INTR-O ZI ADAOSUL DE RETRIBUȚIE ESTE DE 10,50 LEI (15 bu
căți X 0,70 lei) în condițiile în care producția este destinată exportului

PE

destinat exportului, la 
lucrează 

BUCATA,
în acord in- 
cu o normă

export și 
beneficiază,

a exportului 
în condițiile

O relație esențială pentru activitatea fiecărui colectiv:

ÎNALTĂ PRODUCTIVITATE - 
____ ÎNALTĂ CALITATE____
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In mod constant. conducerea 
partidului nostru situează în centrul 
atenției preocuparea pentru creș
terea competitivității, a calității 
produselor românești, concomitent 
cu sporirea neîntreruptă a eficienței 
economioe și a productivității mun
cii, parametri fundamentali ai anga
jării ferme a economiei naționale 
pe coordonatele dezvoltării calitativ»- 
intensive.

Factor intensiv prin definiție, 
creșterea productivității muncii con
stituie în același timp un criteriu 
esențial pentru caracterizarea nive
lului dezvoltării economioe. Dar un 
ritm înalt de creștere a productivi
tății, specific unei economii dezvol
tate, poate fi asigurat numai prin 
valorificarea tuturor factorilor care 
concură, prin elaborarea unui model 
optim care să îi ia simultan în con
siderare. Iată o explicație a mutații
lor semnificative produse si în ceea 
oe privește relația calitate-producti- 
vitate, care, depășind, rind pe rînd. 
stadiile extreme : „cantitate cu orice 
preț" și „calitate cu orice preț" (ne
cesară, ce e drept, produselor de 
foarte înaltă siguranță în funcțio
nare, cum e cazul celor destinate 
domeniului nuclear sau aeronautic), 
se îndreaptă către optimul dictat de 
eficiență : „calitatea optimă" sau 
„lucrul bine făcut de prima dată", 
în care ridicarea productivității 
și oea a calității sint. abordate si
multan, și nu una in dauna celei
lalte.

La întrebarea dacă există un con
flict între calitate și productivitate, 
răspunsul — negativ — a fost dat 
încă din antichitate: Aristotel. ..des
coperitorul" conceptului de calitate, 
afirma coexistența — și nu opoziția
— calității și a cantității. Dar. din
colo de argumentul istoric, evoluția 
contemporană a tuturor domeniilor 
vieții economico-sociale a impus ar
gumente specifice, a căror „autori
tate" o vom sublinia prin situații 
întîlnite în activitatea unor între
prinderi din cîteva ramuri indus
triale :
• Calitatea servește la MĂSU

RAREA PRODUCTIVITĂȚII, aceas
ta din urmă fiind direct proporțio
nală cu cantitatea de produse BUNE, 
corespunzătoare calitativ. Un exem
plu: la o întreprindere producătoare 
de organe de asamblare, pe una 
dintre mașinile semiautomate de 
presare se realizează 500 de șuru
buri pe oră. Să fie. oare, aceasta 
productivitatea ? Din păcate, nu : 
la verificare. 100 de șuruburi pre
zintă defecțiuni calitative. Deci. în 
loc de 500 de șuruburi, numai 400 
vor intra în calculul productivității, 
pentru că numai 400 sînt BUNE. 
„Vjteza de realizare a calității"
— productivitatea — este. în acest 
caz, diminuată considerabil datorită 
lipsei de exigență manifestate atît 
in autocontrolul efectuat de munci
torul executant, cît și, mai cu seamă, 
în controlul operativ, efectuat pe 
fluxul de producție de către condu
cătorul nemijlocit al procesului de 
fabricație — maistrul. Cît despre 
controlul efectuat de organele 
C:T.C., acesta este neeficient, actio- 
nînd doar ca sortator la final. Rebu
turile ar fi fost, desigur, mult mai 
puține dacă piesele erau verificate 
pe parcursul realizării, preventiv, 
de către executant.
• Calitatea DETERMINA PRO

DUCTIVITATEA, lucru evident, 
căci produsele bune constituie dife
rența dintre toate produsele realiza
te și rebuturi. Cu îmbunătățirea ca
lității. deci cu diminuarea volumu
lui rebuturilor, crește și productivi
tatea.

Nu calitatea, cî lipsa ei se opune 
productivității ! Iată un argument 
în acest sens din activitatea unei în
treprinderi producătoare de utilai 
chimic : atenția ce se acordă aici 
pregătirii și executării corecte a su

durilor este justificată nu numai de 
ponderea covirșitoare a sudurii In 
procesul tehnologic, dar și de difi
cultățile legate de remedierea de
fectelor. Astfel, remedierea unui de
fect al unei suduri realizate în 36 
minute durează in anumite cazuri... 
54 minute. Consecința negativă a 
lipsei de calitate asupra productivi
tății este evidentă.

„Greutatea" lipsei de calitate 
apare în adevărata ei mărime numai 
dacă îi considerăm TOATE conse
cințele, adică RISIPA DE MUNCĂ 
SOCIALA — vie și materializată — 
de unde se degajă și concluzia că 
deficiențele calitative antrenează o 
diminuare a productivității sociale a

Opinii pe teme 
economice

muncii. Sau, revenind la unul din 
cazurile prezentate, prin cele o sută 
de șuruburi rebutate au fost irosite, 
NUMAI ÎNTR-O ORA, cîteva 
kilograme de oțel aliat, kilowați de 
energie electrică, douăsprezece minu
te de muncă înalt calificată, timp 
în care și mașina a lucrat în plin... 
fără să producă : totodată, a fost 
întirziată livrarea produselor la be
neficiar. In cazul remedierii sudurii, 
risipa de energie electrică este și 
mai mare.

• Aprovizionarea neritmică si pro
gramarea defectuoasă a producției 
au determinat, la o secție a unei 
întreprinderi constructoare de ma
șini. următoarele ponderi decadale 
de realizare a planului lunar : 10. 20 
și 70 la sută. Sub presiunea timpu
lui. la sfîrșit de lună, unii conducă
tori ai procesului de fabricație din 
secția respectivă au găsit în normele 
de calitate cea mai comodă „rezervă" 
pentru „salvarea" productivității. 
Abaterile de la documentație au 
Început să fie „interpretate", limitele 
cîmpurilor de toleranță au devenit 
„elastice", iar montajul s-a transfor
mat într-o goană după soluții ad-hoc 
și improvizații. Operația (netehnolo
gică !) specifică acestei situații era 
„potrivirea", iar rezultatul — slăbi
rea intransigenței C.T.C.-iștilor și- 
renunțarea la principiul tehnic și 
economic sănătos al asigurării inter
schimbabilității pieselor.

Piesele necorespunzătoare au fost 
deci „promovate" la montaj sau 
chiar livrate la beneficiar, dar 
„salvarea" productivității era, evi
dent, iluzorie : în acest caz, fabrica
ția de serie devenise, practic, fabri
cație de unicate, iar beneficiarul vi 
avea de întimpinat mari dificultăți 
cînd va trebui să înlocuiască, în 
timp, cu o piesă bună, intr-adevăr, 
una dintre aceste piese „potrivite" în 
ultimele zile ale lunii. Iar aceasta 
admițind că „potrivirea" nu slăbește 
de la început rezistența produsului, 
scoțindu-1 din uz după numai citeva 
ore de funcționare I

O altă situație negativă, generată 
de un control superficial atît la 
furnizor, cît și la recepția beneficia
rului, am întilnit la o întreprindere 
producătoare de confecții metalice. 
Aici fusese introdusă pe fluxul de 
fabricație tablă cu defecte de lami
nare, descoperite abia după efec
tuarea mai multor operații, ceea ce 
a sporit considerabil efectul negativ 
al lipsei de calitate asupra produc
tivității. De asemenea, productivita
tea era diminuată și de faptul că 
pentru efectuarea remedierilor erau 
imobilizați, numai într-un atelier, 
șase muncitori înalt calificați,

★
Exemplele citate școt în evidență 

Importanța măsurilor luate pentru 
creșterea eficienței controlului cali
tății. îndeosebi în ceea ce privește 
latura de prevenire a apariției 
defectelor.

Se impun, de asemenea, unele 
concluzii :

In ultimă analiză, conflictul 
calitate-productivitate NU EXISTA : 
și calitatea și productivitatea sînt 
sinonime cu „organizare", „discipli
nă". „eficiență", „prestigiu" ;
• NU POATE EXISTA un conflict 

calitate-productivitate, deoarece un 
produs „bun de prima dată" se 
realizează „mai repede", deci cu o 
productivitate mai înaltă decît un 
produs fabricat, desigur „bine, dar... 
de a doua sau a treia oară", deci 
după remedieri sau derogări tehno
logice.

Totuși, un conflict există, șl anume 
între „dă-i drumu’ că merge" și 
normele conducerii științifice a cali
tății, care nu sînt facultative pentru 
o întreprindere competitivă.

ln«j. Traian TEODORU

Producție fizicâ suplimentară
în unitățile industriale ale jude

țului Bacău se desfășoară ample 
acțiuni care au ca obiectiv priori
tar realizarea, în bune condiții, a 
producției fizice planificate, rit
mic și la toate sortimentele. In 
fiecare secție si atelier productiv 
se urmărește aplicarea măsurilor 
cuprinse în programele de perfec
ționare și modernizare a produc
ției, de creștere a productivității 
muncii, de utilizare eficientă a ca
pacităților de producție. Prin apli
carea unui număr de 535 de mă
suri, de la începutul anului a fost 
obținută o producție suplimentară 
în valoare de un miliard lei, din 
care 54 milioane lei pentru export.

în același timp sint promovate 
noi tehnologii de lucru. sînt

concepute și introduse în fabricație 
produse cu caracteristici tehnico- 
funcționale superioare, competitive 
pe piața mondială. Pe aceste căi 
au fost produse, peste prevederile 
planului, mai mult de 2 500 tone 
cărbune brun, 14 000 mc cherestea, 
1140 tone plăci aglomerate din 
lemn, mobilier din lemn în valoa
re de 5 milioane lei, confecții tex
tile în valoare de 23 milioane lei 
și alte mărfuri solicitate de be
neficiarii interni și partenerii de 
peste hotare. Intre unitățile frun
tașe se numără întreprinderea mi
nieră Comănești, întreprinderea 
electrocentrale Borzești. întreprin
derea de confecții și I.F.E.T. 
Bacău. (Gheorghe Baltă).

Economii de combustibil prin valorificarea 
resurselor energetice refolosibile

Pe platforma Combinatului me
talurgic din Tulcea a fost pus în 
funcțiune un nou obiectiv econo
mic. Este vorba de un cazan de 
recuperare a căldurii gazelor arse 
de la cuptoarele de feroaliaje de la 
secția nr. 2. Este al patrulea cazan 
din seria celor 5 care. în final, vor

asigura, prin folosirea resurselor 
energetice secundare, o economie 
de combustibil de aproximativ 
75 000 tone pe an. Energia termică 
produsă se va utiliza la încălzirea 
apartamentelor din municipiul 
Tulcea. (Neculal Amihulesei).

I

ÎN AGRICULTURĂ PENTRU RECOLTE MARI IN ANULVIITOR

Insămințările de toamnă - efectuate la timp, la cel mai inalt nivel agrotehnic!
MUREȘ

Răspundere pentru 
buna pregătire a terenului

In unitățile agricole din județul 
Mureș urmează să se însămînțeze. 
în aoeastă toamnă. 58 290 hectare cu 
griu șî 25 750 hectare cu orz. Pentru 
ca semănatul să se încheie pînă la 
1 octombrie — sarcină subliniată pe 
larg la recenta consfătuire cu ac
tivul de partid și cadrele de bază 
din agricultură — o atenție deose
bită se acordă grăbirii arăturilor. 
Aceasta cu atît mai mult cu cit. 
pînă în seara zilei de 2 septembrie, 
lucrarea a fost efectuată în propor
ție de numai 26 la sută. Ce se în
treprinde in acest scop ? Ne răspun
de inginerul Teodor Ardeleanu. 
director cu producția vegetală la 
direcția agricolă județeană : „In 
fiecare unitate agricolă s-a făcut o 
analiză amănunțită a stării de vege
tație a culturilor de toamnă, stabi- 
lindu-se prioritățile la recoltat, ast
fel incit, în funcție de amplasamen
tul stabilit în unitățile cultivatoa
re. arăturile să fie încheiate pină 
cel mai tîrziu la data de 10 septem
brie. Tot în acest scop au fost luate 
măsuri în vederea bunei folosiri a 
tractoarelor, lucrindu-se atît ziua, cît 
și noaptea la arat". Ce se face în 
ce privește calitatea lucrărilor — 
l-am întrebat pe interlocutorul nos
tru. „Așa cum a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la 
recenta consfătuire, au fost consti
tuite comisii care răspund de cali
tatea lucrărilor de pregătire a te
renului. care vor fi permanentizate. 
Ele vor recepționa lucrările și vor 
urmări respectarea normelor tehnice 
de la semănat pină la recoltare".

Ce s-a realizat pînă acum ? O pri
mă constatare : întrucît 97 la sută 

din suprafața cu orz și o bună parte 
din cea cu griu urmează a fi insă- 
mințată după premergătoare mai 
timpurii, reooltarea leguminoaselor, 
trifolienelor, inului se desfășoară pe 
ultimele suprafețe. S-a început, de 
asemenea, recoltarea cartofilor, iar 
în ce privește sfecla de zahăr se va 
acorda prioritate solelor cu vegeta
ția avansată sau care au fost par
țial afectate de secetă, iar la po
rumb se vor recolta cu precădere

BUZĂU

Semințele să ajungă mai repede 
in unitățile agricole

Unitățile agricole din județul 
Buzău vor semăna. în această toam
nă, 62 410 ha cu grîu, 15 800 ha cu 
orz și 2 000 ha cu orzoaică. „Spre 
deosebire de anii trecuti. ca urmare 
a măsurilor luate, a crescut pon
derea semințelor din categorii bio
logice superioare — ne precizează 
inginerul Sandu Lambru, directorul 
general al direcției agricole județe
ne. Pînă în prezent, la grîu și orz 
sămînța din categoria elită si înmul
țirea I din producția proprie și din 
cea adusă din alte județe reprezintă 
peste 90 la sută. Intenționăm să nu 
folosim sămînță din înmultimea a 
doua deoarece rezultatele obținute 

hibrizii timpurii și mijlocii, astfel 
încît întreaga suprafață destinată 
celor două culturi va fi eliberată în 
timp scurt. Ca urmare, pentru orz 
au fost arate mai bine de 22 000 hec
tare — 97 la sută din plan, urmind 
ca restul de 3 la sută din suprafața 
destinată acestei culturi să fie arată 
concomitent cu recoltarea cartofilor. 
La grîu. 45 la sută din suprafața 
destinată acestei culturi urmează a 
fi amplasată după porumb și sfeclă 
de zahăr. Ca atare, accentul se pune 
acum pe recoltarea celor două cul
turi. In această privință se urmă
rește zi de zi stadiul lor de dezvol
tare. pentru a se începe recoltarea 
neîntîrziat, astfel încît ritmul ară
turilor să fie intensificat la maxi
mum. să se recupereze întîrzierile la 
efectuarea acestei lucrări.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

în ultimii doi ani au fost nesatis
făcătoare".

Așa după cum aveam să consta
tăm. activitatea la Centrul de se
mințe Buzău înregistrează. în aceste 
zile, momentele specifice vîrfului de 
campanie. S-au primit buletine roșii 
pentru 1 600 tone de orz și 3 300 tone 
grîu, iar în următoarele 2—3 zile alte 
600 tone orz și 5 000 tone griu ur
mează să fie livrate unităților agri
cole. „La griu — ne spune șeful cen
trului. inginerul Constantin Vasile — 
situația se prezintă în mare măsură 
bine. In unitățile agricole există deja 
peste 5 000 tone de sămînță de grîu 
din producția proprie care au primit 

buletinele de analiză. Din cele 3 572 
tone pe care trebuie să le primim 
din alte județe. între care Brăila, 
Călărași, Neamț. Arad. Timiș și mu
nicipiul București, ne-au sosit numai 
1010 tone, iar termenul scadent — 
10 septembrie — este foarte aproape. 
De asemenea, trebuie să mai pri
mim 618 tone de orz din județul 
Brăila din categoria elită și înmulți
rea I. A fost intensificată efectua
rea probelor de laborator, astfel in
cit. in următoarele 4—5 zile, toate 
unitățile agricole care au sămînță 
de grîu și orz din producție proprie 
să intre în posesia buletinelor de 
analiză".

Din necesarul de 14 400 tone de să
mînță de grîu și 3 160 tone de orz, 
cantitatea de peste 4 000 tone care 
trebuie adusă din alte județe pare 
mică la prima vedere, dar ea este 
constituită numai din semințe din ca
tegoriile superelită, elită și înmulți
rea I. cu importanță foarte mare în 
structura soiurilor folosite pe tere
nurile județului. Practic, în urmă
toarele 7 zile, județul Brăila trebuie 
eă livreze 1 314 tone de griu din so
iurile Fundulea 4, Fundulea 29. Fla
mura 80 șl Lovrin 32. categoria eli
tă și înmulțirea I ; Centrul de se
mințe din București — 1 000 tone din 
soiul Fundulea 29, înmulțirea I. ca 
să dăm numai două exemple. Iată 
de ce se impune ca ritmul livrărilor 
să fie urgentat și întreaga cantitate 
de sămînță să fie expediată cu bu
letinele de analiză aferente, fiindcă 
sub nici un motiv nu trebuie să se 
pună sub brazdă sămînță netratată.

Pînă în prezent. Centrul de se
mințe Buzău a livrat unităților agri
cole 2 000 tone grîu și 500 tone orz. 
Este necesar ca acțiunea de pre
luare a semințelor să fie mult inten
sificată. astfel ca însămînțărîle să se 
noată desfășura în ritm intens și 
de bună calitate.

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scinteii”

Randamentul la cultura griului poate spori
Anul acesta, în județul Satu Mare 

s-a obținut o producție de grîu mai 
mare, în medie, cu 600 kg la hectar 
decît cea realizată anul trecut. Cu 
toate acestea, așa cum se apreciază 
la organele de specialitate, ea nu 
exprimă potențialul real al unități
lor agricole sătmărene. Pentru în
făptuirea întocmai a indicațiilor și 
orientărilor secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cuprinse in cu
vîntarea rostită la recenta Consfă
tuire cu activul de partid și ca
drele de bază din agricultură pri
vind sporirea considerabilă a pro
ducțiilor cerealiere in anul viitor, 
comitetul județean de partid a 
adoptat un program amplu și minu
țios de măsuri politico-organizato- 
rice.

între măsurile de bază menite să 
asigure ridicarea producției de grîu 
în anul, viitor, pe întreaga supra
față planificată de 60 700 hectare, se 
situează răspîndlrea largă și apli
carea în practică a experienței uni
tăților fruntașe. Intre acestea se nu
mără cooperativa agricolă Sanislău, 
prima unitate din județ care a de
pășit, anul trecut, pragul celor 8 000 
kg griu la hectar și care. In acest 
an. a realizat o producție record de 
8 860 kg la hectar pe 770 hectare. 
Nu intimplător. la indicația comite
tului județean de partid, la unitatea 
din Sanislău s-au organizat schim
buri de experiență, unde au fost 
invitați înginerl-șefi și alți specia
liști din unități agricole, spre a lua 
cunoștință, la fața locului, de „se
cretele" producțiilor mari de aici. 
La aceste „secrete" s-a apelat și 
cu prilejul recentei instruiri organi
zate la stațiunea de cercetare agri
colă „Livada" cu specialiștii unită
ților agricole. Le împărtășim suc
cint, așa cum au fost relatate de 
Vasile Șoproni, lnginerul-șef al co
operativei agricole din Sanislău :

• pentru cultura griului s-au ales 
terenurile cu cele mai bune premer
gătoare. excluzîndu-se în totalitate 
însămînțarea griului după grîu ;

® s-au efectuat arături uniforme 
și o pregătire a terenului „grădină- 
rește", pentru a se asigura o repar
tizare uniformă a seminței ;.
• prin prevenirea și combaterea 

bolilor foliare, cultura a fost tinută 
in vegetație pină aproape de coacere, 
asigurind astfel umplerea boabelor

în unități agricole 
din județul Satu Mare 

dintre producțiile celor două unități 
s-a redus la 717 kg.

La indicația comitetului județean 
de partid, direcția agricolă a jude
țului a făcut o exigentă analiză a 
producțiilor de griu din acest an, 
din care s-a desprins cu claritate 
concluzia că producții slabe s-au 
înregistrat numai acolo unde nu 
s-au respectai. în funcție de zonă, 
desigur verigă cu verigă, tehnolo
giile stabilite. Asa. de pildă. C.A.P. 
Botiz din zona de șes. care are te
renuri cu grad de fertilitate mai ri
dicat. a realizat o producție mal 
mică decît C.A.P. Turț. din zona co- 
linară. Recoltă de griu sub posibi
lități a obtinut si cooperativa agrico
lă Mediesu Aurit, care are terenuri 
la ses cu fertilitate mai ridicată, in 
raport cu oea obținută, aproape la 
același nivel, de o unitate din zona 
de deal, cum este C.A.P. Călinești- 
Oas. cu condiții pedoclimatice mai 
vitrege. De fapt, producțiile slabe au 
o explicație limpede : în unitățile 
unde acestea s-au înregistrat, spe
cialiștii n-au acordat atenția cuve
nită executării unor arături de ca
litate bună si pregătirii corespunză
toare a patului germinativ.

— Sin tem cu toții animați de hotă- 
rîrea fermă de a spori simțitor pro
ducția de cereale Păioase — ne-a 
spus ing. Violeta Mureșan. director 
adjunct al direcției agricole județe
ne. De aceea în aceste zile. în lu
mina indicațiilor cuprinse in cuvin- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea cu activul de partid 
si cadrele de bază din agricultură, 
întreprindem controale exigente pri
vind activitatea specialiștilor din 
unități, urmărindu-se. în principal, 
crearea tuturor condițiilor pentru 
efectuarea exemplară a insămînțări- 
lor de toamnă.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii*
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MUNCA - făuritoare de bunuri materiale,
modelatoare de conștiințe

In curgerea Iui necontenită. So
meșul Mare adună din Munții 
Rodnei o sumedenie de rîuri si pi- 
raie cu ape reci și limpezi, care 
se prăvălesc de sus, dinspre Nord, 
cu puterea lor mereu sporită de ploi 
și de ninsori, croi.ndu-și drumuri 
adinei in rocile dure. Alte drumuri 
sint săpate departe. în străfunduri, 
in neclintirea straturilor geologice, 
de către cutezătorii mineri. Drumuri 
a.le temerității și iscusinței muncito
rești, artere prin care pulsează mi- 
nereurile de care țara are atita ne
voie în actuala etapă de dezvoltare

— Sint tot atîtea drumuri de via
ță și do muncă, sint noi destine 
umane făurite la înalta școală a mi
neritului — ne completează gîndu- 
rile maistrul Victor Grapini. secre
tar al comitetului de partid de la 
mina Rodna-Făget. Desigur, pretu
tindeni munca cere pricepere, hăr
nicie, devotament. Dar aici, la noi, 
în înfruntarea aspră cu muntele, in 
care contează enorm fiecare gest și 
fiecare secundă, în care sint deci
sive curajul, spiritul de acțiune și 
cel de echipă, toate aceste virtuți 
dobindesc valori și mai înalte, alcă
tuind laolaltă noua calitate a omu
lui, conștiința sa înaintată. Acesta 
este telul întregii noastre munci de 
partid. Pentru formarea omului nou. 
a conștiinței sate revoluționare, folo
sim toate pirghiile muncii politico- 
organizatorice, în spiritul orientări
lor formulate de secretarul general 
al partidului la recentul Congres al 
educației politice și. culturii socia
liste. Iar rezultatele acțiunilor noas
tre — în măsura în care sint btțne, 
dar și în aceea în care sînt mai pu
țin mulțumitoare — sînt confirmate 
de realitățile din viața și munca mi
nerilor.
.Mina Rodna-Făget are trei sectoa

re principale de exploatare : Valea 
Blasnel, Făget și Valea Vinu
lui. De-a lungul anilor, primele 
două sectoare au cunoscut o pu
ternică dezvoltare și modernizare, 
fiind dotate cu utilaje de înal
tă tehnicitate și productivitate. Nu 
la fel s-au petrecut lucrurile și în 
sectorul Valea Vinului, oarecum ne
glijat, pină de curînd, de conduce
rea minei, de forul de resort. Unii 
ajunseseră să se obișnuiască cu 
o anumită răminere în urmă a aces
tui sector, socotind-o, într-un fel. 
normală : „O fi sectorul mai slab

dotat, dar iată că lucrurile merg și 
așa'1. Alții erau pur și simplu spe- 
riați de imensul efort al reorgani
zării muncii, al dotării cu utilaje 
moderne, al introducerii noului. ..De 
ce să ne legăm la cap dacă nu ne 
doare ? Putem îmbunătăți ici-colo 
cite ceva. Dar pentru ce să reorga
nizăm totul ?“.

Bineînțeles, comuniștii n-au fost 
de acord cu argumentele comodită
ții în gindire și acțiune, ale jumătă
ților de măsură. Ei și-au dat seama 
că pentru a determina o reorgani
zare profundă trebuie să acționeze 
în primul rînd asupra conștiinței 
oamenilor, că orice schimbare ho-

prin strădanii, printr-un splendid 
efort de autodepășire. Ca atare, in 
abatajele din Valea Vinului au fost 
introduse mașini pneumatice de 
mare caipacitate. s-au montat „guri 
de rostogol" acționate electric sau 
pneumatic, iar transportul a fost 
mecanizat. în acest sector minier, în 
care comuniștii au acționat stăruitor 
pentru lichidarea răminerii in urmă, 
gradul de mecanizare a ajuns la 81 
la sută, iar productivitatea a sporit 
substanțial.

— Și nu ne vom opri aici — afir
mă și Hapca, și Maternic, și Emst, 
și Bidiu. Acum. în anul Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist Ro-

în minele din Munții Rodnei

tăritoare în felul de a munci urmea
ză să înceapă cu o schimbare a mo
dulul de a gîndi, de a concepe, do 
a înfăptui Așa se face că activita
tea de modernizare și reorganizare 
a sectorului minier Valea Vinului a 
fost tot timpul pregătită și desfășu
rată pe două planuri :
• Acțiunea politjco-organizatorică 

pentru pregătirea oamenilor și mo
bilizarea lor prin angajarea întregu
lui activ de partid, a comisiilor 
pe probleme, prin folosirea tuturor 
pirghiilor muncii de partid ;

• Acțiunea tehnico-organizatorică 
pentru restructurarea și moderni
zarea producției.

Ambele acțiuni — conduse de or
ganizațiile de partid. în fruntea 
amindurora — comuniștii. Maistrul 
Alexandru Hapca, membru al comi
tetului de partid din sector, subingi- 
nerul miner Vasile Maternic, mem
bru al consiliului de control munci
toresc al comitetului de partid, in
ginerul mecanic Carol Ernst, secre
tar cu probleme economice al orga
nizației de bază, schimbul A, mine
rul Leontin Bidiu, șef de brigadă, 
și multi alții au fost în fruntea 
bătăliei pentru nou, au venit cu pro
puneri îndrăznețe, au găsit soluții 
tehnice și organizatorice pe care 
le-au tradus în viață prin muncă.

mân, noul In organizare. în tehnică, 
in producție are și la noi un pu
ternic promotor : conștiința nouă, 
revoluționară a oamenilor, convin
gerea lor că prin muncă, prin efor
turi unite iotul se poate înfăptui.

Aici, în Munții Rodnei. ne-am 
întîlnit cu mulți mineri. Ne-au 
vorbit despre munca lor cu un 
înalt sentiment al răspunderii, po
trivind vorbele pe măsura faptelor 
— adevăratul argument al spiritului 
revoluționar în acțiune. într-un fel 
sau altul, ei ne-au mărturisit că 
munca în mină nu se poate face ca 
lumea fără hărnicie și angajare, fără 
adevăr, cinste, dreptate și omenie. 
Și ne-au mai spus că orice atitudine 
de comoditate, orice abatere de la 
datorie este sancționată aspru de 
colectiv, deoarece dăunează tuturor.

...Așa s-a întimpliat într-o vreme 
la Valea Blasn-ei. Era acolo o echi
pă de întreținere, condusă de mais
trul mecanic Ioachim Măricuț, care 
execută reparații și revizii de min- 
tuială, se plingea că nu are piese de 
schimb, dar nu le folosea pe cele 
ce se puteau recupera, aștepta totul 
de-a gata. Datorită neglijenței și 
nepăsării se ajunsese ca din șapte 
locomotive din subteran să funcțio
neze doar două. în adunările orga
nizațiilor de partid din cele trei

schimburi, comuniștii Cristian So- 
meșan, Vasile Terek, Pățit Ionel II. 
Ilie Pop și alții au criticat cu seve
ritate asemenea atitudine. „Nu pu
tem tolera așa ceva ! Măricuț ne în
șeală și pe noi, dar se înșeală și pe 
el. Iar la noi, în mină, nu poate fi 
loc pentru înșelătorie".

S-a stat de vorbă stăruitor cu 
maistrul Măricuț — dar degeaba. A 
primit O sancțiune administrativă — 
și tot degeaba. Pină la urmă a fost 
pus in discuția adunării generale de 
partid, care l-a sancționat cu vot de 
blam.

Nu le-a fost ușor comuniștilor să 
ia o asemenea hotărîre. Exprimîn- 
du-și, prin votul lor, voința de a 
îndrepta lucrurile, ei au subliniat că 
sancțiunea de partid vizează in pri
mul rînd mentalitatea lucrului de 
mintuială, atitudinea de delăsare, 
lipsa simțului de răspundere. „Pe 
toate acestea avem datoria să le 
combatem și la Măricuț, și Ia fieca
re dintre noi, atunci cind se mani
festă intr-un fel oarecare" — au 
spus atunci comuniștii. Și' âșa cum 
ne-au mărturisit de Ia început, și 
nouă, și-au reafirmat credința în 
„hrănicie și spirit de angajare, în 
adevăr, cinste, dreptate și omenie".

De citeva luni echipa de întreți
nere de la Valea Blasnei e condusă 
de maistrul mecanic Nicolae Lungu. 
Treburile au intrat pe un făgaș nor
mal. Deosebit de important e fap
tul că si acum formația de lucru e 
alcătuită cam tot din aceiași oameni, 
insă spiritul de ordine și disciplină, 
o nouă atitudine față de muncă au 
făcut ca aceiași oameni să alcătuias
că o cu totul altă echipă. O echipă 
de frunte.

— După cum se vede, și la noi, la 
mineri, omul sfințește locul, ne spu
ne Emil Porcius II, secretarul or
ganizației de bază nr. 5. schimbul C. 
Iar prin om eu înțeleg felul Iui de 
a se comporta și de a munci, de a 
gîndi și acționa, așa cum mi-aș în
gădui să vă arăt prin citeva întim- 
plări de muncă și viață din mina 
noastră.

Despre aoeste „întîmplări de mun
că și viață" și despre alte fapte ale 
oamenilor din minele Munților Rod
nei vom relata într-un număr viitor 
al ziarului.

Gh. ATANASIU 
Gh. CRIȘAN

Frumuseți urbanistice din muni
cipiul Tirgu Jiu

Foto : Agerpres
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De la specificul problemelor la acțiuni 
educative specifice

VA INFORMĂM DESPRE,

Confecții pentru sezonul de toamnă

r Sentimentul istoriei
și mesajul poeziei

Tezele și orientările cuprinse in 
cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceatișescu la recentul Con
gres al educației politice și culturii 
socialiste, adevărat document pro
gramatic al activităților consacrate 
dezvoltării conștiinței socialiste a 
oamenilor, constitute un îndreptar 
prețios pentru analiza responsa
bilă a mijloacelor și modalități
lor educative. între care un im
portant loc îl au cele destinate for
mării, întăririi și- afirmării spiritu
lui civic, educării maselor largi in 
spiritul legalității socialiste și al 
ordinii de drept.

Desigur, respectarea legilor și a 
tuturor normelor de conviețuire so
cială este determinată de nivelul 
conștiinței, de atitudinea fiecăruia 
fată de societate, depinzind însă și 
de buna cunoaștere-a normelor le
gale. De altfel, experiența activității 
de educație juridică acumulată de 
organizația Asociației juriștilor din 
județul nostru demonstrează strîn- 
sa interdependentă intre cunoaște
rea legilor și înțelegerea imperati
vului respectării lor.

Cum este și firesc, acțiunile edu
cative sint integrate în programul 
complex de măsuri adoptat, de co
mitetul județean de partid privind 
desfășurarea activității politico-edu
cative. De aici, o primă și impor
tantă concluzie : putem spune, cu 
deplină acoperire, că juristul acțio
nează nu ca un simplu specialist, 
ci ca un activist politic, ca propa
gandist, căci realizarea educației 
juridice nu constă într-o simplă a- 
ducere la cunoștința populației a 
conținutului unor acte normative, 
ci presupune o activitate complexă, 
urmărind să-i formeze cetățeanului 
un mod de gîndire care să îmbine 
cunoașterea literei legii cu înțele
gerea sensului, semnificațiilor șl 
finalităților social-economice si mo
rale pentru realizarea cărora a fost 
adoptată reglementarea respectivă.

Pentru desfășurarea activităților 
de educație juridică, unul șl același 
jurist-propagandist răspunde de 
cite o unitate socialistă timp de mai 
mulți ani la rînd. Efectul e ușor de 
constatat : activitatea de educație 
juridică șt prevenire se „așază" pe_ 
cunoașterea temeinică a colectivului 
de muncă respectiv, a problematicii 
sale concrete, social-economice. Mai 
mult, se iau astfel în grijă — se 
înțelege, tot sub aspectul educației 
in spiritul legalității — și căminele 
de tineret ale unității respective, cit 
și comisiile de judecată ce funcțio
nează acolo, sau in cazul școlilor — 
internatele acestora ș.a.m.d.

Continuitatea răspunderii educati
ve permite si mai buna diversifi
care a formelor de implicare a ju
riștilor în asigurarea stării de le
galitate, printr-o participare frec
ventă la viata obștească a colec
tivului respectiv. Această diversi
ficare nu constituie un scop in sine; 
sensul ei ar putea fi rezumat ast
fel : explicarea reglementărilor I» 
momentul potrivit și in cadru! a- 
decvat. Propria experiență ne-a con
vins ce posibilități eficiente oferă — 
spre exemplu — participarea la a- 
dunări generale ale oamenilor mun
cii din unități industriale si coope
ratiste sau la marea majoritate a 
adunărilor generale din C.A.P., 
I.A.S.. asociații intercooperatis- 
te și S.M.A. din județ, prile
juri cu care juriștii au putut par
ticipa la dezbateri cu referiri con
crete la anumite aspecte de respec
tare a legilor, de încălcare a unor 
dispozițiuni legale, la cauzele care 
au determinat sau favorizat stări de 
lucruri negative. Alte modalități 
sint numeroasele consultații juridice 
— date, de regulă, chiar la locul de 
muncă al celor interesați (ateliere, 
secții, sectoare zootehnice).

Nu sint neglijate nici acțiunile 
de largă cuprindere, adresate unui 
public de masă, sau cele adresate 
cetățenilor din cartiere. în perioada 
acestui an. juriștii au realizat în 
total aproape 7 000 de acțiuni de 
propagandă juridică, din care 2 800 
expuneri și conferințe. întîlniri cu 
populația si mese rotunde pe teme 
legate de cunoașterea, înțelegerea și 
respectarea legilor, peste 500 de

participări la „Tribuna democrației", 
O condiție căreia i se acordă deo

sebită atenție in cazul acestor ac
țiuni este componența auditoriului. 
După opinia noastră, semnificativ 
nu este atit numărul de participanți 
la acțiunile de educație juridică, ci 
profunzimea și eficiența acestora ; 
de-aceea, promovăm din oe in ce 
mai larg întilnirHe cu grupuri mai 
restrinse de persoane, modalitate 
care dă rezultate mai bune. în co
laborare cu ceilalți factori educațio
nali. încercăm să asigurăm o parti
cipare. i-am putea .spune califi
cată, la acțiunile educative, adică 
în principal a oamenilor direct in
teresați prin activitatea lor la cu- 

moașterea actelor normative invo
cate, respectiv a unora predispuși la 
fapte și acțiuni negative. Astfel, la 
o acțiune de popularizare a legis
lației specifice activității de ges
tiune, depozitării si circulației va

lorilor materiale, desfășurat^ la în
treprinderile „Tractorul" și „Rul
mentul", au participat toți gestio
narii și lucrătorii din depozitele ce
lor două unități.

Continuitatea răspunderii ne per
mite să adecvăm mai bine și acti
vitățile educative adresate tineretu
lui. E locul să precizăm că educația 
civică in școli, facultăți, colective de 
tineri muncitori, in rîndul tineretu
lui de la sate ne preocupă în mod 
deosebit. Dar chiar si această simplă 
enumerare sugerează ce diversitate 
do specific există in cadrul tinerei 
generații. Fără a intra în detalii, 
apelez la un singur exemplu, care 
sugerează tocmai caracterul complex 
al acțiunilor de educație civică a- 
dresate tineretului. Astfel, un to
varăș judecător a răspuns de o in- 
tîlnire cu toți administratorii cămi
nelor de nefamiliști de la între
prinderea de autocamioane — Bra
șov pe teme de legislație referitoa
re la cămine, acte normative pri
vind ordinea și disciplina, autogos- 
podărirea în cămine etc. ; întîlnirea 
a fost urmată de vizite in fiecare 
cămin și, apoi. o consfătuire fi
nală, în prezenta factorilor admi
nistrativi. sindicali, U.T.C. din uzi
nă. în legătură cu constatările fap
tice si concluziile desprinse, cu mă
surile ce se cer luate.

Cunoscîndu-se bine specificul stă
rii legalității intr-o colectivitate, ge
nurile de activități preventiv-educa- 
tive pot fi mai bine adecvate. Spre 
exemplu, de Ia începutul anului 
s-au organizat peste 100 procese la 
fata locului — adică în colectivele 
de muncă unde s-au produs cazurile 
respective —, precum și 220 de pro
cese cu „publicitate mărită". Aceas
ta este o modalitate educativă obiș
nuită. folosită mai mult în cazul 
unor infracțiuni. în ce constă nou
tatea experienței dobîndite ? Pe 
lingă procese pentru care — să spu
nem asa — s-a creat „reflexul" unei 
publicități aparte (din această ca
tegorie am cita cel judecat la între
prinderea de panificație Brașov, cel 
judecat la întreprinderea județeană 
de transporturi locale, privind un 
accident mortal de circulație, cel 
judecat la Casa de cultură din 
Codlea, privind sustrageri de la 
I.A.S. Codlea). au mai fost judecate 
la fata locului si peste 50 de procese 
civile, privind 'desfaceri disciplinare 
de contract de muncă, imputații, 
restituiri ale cheltuielilor de școlari
zare. Este o metodă pe care o vom 
menține in arsenalul acțiunilor e- 
ducative întreprinse.

Ca și alte organizații județene ale 
Asociației juriștilor, efectuăm pro

pagandă juridică și prin tipărituri. 
Ceea ce mi se pare interesant de 
menționat sub aoest aspect este 
grija ca selecția și gruparea extra
selor din legi să fie. ca să spunem 
așa, cit mai operaționale. Din ini
țiativa și sub îngrijirea secției de 
propagandă a Comitetului județean 
de partid Brașov, s-au editat, cu 
sprijinul juriștilor din organizația 
noastră, o serie de.. broșuri .cu „ ex
trase din acte normative grupate 
tematic, cum ar fi : pentru membrii 
consiliilor oamenilor muncii din în
treprinderi. pentru maiștri, pentru 
cetățeni în general, fiind in curs 
elaborarea unor asemenea broșuri 
în sprijinul lucrătorilor din agricul
tură, din comerț, din cooperație s.a.

Dar editarea culegerilor de extra
se din legi este doar un prim pas. 
în continuare, se are în vedere asi
gurarea la fiecare compartiment de 
muncă, secție, atelier. subunitate, 
depozit a cite unui set cu acte nor
mative aplicabile in compartimentul 
sau domeniul respectiv, astfel incit 
oamenii muncii să poată consulta 
cu ușurință și operativitate actele 
normative pe care trebuie să ie a- 

,plice In activitatea curentă.
Experiența in continuă îmbogățire 

nu înseamnă că în activitatea de 
educație juridică și prevenire des
fășurată de organizația noastră ju
dețeană nu se impun și observații 
autocritice, mai ales în legătură cu 
aspectele de ineficientă și forma
lism. Ele se datoresc, de cele mai 
multe ori. insuficientei pregătiri a 
acțiunilor, necunoașterii temeinice 
a stărilor de lucruri din colectivul 
respectiv, lipsei de continuitate a 
unor acțiuni.

Pa bună dreptate se spune că este 
mai greu să previi săvirșirea unei 
încălcări de lege decît să judeci 
încălcarea comisă. Cu atit mai mult 
se impune concluzia că în activi
tatea educativ-preventivă este ne
cesar un spor de forță de convin
gere. un plus de eficiență. Cu a- 
ceastă conștiință ne străduim să ne 
îndeplinim sarcinile desprinse din 
documentele de partid, cu hotărîrea 
de a ne Înscrie mai bine in ansam
blul activităților politico-educative.

Constantin SOROCEANU 
președintele orgonlzației 
județene Brașov, a Asociației 
juriștilor

Prevăzători, lucrătorii comerțu
lui de stat s-au pregătit din timp 
să intîmpine toamna cu un sorti
ment bogat de confecții. O dovadă 
concludentă o constituie vitrinele 
marilor magazine ale Capitalei, ca 
„Unirea", „Bucur Obor". „Bucu- 
rești", „Victoria". „Cocor" etc., 
unde, alături de articolele din țe
sături fine, subțiri, pentru vara 
care se duce, au fost expuse o serie 
de mărfuri din stofe și tergaluri 
pentru sezonul care ii ia locul.

De fapt, ce e nou și, firește, re- 
.comandabil in linia modei acestei 
toamne? Iată o întrebare pe care 
am adresat-o unui vechi specialist 
al comerțului, Maria Stan, direc
toarea I.C.S. „Unirea", magazin 
care a pășit într-al unsprezecelea 
an de existență și unde. în cadrul 
a 80 de raioane, se desfac zilnic 
toate profilurile de mărfuri, de la ac 
și ață pină la mașinile de spălat 
cu program. Mai intii, ni se preci
zează că, pentru sezonul de toamnă, 
conducerea, specialiștii marelui 
magazin, printre care Mariana Ser- 
ban, Adrian Derasadurian, Con
stantin Sebat și alții, au început 
pregătirile incă din semestrul întîi. 
Pregătiri care includ comenzi fer
me, apeluri și deplasări repetate 
la furnizori, selecții riguroase de 
mărfuri in pas cu moda, Modă în 
care, subliniază interlocutoarea 
noastră, la femei primează umerii 
puternic proeminenți, lejeritatea 
in partea superioară a confecției 
și îngustimea in partea inferioară, 
deci conicitatea, iar la bărbați cos
tumul Ia două rînduri de nasturi și 
pantalonul pensat și mai conic ■ la 
bază.

Prin I.C.R.T.I.-Bucureștii maga
zinul beneficiază de mărfurile 
unor fabrici reputate din țară, ca 
I.C.T.B., I.C. Craiova, I.C. „Bega", 
I.C. Curtea de Argeș, I.C. Bacău. 
I.C. Arad, I.C. Sibiu, I.C. O- 
radea, „Mondiala" Satu Mare, 
cooperativa „Co0tex“-Oradea etc., 
etc., creatorii acestora lansînd și 
pefmanentizînd moda internațio
nală: mai funcțională, mai lejeră, 
mai colorată de astă-dată, albul și 
negrul, pastelurile calde fiind pre
dominante. Practic, ce oferă „Uni
rea" la oapitolul confecții pentru 
femei? Scurte, fuste și pantaloni 
din țesături ușoare, comode la 
purtat, ușor de întreținut și care 
sint agreabile in acest început de 
septembrie, pardesie cu umeri 
ampli, drepte sau ușor conice, din 
diferite stofe, impermeabile din

tercot, intr-o variantă nouă, rochii 
și compleuri din jerse fin. jachete 
și pantaloni din țesături groase, 
rochii și bluze din mătăsuri vapo
roase. pentru ocazii. Pentru ado
lescente se găsesc modele simi
lare, dar mai viu colorate, mai 
dezinvolte.

Pentru bărbați, directoarea Ma
ria Stan recomandă costumul la 
doi nasturi realizat într-un sorti
ment variat de țesături, desene, 
poziții coloristice, de asemenea 
pardesiul din țesături tip lină, 
impermeabilul-' și scurta din' tercot. 
pantalonul și sacoul din țesături 
tip lină, înlocuitorul de palton cu 
căptușeală matla.sată. cămășile uni 
și fantezi din diverse țesături. Ti
nerii beneficiază și ei de o serie 
de mărfuri adecvate virstei lor. de 
la pantalonul modern la scurta sau 
bluza de vint. Aici, de altfel, toate 
confecțiile sint prezentate ca in
tr-o mare expoziție a bunului 
gust.

Deținători ai „Ordinului Muncii" 
clasa I in 1981 și ai cîtorva premii 
pentru modul de prezentare a 
mărfurilor, cei ce muncesc la 
magazinul „Unirea" vor să-și păs
treze bunul renume printr-un 
comerț civilizat cu publicul, prin- 
tr-o rigoare a expunerii confecții
lor de sezon. De altfel, mărfuri si
milare pot fi procurate din toate 
marile magazine ale comerțului de 
stat de pe cuprinsul țării, Un 
adevăr de care se poate convinge 
oricine străbătînd raioanele spe
cializate pe confecții ale aoestora. 
unde articolele de toamnă au și 
început să ia drumul beneficiarilor 
— cumpărătorii. Un sortiment va
riat de jachete de sofă de toate 
culorile, ușor de asortat la fustele 
plisate sau conice sau la pantalo
nul îngust la bază, o diversitate 
de compleuri din tergaluri in ca
rouri. picouri. numeroase com
pleuri trei-sferturi, din nou la 
modă. La raioanele de confecții- 
bărbați surprinde, de astă-dată, 
existența tuturor numerelor, inclu
siv 64, număr „extrem", cum îi 
spunea în glumă interlocutoarea 
noastră.

Se poate spune că toamna aceasta 
a rezervat cumpărătoarelor șl 
cumpărătorilor surpriza unor con
fecții care imbină eleganta liniei' 
cu rezistența fibrei, căldura culorii 
cu a vestimentației însăși.

Marta CUIBUȘ

Cine pășește după- 
amiaza în incinta Mu
zeului de artă și isto
rie al municipiului 
București are șansa 
unei întilniri aparte, 
a unei adevărate sur
prize. în fiecare zi, 
cind puterea razelor 
soarelui începe să 
scadă, noi „lumini" 
vin să potențeze mis
terul ambiantei speci
fice. noi „glasuri" te 
trimit cu gindul către 
timpurile cărora pie
sele arheologice, ines
timabile documente 
de epocă, le-au fost 
martore; se fac auzi
te vocile poeziei și li
teraturii. acordurile 
muzicii vechi și noi. 
ale unor sonorități ra
finate. iar acestora li 
se alătură forța de 
sugestie a unor ima
gini proiectate de pe 
diapozitive. Muzeul
— tezaur al dovezilor 
existentei noastre mi
lenare pe aceste me
leaguri. ale dramatis
mului luptei pentru 
libertate socială și na
țională. loc de studiu, 
cercetare si descope
riri științifice — de
vine. prin spectacolul 
de sunet și lumină pe 
care îl animă, un 
spațiu și mai incitant 
intru meditație și vi
sare. Universul său 
tăcut. dar atit de 
grăitor — prin vechi
me. putere de suges
tie și semnificare, 
prin frumusețe nepie
ritoare — se'transfor
mă mai intii într-un 
decor generos. In ex
presivitatea ambian
tei muzeale, sub spo
turile de lumină, de
talii reliefate se fi
xează in memorie cu 
vigoarea unor prim- 
planuri .afective. In 
sala tăcută răsună, a- 
companiate de grave 
acorduri muzicale, 
tulburătoare poeme 
lirice, comentarii a- 
vîntate. Sint evoca
te, prin pagini lite
rare de referință, 
principale etape, e- 
venimente cruciale — 
tumultul. dramatis
mul existentei noas
tre istorice. monu
mentalitatea condu
cătorilor. voința lor 
eroică și vizionară, 
patriotismul fierbin
te al poporului ro
mân. Cronica „Cetății 
lui Bucur" este pro
iectată sugestiv în ca
drul mai amplu al 
cronicii tării, al mari
lor idealuri de liber
tate socială si națio
nală. Capitala țării a- 
pare ca un adevărat 
„leagăn de revoluții"
— aceasta fiind si 
metafora care dă ti
tlul spectacolului de 
sunet și lumină al 
Teatrului „Bulandra". 
spectacol care culmi
nează cu evocarea 
transformărilor prin 
care a trecut Bucn- 
reștiul sub ochii noștri 
și cu prefigurarea di
mensiunilor lui vii
toare. In ambianta 
muzeului. trecutul

comunică cu prezen
tul — pe coarda emo
ției hrănite de evo
care — mai direct, 
mai strîns. Prin forța 
imaginii artistice bo
gate astfel constitui
te, timpul se dilată, 
devine parcă reversi
bil. potențind trăirea 
umană și legind idea
lul și lupta celor ce 
au trăit „cîndva" de 
aspirația și lupta ce
lor de acum (elevi, 
studenți. muncitori, 
tehnicieni. vizitatori 
din întreaga țară).

Incitante referințe 
de ordin cultural, dar 
și unele de peisaj 
specific bucureștean 
fructifică expresiv 
noul spectacol de su
net și lumină al Tea
trului Mic. ce se des
fășoară (ca si in anii 
precedenți) în’ Roton
da scriitorilor. „Ano
timp de aur" (cum se

Spectacole 
de sunet 
și lumină

numește montarea re
centă) dă rezonantă 
unor emoționante pa
saje de poezie și pro
ză patriotică, semnate 
de mari personalități 
aje, literaturii româ
nești (statuile unora 
dintre ele străjuind 
incinta verde din 
Grădina Cișmigiu). Ca 
și în realizările pre
cedente ale Teatrului 
Mic, o atenție deo
sebită se acordă unor 
glasuri reprezentati
ve ale liricii contem
porane. Cu puțină 
imaginație, cel ce 
participă la acest ce
remonial spectacular 
iși poate evoca antica 
Arcadie. „timpurile 
cind oamenii respirau 
poezia în adierile vin- 
tului. cind păstorii 
cîntau inspirate me
lodii din fluierele lor 
agreste". Limpezimea 
cuvîntului purtător de 
date, realități, stări 
și mai ales forța de 
sugestie a verbului 
poetic iși dovedesc cel 
mai adesea virtuțile 
de evocare; ale isto
riei. ale unor impor
tante etape ale civili
zației si culturii. Aco
lada in timp se îmbi
nă aici cu chemarea 
de a reflecta asupra 
comunicării omului cu 
natura. îndeamnă gîn- 
dul să poposească a- 
supra felului in care 
natura patriei gene
rează spiritualitate 
specifică; cheamă *la  
definiri ale „orizontu
lui spațial", la crista
lizări de dimensiuni 
și trăiri interioare ca
racteristice.

Dacă „Anotimp de 
aur" este monografia 
unui sentiment, dind 
expresie fiorului pe 
care l-a stîrnlt, de-a 
lungul timpului, dra
gostea de tară, dem

nitatea națională. „O- 
dihna vintului" este 
un recital de poezie 
populară (protagonis
tă: Liana Mărginea- 
nu). iar „Spirala al
bastră" aspiră a fi o 
monografie poetică 
închinată lui Nichita 
Stănescu (susținută 
de Olga Bucătaru). 
Pentru a le adăposti, 
foaierul Teatrului 
„Giulești" — pînă mai 
ieri doar spațiu de 
trecere și dialog in 
antract — s-a meta
morfozat, și prin a- 
portul altor creatori, 
in spațiu teatral pro- 
priu-zis.

Și „Anotimpul flo
rilor". spectacol de 
sunet și lumină al 
Teatrului „C. I. Not- 
tara", și-a luat drept 
fundal natura: pe cea 
spontană, eternă, dar 
și pe cea suprave
gheată. stilizată în 
varii configurații. în
nobilată. rafinată
(sub semnul frumosu
lui) de către om : 
Parcul Herăstrău si 
Complexul ..Expoflo
ra". Si aici' sevele ve
getalului. comuniu
nea om-natură ali
mentează sevele ar
tei. și aici ai posibili
tatea contactului cu 
un bogat „buchet" de 
poezie clasică și con
temporană. intr-o săr
bătoare a sunetelor, 
culorilor, ritmurilor, 
într-o autentică îneîn- 
tare a ochiului și 
urechii. Florile evo
cate in montarea a- 
mintită devin, firesc, 
simboluri ale anotim
purilor. ale fragilității 
și trecerii, ale eternei 
reîntoarceri a natu
rii. dar mai ales pur
tătoarele unor senti
mente omenești toni
ce, specifioe contem
poranilor. precum ; 
dragostea de patrie, 
recunoștința față de 
natura patriei, dorin
ța de pace si priete
nie. aspirația către 
existență intr-o lume 
lipsită de amenințări
le războiului, propice 
împlinirii umane, 
creației.

Punind. așadar, noi 
pietre la temelia unei 
tradiții nu prea vechi 
(să ne amintim de 
manifestările asemă
nătoare desfășurate 
In anii precedenți la 
Curtea Veche. Muzeul 
de artă și Muzeul de 
istorie al Republicii 
Socialiste România. 
Rotonda Ateneului), 
spectacolele de sunet 
și lumină, de poezie 
și muzică realizate in 
Capitală conferă per
sonalitate stagiunii 
estivale. Nu e singu
rul motiv pentru care 
exemplul teatrelor 
bucureștene se cere 
continuat și diversifi
cat (de ele insele), 
dar. mai ales, preluat 
și adaptat condițiilor 
specifice și de către 
colective artistice din 
alte orașe ale tării.
Natalia STANCU

B ■ ■ ■ BBBBBBBSB
Faptul că de la începutul acestui 

an, la Comitetul municipal Craiova 
al P.C.R. au fost primiți in audiență 
538 cetățeni și au fost înregistrate 
694 scrisori — deși numărul celor 
audiati. aît Si al petiționarilor este 
m.aii scăzut comparativ cu perioada 
similară a anului trecut — arată, pe 
de o parte, încrederea pe care o au 
oamenii muncii in organele locale 
de partid, iar, pe de altă parte, vă
dește că nu toate organele de con
ducere colectivă ale întreprinderilor 
și instituțiilor se ocupă cu răspun
dere de rezolvarea cererilor și se
sizărilor cetățenilor. Un argument : 
asistind recent la audientele prima
rului orașului Craiova și ale prim- 
vicepreședintelui comitetului execu
tiv al consiliului popular municipal, 
am constatat că în cazul a 22 din cei 
45 de oameni ai muncii audiati. pro
blemele pentru care au venit în au
diență erau de competența cadrelor 
de conducere ale altor unități și in
stituții, îndeosebi ale celor în care 
persoanele în cauză iși desfășurau 
activitatea.

Din investigațiile efectuate rezul
tă că în activitatea Comitetului 
municipal de partid Craiova și a 
consiliului popular municipal s-a 
acumulat o bună experiență în ceea 
ce privește soluționarea operativă, 
în litera și spiritul legii, a proble
melor cu care cetățenii se adresea
ză în scris primăriei sau se pre
zintă în audiență.

— S-a încetățenit în practica 
muncii noastre ca trimestrial. în șe
dințe de secretariat, birou sau în 
plenare ale comitetului municipal

de partid, precum și lunar în comi
tetul executiv, să analizăm, după 
efectuarea unor controale amănun
țite în unități, modul concret în 
care sînt rezolvate propunerile, ce
rerile și sesizările cetățenilor — ne-a 
spus Marin Lungu. prim-secretar al 
comitetului municipal de partid, pri
marul orașului Craiova. Multe din 
propunerile și problemele reieșite

țele Impune prezenta permanentă a 
tuturor activiștilor in rîndul colecti
velor de muncă, discutarea pe înde
lete a cererilor, sesizărilor și pro
punerilor făcute, cunoașterea nemij
locită a problemelor cu care se con
fruntă și la care cetățenii caută răs
puns. Desigur, atunci cind ei nu gă
sesc ințelegei'e. în conformitate cu 
legislația noastră socialistă, la „pri-

lucrau. „Așa cum ați putut Consta
ta, majoritatea celor audiați au so
licitat locuință sau schimbarea aces
teia; or, acest lucru este un atribut 
al organului de conducere colectivă 
al unităților — a ținut să precizeze 
Ion Voiculescu, prim-vicepreședinte 
al comitetului executiv al consiliu
lui popular municipal. O parte din 
<cei audiați nu cunosc prevederile le-

în audiență la... audiențele primăriei
----------------------------- ÎNSEMNĂRI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA -----------------------------

din scrisorile șl audientele oameni
lor muncii au făcut obiect de ana
liză în ședințe de birou și secreta
riat sau în sesiuni ale consiliului 
popular municipal. în cadrul „Tri
bunei democrației" și al altor întil
niri de lucru pe care le organizăm 
sistematic în cartiere și pe platfor
mele industriale, ne străduim să 
acordăm maximă solicitudine față 
de rezolvarea operativă și obiectivă 
a problemelor ridicate de cetățeni. 
Cu prilejul instruirilor, activiștii de 
partid și de stat raportează despre 
modul concret în care au soluționat 
scrisorile adresate de oamenii mun
cii din întreprinderile de care răs
pund și cum se desfășoară audien
țele.

Această orientare în activitatea 
organului municipal de partid în 
ceea ce privește scrisorile și audien-

ma verigă" pe cale ierarhică, ei se 
adresează organelor superioare.

Uneori cetățenii sînt purtați pe la 
diferite uși intrucît in unitățile de 
bază nu găsesc solicitudinea nece
sară. Un exemplu : profesorul pen
sionar Ion Dumitrescu a fost nevoit 
să vină în audiență la primul se
cretar pentru că nu a găsit înțe
legere pentru anularea unei amenzi 
aplicate arbitrar, cu martori inexis
tenți, de către un activist obștesc al 
consiliului popular municipal, pe 
motiv că, chipurile, nu ar fi curățat 
zăpada din fața casei. în ianuarie 
1986, înștiințarea primind-o după... 
18 luni. De asemenea, la o mare 
parte din cei 35 de cetățeni veniți 
în audiență la primul vicepreședinte 
al consiliului popular municipal, 
problemele solicitate erau de compe
tența unităților și instituțiilor unde

gale, alții au „încercat" și la primă
rie, deși știu că locuințele se atri
buie unităților și nu persoanelor fi
zice. Alții sesizează că nu se res
pectă întotdeauna ordinea și crite
riile de prioritate privind acordarea 
de locuințe".

Principala concluzie desprinsă din 
cazurile audiate la primărie a fost 
aceea că respectarea programelor de 
audiență de către factorii de răs
pundere din unități și rezolvarea 
problemelor solicitate ar fi de na
tură să nu pună cetățenii pe dru
murile primăriei. Cu o condiție : să 
dovedească aceeași solicitudine și 
înțelegere, cetățenii să fie ascultați 
cu răbdare și atunci cind nu întru
nesc cadrul legal să li se explice 
convingător acest lucru. Or, așa cum 
s-a arătat și cu prilejul unei re
cente plenare a comitetului muni

cipal de partid, unde s-a analizat 
modul de soluționare a sesizărilor, 
propunerilor și cererilor oamenilor 
muncii pe semestrul I al acestui 
an. organele și organizațiile de 
partid, factorii de decizie din con
ducerea administrativă a comunei 
Podari, de la întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație pu
blică. întreprinderea mecanică de 
material rulant, direcția județeană 
pentru probleme de muncă si ocro
tiri sociale ș.a, nu au manifestat su
ficientă responsabilitate si solicitu
dine, dovedesc formalism si atitudine 
birocratică in examinarea probleme
lor La care cetățenii au cerut rezol
varea fie prin scrisori, fie în au
diențe.

Audiența noastră la... audiențele 
primăriei a scos în evidență și un 
alt aspect : 16 cetățeni din cei 45 
audiați în prezența noastră au’ fost 
obligați să se învoiască de la pro
gram. Cauza i la consiliul popular 
municipal — instituția cea mai soli
citată de cetățeni — audientele se 
țin începînd cu ora 14. Stabilirea 
acestei ore este, în general, bună, 
dacă avem in vedere că se pot pre
zenta la audiențe cetățeni ce lucrea
ză și în schimbul de dimineață și 
în cel de după-amiază. Numai că, 
înscrierile se pot face... doar de di
mineață pină la ora 13, oră la care 
se închide lista. în atare condiții, 
măsurile ce se impun sînt lesne de 
dedus.

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scînteii"
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Mesaje de peste hotare ca prilejul 
marii sărbători naționale a României Muncă bine organizată, înaltă răspundere DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului Republicii Cooperatiste Guyana și al 
meu personal am marea plăcere să vă adresez dumneavoastră, guvernului 
și poporului României sincere salutări și felicitări frățești cu ocazia zilei 
naționale.

îmi exprim speranța că relațiile prietenești existente intre țările noas
tre se vor consolida și amplifica în continuare.

Vă rog să acceptați cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră 
personală și pentru progresul și prosperitatea poporului român.

HUGH DESMOND HOYTE
Președintele Republicii Cooperatiste Guyana

pentru înfăptuirea obiectivelor

(Urmare din pag. I)

U.R.S.S Cuvîntul faptelor

noii revoluții agrare

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Aniversarea sărbătorii naționale a frumoasei dumneavoastră țări Jmi 
oferă prilejul de a vă adresa, în numele poporului din Niger, al Consiliului 
Militar Suprem, al guvernului și al meu personal, cele mai vii și calde feli
citări, precum și urări fierbinți de sănătate și fericire dumneavoastră per
sonal, de prosperitate pentru poporul român.

Exprimînd dorința că relațiile de prietenie, de solidaritate și de coope
rare rodnică statornicite între țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, 
vă rog să primiți asigurările celei mai înalte considerații.

General de brigadă SEYNI KOUNTCHE
Președintele Consiliului Militar Suprem 

al Republicii Niger, 
Sef al statului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Comitetul Central al Stîngii Elene și eu personal vă adresăm felicitări 

călduroase cu prilejul celei de-a 43-a aniversări a victoriei revoluției de 
eliberare in țara dumneavoastră, precum și urări cordiale de noi succese in 
eforturile României de a contribui in mod activ la soluționarea marilor 
probleme internaționale și la dezvoltarea colaborării internaționale, spre 
folosul păcii mondiale și al prosperității poporului român.

Prezenta constructivă a Republicii Socialiste România pe arena interna
țională, politica sa externă, care este animată de grija continuă pentru îm
bunătățirea vieții internaționale, pentru colaborarea țărilor indiferent de sis
temul lor social, pentru respectarea principiilor independenței, suveranității 
naționale, egalității și neamestecului in treburile interne, întrunesc aprobarea 
și aprecierea opiniei publice internaționale. Popoarele dau o înaltă apre
ciere acțiunilor și inițiativelor României pentru crearea condițiilor care 
să permită promovarea dialogului in problema Orientului Mijlociu, cu parti
ciparea tuturor părților și înainte de toate a palestinienilor, al căror repre
zentant legal este Organizația pentru Eliberarea Palestinei, în fructe cu 
Yasser Arafat. Popoarele apreciază, de asemenea, contribuția țării dumnea
voastră la dezvoltarea dialogului Est-Vest. Exemplul României arată posi
bilitățile pe care le au toate țările, și nu numai marile puteri, de a avea 
un rol pozitiv pe arena internațională, de a promova în mod concret cauza 
păcii, securității și colaborării internaționale.

Poporul elen apreciază cu deosebită satisfacție poziția pozitivă a Româ
niei în problema cipriotă și speră în sprijinul ei in eforturile depuse pentru 
convocarea unei conferințe internaționale care șă scoată problema cipriotă 
din impasul actual și să consolideze independența, suveranitatea, integri
tatea teritorială și indivizibilitatea Republicii Cipru, eliberind-o de prezența 
trupelor străine.

Poporul elen apreciază eforturile României pentru întărirea securității 
internaționale, pentru dezarmare generală, completă și controlabilă și pentru 
crearea de zone denuclearizate.

Denuclearizarea Balcanilor constituie un obiectiv de importanță deose
bită pentru popoarele peninsulei noastre, a cărui realizare este posibilă 
dacă vor fi intensificate eforturile tuturor celor interesați în această direcție.

Vă rog din nou, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți cele mai 
calde urări de noi succese în activitatea dumneavoastră, spre binele poporu
lui român, al cauzei păcii și socialismului.

LEONIDAS KYRKOS
Secretar general

al C.C. al Noului Partid al Stîngii Elene

partid de la sate, a cadrelor de 
conducere din agricultură, a spe
cialiștilor, a cooperatorilor și meca
nizatorilor, trebuie să ambiționeze 
la obținerea unor rezultate foarte 
bune, pe măsura posibilităților de 
care dispun. Dar pentru cunoaște
rea in profunzime a elefnentelor cu 
valoare de experiență și adaptarea 
lor la condițiile specifice ale fiecă
rei unități, astfel incit tot ceea ce 
este bun, tot ceea ce este înaintat 
să rodească din plin la sca
ra întregii noastre agriculturi, 
trebuie lichidate cu desăvîrșire 
acele manifestări de formalism 
în studierea și cunoașterea ex
perienței înaintate, în sensul că, 
o dată însușite experiențele bune, 
ele să fie aplicate punct cu punct 
pe baza unor programe concrete, 
fundamentate in mod științific.

înfăptuirea obiectivelor imedia
te si de perspectivă ce stau 
în fața oamenilor muncii din 
agricultură, formulate cu clari
tate in cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, impune in 
continuare o muncă stăruitoare și 
eficientă, in măsură să le dea po
sibilitatea să raporteze Confe
rinței Naționale a partidului că 
au acționat cu toată răspunderea 
pentru realizarea in 
bune condiții a tuturor 
agricole de toamnă, că 
în așa fel incit anul 
obțină producții în conformitate 
cu cerințele noii revoluții agrare. 
Recolta de porumb, de floarea - 
soarelui, de sfeclă de zahăr, soia, 
legume, cartofi, fructe, struguri, 
ca și de la celelalte culturi tre
buie strinsă cu 
grijă decit pină 
măsuri hotărite 
cu desăvîrșire a 
de producție. Conoomitent, tre
buie să se acționeze pentru efec
tuarea la timp si de bună ca
litate a insămînțărilor de toamnă, 
pentru Înfăptuirea strictă a pro
gramelor din zootehnie, astfel incit 
în fiecare unitate anul agricol 6ă 
poată fi Încheiat cu cele mai bune 
rezultate.

O primă direcție în care trebuie 
să se acționeze acum o constituie 
mobilizarea puternică a tuturor 
forțelor de la sate pentru stringe- 
rea la timp și fără pierderi a re
coltei de toamnă, precum și pen
tru transportul si înmagazinarea 
ei în cele mai bune condiții și li
vrarea neîntîrziată a tuturor can
tităților de produse stabilite la 
fondul de stat și la fondul de 
furaje. In acest sens. în con
formitate cu indicațiile condu- 
oerii partidului. în fiecare uni
tate trebuie să funcționeze în 
mod corespunzător comisiile de re
coltare și depozitare- a recoltei. 
Constituind o formă directă, efec
tivă de participare a cooperatorilor

cele mai 
lucrărilor 
au lucrat 
viitor să

mult mal mane 
acum, luindu-se 
pentru evitarea 
oricăror pierderi 

Conoomitent.

și mecanizatorilor, a celorlalți oa
meni ai muncii din agricultură 
Ia conducerea, organizarea și des
fășurarea în cele mai bune con
diții a întregii activități, aceste co
misii trebuie să urmărească întro
narea la. fiecare loc d.e muncă a 
unei ordini și discipline ferme, să 
stabilească răspunderi precise și, 
ce-i mai important, să asigure mo
bilizarea la munca în cimp a în
tregii populații de la sate. Răspun
derea lor cea mai mare este de a 
asigura ca Întreaga recoltă să fie 
strînsă și pusă la adăpost in timp 
cit mai scurt, pentru a se evita 
ceea ce s-a petrecut în ultimii ani, 
și chiar în acest an, in unele uni
tăți, la recoltarea griului mai ales, 
cînd s-au pierdut însemnate canti
tăți din produse din cauza prelun
girii secerișului. Pretutindeni tre
buie să se înțeleagă cu claritate 
că, pentru buna aprovizionare a 
populației și satisfacerea celor
lalte cerințe ale economiei națio
nale, fiecare cultură iși are impor
tanța ei și, tocmai de aceea, tre
buie luate toate măsurile ca tot 
ceea ce a rodit pămîntul in această 
toamnă să fie cit mai repede strîns 
și pus cu cea mai mare grijă la 
adăpost în acest scop este absolut 
necesar ca pentru fiecare cultură 
să se stabilească programe de re
coltare, care să cuprindă suprafe
țele și cantitățile ce trebuie recol
tate zilnic de fiecare formație de 
muncă, forțele umane și mijloacele 
mecanice ce urmează a fi concen
trate pe fiecare solă în parte. De 
cea mai mare importanță este, așa 
cum se subliniază în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. ca 
pretutindeni să fie luate măsuri 
pentru a se asigura depozitarea și 
conservarea în condiții cit mai 
bune a produselor de toamnă. în 
această ordine de idei, organele 
județene de partid și agricole au 
datoria să urmărească cu perseve
rență modul în care fiecare unitate 
agricolă iși îndeplinește obligați
ile privind livrarea produselor la 
fondul de stat și la fondul de fu
raje. în această privință nu este 
admisă nici o tergiversare, impu- 
nîndu-se măsuri ferme pentru ca 
toate unitățile agricole să livreze 
integral cantitățile prevăzute și să 
asigure, totodată, drepturile de re
tribuire cuvenite membrilor coo
peratori.’

în mod deosebit, In cuvîntarea 
secretarului general al partidului 
se accentuează necesitatea pregăti
rii în cele mai bune condiții a în- 
sămînțărilor de toamnă, insistin- 
du-se cu deosebire asupra cerin
ței de a se înlătura neajunsurile 
din campania anului trecut, nea
junsuri care au determinat un ni
vel scăzut al recoltei într-o serie 
de unități. Pentru aceasta, hotări- 
tor este ca întreaga activitate să 
fie astfel organizată Incit pînă la 
15 septembrie — în zonele colinare,

respectiv, 25 septembrie — in zo
nele de șes, să fie încheiate arătu
rile pe toate terenurile destinate 
însămînțării cerealelor păioase de 
toamnă. Experiența unităților 
fruntașe, care au obținut recolte 
mari in acest an și in anii ante
riori, a dovedit că un factor esen
țial al producțiilor mari de griu și 
orz îl reprezintă realizarea de la 
semănat a unei densități care să 
asigure la înfrățirea culturii 
800—900 plante pe metru pătrat. 
Dar, așa cum sublinia secretarul 
general al partidului, important 
pentru asigurarea unei asemenea 
densități este să fie respectate cu 
strictețe normele agrotehnice pri
vind calitatea arăturilor și, în nu 
puține locuri, specialiștii să-și re
considere optica cu privire la adin- 
cimea de semănat. Unitățile agri
cole dispun de tot ce le trebuie, de 
baza tehnică și materială necesa
ră pentru a încheia insămințarea 
griului și orzului la termenele sta
bilite prin lege : 1 
zonele de deal și 
în celelalte zone.

Cu deosebită 
levat in cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in cadrul 
dezbaterilor din consfătuire, că 
executarea votantului mare de lu
crări din agricultură nu poate fi 
concepută fără participarea activă, 
permanentă, a tuturor oamenilor 
muncii de la sate nu numai la 
munca câmpului, ci și la Întreaga 
activitate de conducere a unități
lor agricole. în acest sens, secre
tarul general al partidului subli
nia faptul că participarea coope
ratorilor, a oamenilor muncii, a 
țărănimii la conducerea și buna 
desfășurare a Întregii activități 
este un factor hotăritor și pentru 
înfăptuirea revoluției agrare, și 
pentru realizarea unor producții 
bune, și pentru dezvoltarea in ge
neral a satelor, a agriculturii noas
tre. Iată de ce, organelor și orga
nizațiilor de partid și de stat le 
revine înalta îndatorire de a cul
tiva în conștiința oamenilor mun
cii de la sate mindria și răspun
derea de a fi nu numai producă
tori, ci și proprietari și benefi
ciari a ceea ce realizează in fo
losul progresului întregii 
al ridicării bunăstării lor 
treguilui popor.

Răispunzînd chemărilor 
adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. fiecare, organi
zație de partid, fiecare comunist, 
fiecare om al muncii din agricul
tură să-și tacă un titlu de cinste 
din îndeplinirea ou inaită răspun
dere a sarcinilor ce îi revin, astfel 
incit întreaga țărănime să întîmpi- 
ne Conferința Națională a parti
dului cu rezultate cit mai bune in 
toate domeniile, pe măsura mare
lui potențial de care dispune a- 
ceastă ramură de bază a economiei 
naționale.

într-o relatare despre ‘ plenara 
Comitetului orășenesc Moscova al 
P.C.U.S., in cadrul căreia au fost 
stabilite sarcinile comuniștilor pri
vind realizarea unei calități supe
rioare in domeniul vieții economi- 
co-sociale a capitalei sovietice, 
ziarul „PRAVDA" scrie : „în ca
drul dezbaterilor au fost făcute 
numeroase propuneri. Participan- 
ții au relevat că reorganizarea ce 
se desfășoară iși arată de acum re
zultatele atit in producție, cit și 
in soluționarea problemelor socia
le. Dar s-a exprimat și neliniște 
pentru faptul că s-a promis mult, 
iar rezultatele nu sint incă la ni
velul cerințelor. Pentru a se ob
ține rezultate mai palpabile este 
nevoie de mai multă perseverență 
și autocritică, de mai multă inde- 
minare, de curaj in lupta pentru 
realizarea hotăririlor de partid.

Din dezbateri — arată ziarul — 
a reieșit că un loc «îngust» îl con
stituie sfera socială, mosooviții 
fiind pe bună dreptate nemulțu
miți de ritmul și calitatea con
strucțiilor de locuințe, de nivelul

serviciilor medicale șl al 
țului.

în domeniul economic în 
blu se manifestă tendințe . 
ve ; este asigurată îndeplinirea 
stabilă a planului și a ritmului de 
creștere, au fost create baze pen
tru trecerea la noul mecanism eco
nomic. Dar activitatea in acest 
sens este abia ia început. Unele 
colective de muncă nu se grăbesc 
să treacă la metode intensive, să 
lucreze in condiții noi. Prea pu
ține -raioane și-au realizat sarcini
le in ce privește comenzile de pro
ducție. Intr-o serie de colective, 
lupta pentru reducerea prețului de 
cost nu se află la nivelul cu
venit. Există Întreprinderi neren- 
tabile, rebuturile și imperfecțiuni
le tehnologiei cauzează încă pier
deri serioase".

După ce se referă la sarcinile 
concrete elaborate pentru o serie 
de domenii, ziarul arată că plenara 
a stabilit ca obiectiv : „in fiecare 
lună, la fiecare loc de muncă să 
se realizeze, fie ele și modeste, 
progrese reale, vizibile".

comer-

ansam- 
pozlti-

octombrie — în
10 octombrie —

forță s-a re-

soci etăți, 
și a in

vibrante

R.P. POLONA: Rezultate în îndeplinirea

planului
Ziarul „TRYBUNA LUDU" pu

blică un comentariu despre comu
nicatul Direcției generale de sta
tistică privind realizarea planului 
pe luna iulie. „în comparație cu 
aceeași perioadă a anului trecut, 
arată ziarul, producția industrială 
a crescut cu 4,3 la sută. Trăsătura 
caracteristică a situației din eco
nomie nu este însă univocă. Pe de 
o parte, se afirmă tendințe poziti
ve : au loc creșterea producției, 
realizarea la niVel relativ înalt a 
sarcinilor de plan, înviorarea co-

merțului exterior, schimbări struc
turale necesare în cadrul forței de 
muncă. Pe de altă parte, se men
țin fenomene negative, in primul 
rind în construcții. Este încă incer
tă echilibrarea planificată pentru 
acest an a veniturilor și cheltuie
lilor în bugetul de stat.

Aceste probleme — arată 
— stirnesc îngrijorare mai 
acum, în pragul trecerii la 
carea celei de-a doua etape 
formei economice".

ziarul 
ales 

apli- 
a ne-

R.S. CEHOSLOVACĂ Pe linia perfecționării

mecanismului economic
Ziarul „RUDE PRAVO" scrie In

tr-un articol că „nu toate între
prinderile au reușit să depășeas
că rămînerile în u-rmă în ce pri
vește realizarea producției pe pri
mul semestru. Circa 30 la sută din 
întreprinderi nu fac față sarcinilor 
ce le revin din normativele pro
ducției nete. Consumurile de ma
terie primă, materiale și de ener
gie au depășit indicele planificat 
cu 4,7 miliarde coroane. în același 
timp, o serie de întreprinderi rea
lizează încă produse care nu se 
bucură de cerere. Pentru Îmbună
tățirea situației este necesară mo
bilizarea tuturor colectivelor 
muncă, activizarea întregii
de partid. Și, principalul criteriu 
în acest sens il constituie nu nu
mărul de măsuri luate, ci rezulta
tele reale".

într-un alt articol, ziarul arată 
că „perfecționarea mecanismului 
economic care se pregătește în 
prezent fn Cehoslovacia este un 
pas deosebit de important spre 
crearea condițiilor pentru dezvoi»

de‘ 
munci

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu, ,
Cu ocazia celei de-a 43-a aniversări a Zilei naționale a României am plă

cerea de a adresa, in numele Comitetului Executiv Național, al tuturor mem
brilor Congresului Național African și al poporului luptător oprimat din 
Africa de Sud, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, guver
nului și poporului muncitor din România, cele mai calde și frățești felicitări.

Sub conducerea partidului său, poporul muncitor din România a obținut . 
numeroase succese în lupta pentru edificarea unei noi vieți, libere de ex
ploatarea omului de către om.

Cu acest istoric prilej, urăm poporului român succese tot mai mari și tot 
mai multe victorii în construcția socialistă, sub conducerea competentă a 
dumneavoastră, a Partidului Comunist Român.

Cu cele mai calde sentimente frățești,

Pentru Comitetul Executiv Național 
al Congresului Național African, 

RUTH MOMPATI

CRONICA
Ca urmare a înființării Ministe

rului Industriei Chimice și Petrochi
mice, a Ministerului Minelor, Minis
terului Petrolului și Centralei—de
partament a Geologiei, prin Decret 
prezidențial au fost aprobate urmă
toarele numiri și eliberări din 
funcție :

1. Tovarășul Ion M. Nicolae a fost 
numit in funcția de minisțru al in
dustriei chimice și petrochimice.

Tovarășul Gheorghe Dinu a fost 
eliberat din funcția de ministru al 
industriei chimice, iar tovarășul A-

drian Stoica din funcția de.ministru1 
al industriei petrochimice. j..

2. Tovarășul Marin Ștefanache a 
fost numit in funcția de ministru al 
minelor.

3. Tovarășul Nicolae Amza a 
numit in funcția de ministru al 
traiului.

4. Tovarășul Ioan Folea a fost nu
mit în funcția de șef al Centralei— 
departament a Geologiei și eliberat 
din funcția de ministru al minelor, 
petrolului și geologiei.

vremea

fost 
pe-

„ZILELE CULTURII SOVIETICE"
în cadrul „Zilelor culturii sovieti

ce". joi au avut loc. în Capitală și 
în tară, vernisaje ale unor expoziții, 
spectacole de balet, manifestări mu
zicale si cinematografice.

La Biblioteca Centrală Universita
ră din Buouresti a fost deschisă 
„Expoziția de carte sovietică", o cu
prinzătoare selecție de lucrări reu
nind peste 1 000 de volume — litera
tură social-politică. tehnico-științifi- 
că. beletristică, de artă, din U.R.S.S. 
La loc de frunte este expus volumul 
de „Opere alese" ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tipărit anul acesta in limba rusă 
da Editura politică din Moscova. 
Sint prezentate, de asemenea, opere
le tovarășului Mihail, Gorbaciov. se
cretar general al C.t. al P.C.U.S., 
documente de partid si alte lucrări 
privind politica internă si externă a 
U.R.S.S.

în sala ..Dalles" au fost vernisate 
expozițiile „Tineri artiști sovietici" 
si „Arhitectura contemporană sovie
tică".

La cinematograful .Studio" a înce
put „Retrospectiva filmului sovietic". 
Lung-metrajul „Comunistul", pre

zentat în spectacolul de gală, va fi 
urmat de alte creații de referință ale 
cinematografiei sovietice.

La manifestări au luat parte mem
bri ai conducerii Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste. Ministerului 
Afacerilor Externe. I.R.R.C.S.. oa
meni de artă si cultură, un numeros 
public.

Au participat P. I. Sabanov, ad
junct al ministrului culturii al 
U.R.S.S.. delegația de oameni de
cultură 
in tara 
E. M. 
Uniunii 
membri

si artă aflată 
noastră. Au 
Tiajelnikov. 
Sovietice la 

ai ambasadei.
★

cu acest prilej 
fost prezenți 
ambasadorul 
București, și

în aceeași zi. Orchestra populară 
rusă „V. V. Andreev" a susținut un 
concert la clubul întreprinderii „23 
August" din Capitală ; grupul de ba
let clasic din Moscova a evoluat pe 
scena Operei Române, iar în stu
dioul de concerte al Radioteleviziunii 
a avut loc un recital de pian susți
nut de artistul Samuel Alumian.

între 1—3 septembrie, în întreaga 
țară au avut loc consfătuirile ca
drelor didactice din învătămintul 
preșcolar, primar, gimnazial, profe
sional și de maiștri. Consfătuirile au 
prilejuit generalizarea experienței 
pozitive în practica didactică, sta- 
bilindu-se măsuri concrete pentru 
perfecționarea procesului de predare- 
invățare. de integrare organică a 
invățămintului cu cercetarea, pro
ducția si practica social-politică, 
pentru îndeplinirea Programului 
partidului in domeniul pregătirii 
forței de muncă necesare econo
miei noastre socialiste în continuă 
dezvoltare, pentru perfecționarea ac
tivității de educație revoluționară, 
patriotică a tinerei generații.

★
în aceste zile se desfășoară la 

Costinești lucrările Școlii de toamnă 
a Asociației Tineretului și Studenți
lor din România pentru Națiunile 
Unite și Mișcării Internaționale a 
Tineretului si Studenților 1 
Națiunile Unite (I.S.M.U.N.), 
festere avînd ca temă „Tinăra 
rație și problematica noii 
economice internaționale".

Iau parte reprezentanți ai

Informații
asociații naționale, membre ale 
I.S.M.U.N., uniuni de tineret și stu
dent! din țări ale Europei. Africii, 
Asiei și Americii Latine, precum și 
ai unor organizații și organisme re
gionale și internaționale.

Timp de trei zile, participant!! vor 
realiza un larg schimb de păreri și 
experiență pe marginea temelor în
scrise pe agenda reuniunii : implica
rea tineretului in procesul dezvoltă
rii ; relația dintre dezarmare și dez
voltare ; rolul și contribuția tinerei 
generații în lupta pentru instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 4 septembrie, ora 21 — 7 
septembrie, ora 21. In tară : Vremea 
va fi predominant frumoasă și relativ 
caldă, iar cerul variabil, mai mult 
senin in sud. Izolat, condiții de ploaie 
în nord și nora-estul țării și în zona 
de munte, în a doua parte a interva
lului. Vintul va sufla slab pînă Ia mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse, în general, între 10 și 18 gra
de, izolat mal scăzute în depresiuni, 
iar cele maxime, în general. între 24 
șl 32 grade. Pe alocuri, ceață slabă, 
dimineața. In București : Vremea va 
fi frumoasă, cu cerul mai mult senin. 
Vtntul va sufla în general slab. Tem
peraturile minime vor oscila intre 14 
si 17 grade, iar maximele între 29 și 
32 grade. Dimineața, ceață slabă.

tarea mai accelerată a forțelor de 
producție. Unul din scopurile aces
tei acțiuni constă in introducerea 
autoadministrării pe toate trepte
le — incepind cu locul de produc
ție și terminind cu întreprinderea 
și centrala industrială. Munca în 
condiții ce determină colectivul să 
realizeze un -volum mai mare de 
producție cu cheltuieli mai mici 
are nu numai o însemnătate eco
nomică, ci și una psihologică, de
oarece schimbă atitudinea oameni
lor față de treburile în care sint 
angajați. Pentru verificarea în 
practică a capacității de a lucra 
în aceste condiții, o serie de între
prinderi au fost incluse într-un 
experiment economic. El va arăta 
în ce măsură sint pregătite între
prinderile să-și reînnoiască pro
ducția. să ridice nivelul calitativa! 
acesteia, să răspundă exigențelor 
desfacerii producției. După rezul
tatele experimentului se va apre
cia și succesul actualei reforme" 
— conchide ziarul.

R.P. UNGARĂ: Priorități ale dezvoltării
Ziarul „NEPSZABADSAG" pu

blică un articol consacrat căilor de 
accelerare a dezvoltării eeonomico- 
socaale a țării. între altele, ziarul 
arată că „sarcinile cele mai impor
tante ce se află in fata economiei 
ungare constau în prezent în per
fecționarea exportului, accelerarea 
dezvoltării producțiilor rentabile, 
reorganizarea structurii industria
le. O atenție deosebită trebuie a- 
cordată în acest cadru lărgirii

drepturilor și îndatoririlor între
prinderilor industriale și instituții
lor financiare.

în scopul accelerării ritmului de 
creștere al economiei trebuie pro
movată o politică de folosire ra
țională a investițiilor și forței de 
muncă, să fie descoperite noi și noi 
rezerve pentru ridicarea eficientei 
producției" — relevă „Ndpszabad- 
sâg".

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL: Din nou, joc nesatisfăcător 

al „olimpicilor" noștri
Astăzi va avea Ioc etapa a 6-a, pe 

traseul Bistrița — Reghin — Mediaș 
(160 km).

Manifestări muzicale sovietice s-au 
desfășurat, de asemenea, la Rimnicu 
Viloea si Satu Mare.

(Agerpres)

La întreprinderea „1 Iunie" Timișoara

Tricotaje frumoase, moderne
înnoirea și diversificarea per

manentă a gamei sortimentale de 
produse, pentru a conferi acestora 
noi valențe calitative și estetice, în 
condițiile valorificării superioare, 
eficiente, a materiilor prime șl ma
terialelor constituie una din preo
cupările constante ale colectivului 
de specialiști, ale întregului perso
nal muncitor de la întreprinderea 
de tricotaje „1 Iunie" din Timișoara. 
Ca urmare, in perioada care a tre
cut din acest an aici au fost create 
noi modele, din care peste 250 au 
și fost introduse în fabricație. 
Adăugate la modelele realizate în 
primul an al actualului cincinal, 
rezultă că ponderea produselor noi 
și modernizate a ajuns în prezent 
la circa 60 la sută din valoarea 
producției-marfă, procent care si
tuează această unitate pe unul din 
locurile fruntașe din acest punct 
de vedere între întreprinderile in
dustriale ale județului Timiș. De

la inginera Maria Huțu. director 
tehnic ai întreprinderii, aflăm că 
este vorba, în principal, de articole 
din tricoturi cu masă specifică re
dusă și de imprimeuri cu suprafa
ță mare de acoperire, după o cro
ială nouă, precum și de produse 
care pun în valoare materii prime 
indigene. în acest scop, au fost ela
borate și tehnologiile adecvate, 
unele dintre ele constituind pre
miere in sectorul industrial de tri
cotaje. E vorba, între altele, de 
mercerizarea tricotului in bucăți, 
procedeu care asigură, prin creș
terea randamentului coloristic în 
procesul de vopsire, realizarea de 
tricoturi cu suprafață lucioasă, 
precum și de imprimarea de mo
dele. după șabloane prestabilite, 
respectiv prin aplicarea direct pe 
produs a unor substanțe chimice, 
permițind reliefarea desenului do
rit fără alte operații tehnologice. 
(Cezar Ioana).

pentru 
mani- 

. gene- 
ordini

unor

★
Joi după-amiază, Ja Timișoara a 

fost vernisată expoziția „Filmul a- 
merican. ieri și azi", manifestare ar
tistică înscrisă în cadrul programu
lui romăno-american de colaborare 
în domeniile învătămînțului. științei 
și culturii.

La festivitatea de deschidere au 
participat reprezentanți ai oficialită
ților locale, oameni de cultură și 
artă, un numeros public. Au fost 
prezenți Roger Kirk, ambasadorul 
S.U.A. la București, membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

cinema
• Pădurea de fagi — 15,30; 17,45; 29, 
De la munte la mare — 9; 11; 13,15: 
LUMINA (14 74 16)
• Balada soldatului („Retrospectiva 
filmului sovietic") : STUDIO (59 53 15)
- 9.30; 11,30; 13,30: 15.30; 17,30; 19,30
• B.D. la munte și la mare : FERO
VIAR (50 51 40) — 9: 11: 13.30; 15,30; 
17,30; 19,30
• .........................

• Medalion Alain Delon : PATRIA 
(1186 25) — 9; 11,30; 14: 17; 19,30
• Mari regizori, mari actor! : SCA
LA (11 03 72) — 9; 12,15; 16; 19.15
• Hilda; VIITORUL (10 67 40) - 15; 
17; 19
• O farsă pentru cuscru : MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17: 19
• Faraonul : CULTURAL (33 30 13) — 
9; 12; 16; 19
• Jandarmul șl jandarmcrițele :
POPULAR (35 13 17) — 15; 17; 19

Viraj periculos: BUZEȘTI
15; 17; 19,15
Anotimpul iubirii : LIRA
15; 17; 19
Păcală : DRUMUL SĂRII 
15: 18,15
Calculatorul mărturisește, 
loden : FERENTARI

(50 43 38)

(31 71 71)

(31 28 13)

Un om 
(80 49 85) —in

15; 18.15
• Cuibul de viespi: VOLGA (79 71 26)
- 9; 11; 13; 15; 17; 19
B B.D. intră In acțiune : AURORA. 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
• Declarație de dragoste : FLACĂ
RA (20 33 40) — 15; 17; 19
• A doua variantă : ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Comandă urgentă. Luminile din
larg: PROGRESUL (23 94 10) — 15;
17; 19
O Cu orchestra pe strada principală: 
VICTORIA (16 28 79) — 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20
• Program special pentru copil și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
Atelier) : Autograf — 19.30
• Filarmonica „George Eneseu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Zilele 
culturii sovietice in Republica Socia
listă România". Concert susținut de 
Pave! Kogan — vioară, Nina Kogan 
— pian. Iși dă concursul Orchestra 
de cameră a filarmonicii. Dirijor : 
Pavel Kogan — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : O femeie 
drăguță cu o floare ' " 
nord — 18,30
• Teatrul Foarte 
Pentru ce am murit
• Teatrul Gluleștl _____ ________
14 72 34) : Bărbierul din Sevilla — 19
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (13 56 78, grădina Boema) : Ar
tiștii și Boema — 19,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Hal copil la joc — 9,30

și ferestre spre

Mic (14 09 OS) : 
— 19
(sala Majestic,

Ieri, la Bacău, echipa noastră 
olimpică nu s-a apropiat nici pe de
parte de un joc și de un rezultat 
care să mai șteargă din părerile ne
favorabile despre felul cum evoluea
ză în preliminariile turneului olim
pic. Au învins tot danezii cu 2—1 
(1—0). după un meci destul de anost, 
în special din cauza felului total 
dezamăgitor în care a jucat forma
ția noastră. Deși cu Stingaciu, Belo- 
dedici și Bumbescu In linia de apă
rare, echipa a primit două goluri pa- 
rabile, cel dinții chiar un fel de ca
dou oferit oaspeților de Stingaciu, 
în minutul 21. EI a lăsat impresia 
că a prins o banală minge înaltă, dar 
în realitate a scăpat balonul în spa
tele său, de unde Nielsen a marcat 
in poarta goală. Noul antrenor, F. 
Halagian, n-a fost un vrăjitor și n-a 
găsit, intr-un răstimp foarte scurt, 
soluții valabile pe teren nici pentru 
linia de mijloc și nici pentru atac, 
deși le-a remaniat pe ambele. în a- 
ceastă privință, vorbește de Ia sine 
și faptul că jucătorii noștri nu și-au 
creat vreo situație foarte bună de 
a marca.

Dar ceea 
mult, a fost 
fotbaliștilor 
gajare cu deplină convingere că pot 
și trebuie să obțină un rezultat fa
vorabil culorilor noastre. Si aceasta 
din partea unor fotbaliști destul de

ce a contrariat cel mai 
jocul cu încetinitorul al 
noștri, lipsa lor de an-

bine apreciați, dar oare ieri au evo
luat cu cel puțin o treaptă sub cota 
de valoare cunoscută Ia cluburile 
lor. Se pare că nici de astă dată 
conducerea tehnică, in formulă nouă, 
n-a fost capabilă să creeze la lot o 
stare de spirit plină de ambiție — 
cerință absolut necesară dobindirii 
performanței. Că sub aspectul edu- 
cațional-sportiv lucrurile n-au fost 
puse la punct o dovedește și faptul 
că într-unul sau două minute nu 
mai puțin de trei jucători au primit 
cartonașe, dintre care ultimul de cu
loare roșie, astfel că echipa a rămas 
In zece, o bună bucată de timp. Ceea 
ce nu constituie deloc o circumstan
ță atenuantă.

Deâpre oaspeți să spunem că for
mează o echipă robustă, omogenă, 
decisă, care știe fotbal și Iși merită 
desigur locul fruntaș In grupa pre
liminară.

însă, cu privire la echipa noastră 
olimpică — practic ieșită din între
cerea pentru calificarea la turneul fi
nal al J.O. — se impune să reve
nim asupra necesității unei analize 
foarte serioase și responsabile din 
partea conducerilor C.N.E.F.S. și 
F.R.F. despre felul în care a fost, 
concepută și pregătită participarea 
selecționatei noastre la faza preli
minariilor olimpice.

★
BASCHET. în prima zi a compe

tiției internaționale masculine de 
baschet „Dinamoviada", ce se desfă
șoară in orașul cehoslovac Pardubi
ce. echipa Dinamo București a în
trecut cu scorul de 94—69 (49—44) 
formația Levski Spartak Sofia. în- 
tr-un alt joc, Gwardia (Polonia) a 
dispus cu 84—82 (46—31) de Dinamo 
(U.R.S.S.).

FOTBAL. • La Banja Luka, în 
meci pentru preliminariile turneului 
olimpic de fotbal, echipa Iugoslaviei 
a întrecut cu scorul de 5—0 (4—0) 
selecționata Finlandei. • în etapa 
a III-a din campionatul Ungariei : 
Zalaegerszeg — M.T.K. 3—1.

Valeriu MIRONESCU

CICLISM. Proba contracronome- 
tru pe echipe din cadrul Campiona
telor mondiale de ciclism de la 
Villach (Austria) a revenit selecțio
natei Italiei, înregistrată pe 100 km 
cu timpul de lh57’42”. Pe locurile 
următoare s-au clasat în ordine 
U.R.S.S. — lhă7’54”. Austria —
lh59’41”, R. F. Germania — 2h00’07", 
R. D. Germană — 2h00’29”.

Așa cum s-a anunțat, proba femi
nină contracronometru pe echipe pe 
distanta de 50 km a fost ciștigată de 
formația U.R.S.S.

CICLISM: „Turul României"
ft compe- 
hochei pe 
fost con- 
nezultate :

Joi, caravana Turului ciclist al 
României a ajuns la Bistrița după 
ce a străbătut etapa cea mai dificilă, 
a 5-a. cu profil preponderent mun
tos și trei sprinturi de cățărare de 
categoria A.

Cu toate acestea, încercările de 
evadare nu au lipsit, chiar din start 
Ovidiu Mitran (Metalul Plopeni) 
reușind să se desprindă. în apropie
re de Cîmpulung Moldovenesc, fu
garul a fost prins de pluton, sprin
tul intermediar de aici fiind cîștigat 
de Vasile Mitrache (România B). 
Cățărarea de la Mestecăniș a reve
nit norvegianului Atle Pedersen, pe 
coborîre, in dreptul localității Iaco- 
beni 
fugă 
de-a 
reia

fiind rîndul lui Mitrache să 
din pluton, evadare reușită 
lungul a 75 km, în timpul că- 
și-a adjudecat sprinturile de

cățărare de la Tihuța, Măgura Calu
lui și Piatra Fintînele, după care a 
fost ajuns de norvegianul Bo 
Namtvedt, Plutonul principal fi va 
reintegra pe cei doi fugari cu 20 km 
înainte de sosire, dar imediat va 
țîșni din grupul fruntaș norvegianul 
Finn Nordhagen, Învingător la Bis
trița după 175 km în 41142’10”. Pri
mul pluton a sosit la 24” fiind con
dus de Espan Brouwer (Norvegia); 
urmat de Z. Lorincz, A. Pedersen, 
L. Covaci și V. Apostol.

Situația în fruntea clasamentelor 
generale a rămas neschimbată. La 
individual conduce Valentin Con- 
stantinescu (România A), urmat de 
coechipierii săi Olimpiu Celea — 
Ia 10” și Ludovic Covaci — Ia 35”, 
iar pe echipe pe locul intîi se află 
prima reprezentativă a țării noastre.

HOCHEI. în ziua a 3-a 
titiei internaționale de 
gheață „Canada Cup“ au 
semnate următoarele
U.R.S.S. — Finlanda 7—4 (3—3. 3—0,
1— 1) ; Canada — S.U.A. 3—2 (0—1,
2— 0, 1—1) ; Suedia — Cehoslovacia 
4—0 (1—0, 1—0, 2—0).

TENIS. în primul tur al turneului 
Internațional de tenis de la Flu
shing Meadow, jucătorul francez 
Henri Leconte l-a eliminat cu 6—4, 
7—6, 4—6. 6—3 pe americanul Andre 
Agassi, spaniolul Emilio Sanchez a 
dispus cu 1—6, 6—4, 7—6. 6—3 de 
australianul Wally Masur, suedezul 
Anders Jarryd l-a întrecut cu 6—3,
6— 4, 6—4 pe chilianul Ricardo Acu
na, iar campionul nigerian Nduka 
Odizor a cîștigat cu 2—6, 2—6, 7—6,
7— 5, 6—3 partida cu Tod Nelsson 
(S.U.A.).



„O contribuție importanta la dezvoltarea 
relațiilor de bună vecinătate și a colaborării 

multilaterale iugoslavo-române"
Prezidiul C.C. al U.C.I. a examinat și aprobat raportul 
cu privire la vizita întreprinsă în România, la invitația to*  
varășului Nicolae Ceausescu, a delegației U.C.I., condusa

de tovarășul
BELGRAD 3 (Agerpres). — Prezi

diul C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia a examinat și aprobat 
raportul cu privire la vizita între
prinsă în Republica Socialistă Româ
nia. la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în perioada 22—24 iulie, de dele
gația U.C.I.. condusă de tovarășul 
Boșko Krunici, președintele Prezi
diului C.C. al U.C.I. în cadrul con
vorbirilor dintre delegațiile celor 
două partide — relevă raportul 
transmis de agenția Taniug — s-a 
efectuat un larg schimb de păreri 
asupra colaborării bilaterale, a re'.a-

Boșko Krunici
tiilor dintre U.C.I. și P.C.R., a aspec
telor vieții internaționale și situa
ției din cadrul mișcării muncitorești 
internaționale. S-a apreciat că vizita 
și convorbirile purtate cu secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. constituie o con
tribuție importantă la dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor de bună ve
cinătate. multilaterale si stabilo și a 
colaborării dintre U.C.I. și P.C.R., 
dintre R.S.F. Iugoslavia și Republica 
Socialistă România, pentru care 
există interes reciproc și multiple 
posibilități.

LUCRĂRILE CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE PRIVIND 

RELAȚIA DINTRE DEZARMARE SI DEZVOLTARE I »
încheierea dezbaterilor generale

In sprijinul Încetării imediate a războiului
DINTRE IRAN SI IRAK
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Acțiuni și luări de poziție

pentru încetarea cursei înarmărilor

Pentru eliminarea neîntîrziatâ a uriașelor 
nuclearearsenale

NEW DELHI. Sub deviza „Do
rim pacea". în orașul Calcutta din 

ț India s-a desfășurat o amplă de- 
i monstrație de masă.
? Luînd cuvîntul. Jyoti Basu, pne- 
ț mier al statului Bengalul de Vest, 
ț a arătat, intre altele, că este nc-

acesară eliminarea neîntîrziată 
uriașelor arsenale de arme nu
cleare. care pot distruge întreaga 
umanitate. El a făcut un apel către 
Întreaga opinie publică din India 
de a-și intensifica eforturile pen
tru a înlătura pericolul nuclear ce 
amenință omenirea.
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J TOKIO 3 (Agerpres). — în Ja.
i ponia continuă seria manifestații-
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Asia de Sud - zona denuclearizata !
ISLAMABAD 3 (Agerpres) — La 

Islamabad s-au încheiat lucrările 
Conferinței internaționale privind 
neproliferarea armelor nucleare în 
Asia de Sud. Au participat experți 
din cele șapte țări membre ale 
Asociației Asiei de Sud pentru 
Cooperare Regională — Bangla
desh, Bhutan, India, Maldive, 
Nepal Pakistan si Sri Lanka — ca 
și din alte state. Au fost dezbătute 
aspecte legate de problema nepro- 
Uferării nucleare atît în sudul

continentului asiatic, cît și la nivel 
internațional.

în cursul dezbaterilor, partici- 
panții au chemat la crearea unei 
zone libere de arme nucleare în 
regiunea sud-aslatică.

Numeroși vorbitori au cerut pu
terilor nucleare să acționeze pen
tru reducerea drastică a arsenale
lor, eliminarea amenințării unui 
război pustiitor, edificarea unei 
lumi lipsite de arme atomice.

împotriva militarizării spațiului cosmic
VIENA 3 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în cadrul unei conferințe 
de presă organizate la Viena, 
Franz Muhri. președintele Partidu
lui Comunist din Austria, a de
clarat că printre sarcinile princi
pale ce stau în fata partidului în 
perioada 
tlnuarea

actuală se numără con- 
și amplificarea luptei

pentru consolidarea păcii, pentru 
destindere și dezarmare, relatează 
agenția T.A.S.S. Forțele antirăz
boinice din Austria, a spus Franz 
Muhri. militează pentru reducerea 
arsenalelor 
mentelor 
prevenirea 
cosmic.

nucleare si 
conventionale, 
militarizării

a arma- 
pentru 

spațiului

Manifestații antimilitariste în Japonia

lor antimilitariste. pentru dezar
mare și pace. Cei peste 700 de 
locuitori de pe Insula Mlyakejima, 
din zona metropolitană a capita
lei. au organizat o demonstrație de 
protest Împotriva proiectului au
torităților de a construi aici un 
observator meteorologic militar, 
care ar urma să deservească aero
dromurile și celelalte facilități mi
litare ale S.U.A. amplasate pe te-

270 
îm- 
ac- 

pașnică, un număr de 10 
arestate sub pre- 

împiedicat politia 
atribuțiile", 
relatează că.

ritoriul Japonez. Aproximativ 
de polițiști au fost trimiși să 
prăstie particlpantii la această 
țiune 
persoane fiind 
textul că „au 
să-și exercite

Presa niponă 
luna iulie, construirea acestui 
servator militar trenează, ca 
mare a boicotării proiectului de 
către locuitorii din zonă.

din 
ob- 
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NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— Gh. Ceroelescu transmite : Con
ferința internațională privind rela
ția dintre dezarmare și dezvoltare, 
ale cărei lucrări se desfășoară la 
sediul din New York al Națiuni
lor Unite, cu participarea repre
zentanților a peste 110 state, in
tre oare și România, și-a încheiat 
dezbaterile generale. Timp de o 
săptămînă. particlpantii au expus 
poziția de principiu a țărilor lor în 
problemele aflate pe agenda reu
niunii.

Un mare număr de țări, de șefi 
de stat și de guvern au trimis con
ferinței, individual sau colectiv, me
saje. memorandumuri sau scrisori în 
care și-au expus punctul de vedere 
asupra relației dintre dezarmare și 
dezvoltare, au făcut sugestii și pro
puneri cu privire la căile și modali
tățile de rezolvare a acestor dezi
derate vitale ale lumii contempo
rane.

Mesajul președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. trans
mis participantilor, a fost primit cu 
viu interes, fiind difuzat ca docu
ment oficial al conferinței. De o 
înaltă apreciere s-au bucurat pro
punerile președintelui tării noastre 
cu privire la adoptarea de către 
statele participante la conferință a 
unui apel în legătură cu înghețarea 
bugetelor militare la nivelul anului 
1987 și reducerea lor în prima etapă 
cu cel puțin 5 la sută, urmînd ca 
fondurile astfel realizate să fie fo
losite atît pentru nevoile social-eco- 
nomice proprii, cît si pentru creș
terea contribuțiilor la programele de 
asistentă tehnică ale O.N.U.. precum 
și la crearea unui fond internatio
nal de dezvoltare, sub egida O.N.U., 
care să fie alimentat permanent din 
economiile rezultate din înfăptuirea 
măsurilor de dezarmare.

Lucrările conferinței se desfășoa
ră acum în cadrul Comitetului ple
nar. însărcinat cu definitivarea do
cumentului final al reuniunii, și in 
cele trei grupuri de lucru, cărora 
li s-au repartizat principalele pro
bleme aflate în dezbatere.

Astfel, primul grup examinează 
relația dintre dezarmare și dezvol
tare. sub toate aspectele și dimen
siunile ei. jn scopul de a aiunge la 
concluzii corespunzătoare. Cel de-al 
doilea grup analizează incidența 
cheltuielilor militare asupra econo
miei mondiale și situației economice 
și sociale internaționale. îndeosebi a 
țărilor în curs de dezvoltare, in ve
derea elaborării de reoomandări pri
vind măsurile corective ce se im
pun, iar oel de-al treilea grup stu
diază mijloacele de degajare, prin 
măsuri de dezarmare, a unor resurse 
suplimentare pentru dezvoltare. în 
special în favoarea statelor rămase 
in urmă pe plan economic.

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Un număr de 39 de organizații par
ticulare din Statele Unite, repre- 
zentînd 44 milioane de oameni 
cu cele mai diferite profesii și orien
tări politioe. au adresat președintelui 
Ronald Reagan o scrisoare de pro
test în legătură cu decizia de ne- 
participare la lucrările conferinței 
internaționale privind relația dintre 
dezarmare si dezvoltare, ce se des
fășoară la sediul O.N.U. din New 
York, transmite agenția China Nouă. 
Statele Unite trebuiau să participe 
la această conferință, care a re
unit pentru prima oa»-ă sore dezba
tere. în cel mai înalt forum, cele 
două probleme de care depind su
praviețuirea si securitatea reciprocă 
a lumii și a națiunii noastre — dezar
marea și dezvoltarea — se spune 
în document.

ROMA 3 (Agerpres) — într-o 
declarație oficială dată publicității 
la Roma, premierul Italiei, Giovanni 
Goria, consideră că în prezent se 
impune o nouă rezoluție a Consi
liului de Securitate al O.N.U. care 
să ceară încetarea imediată a ostili
tăților în războiul dintre Iran și 
Irak, transmite agenția KUNA. în 
document se subliniază, totodată, 
necesitatea intensificării contactelor 
diplomatice cu cele două țări aflate 
în conflict, pentru a ce putea ajunge 
la o reglementare negociată a aces
tuia.

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a primit 
din partea ministrului afacerilor ex
terne al Iranului, Aii Akhbar Vela- 
yati. invitația scrisă de a efectua o 
vizită oficială la Teheran — infor
mează Departamentul pentru infor-

*.
TEHERAN 3 (Agerpres). — Potri

vit unui comunicat militar iranian, 
citat de agenția IRNA, obiective 
economice și industriale din orașele 
irakiene Basra. Al-Amara. Zobeir și 
Qal’a-Diza au continuat să se afle 
sub tiruriJ.e de artilerie ale forțelor 
iraniene. Pe de altă parte. IRNA a- 
rată că fabrica de ciment irakiană 
din orașul nord-estic Suilaimaniya a 
fost bombardată de avioane de lup
tă iraniene, ca răspuns la raidurile 
irakiene asupra unor zone economi
ce din Iran.

mâții publice al O.N.U. Un purtă
tor de cuvînt citat a precizat că 
invitația este analizată de secretarul 
general al O.N.U. în cadrul unor 
consultări cu membrii Consiliului de 
Securitate, cârc vor decide în pri
vința mandatului vizitei.

PARIS 3 (Agepres). — într-o de
clarație televizată, ministrul fran
cez al apărării, Andrd Giraud. a 
anunțat decizia guvernului său de a 
trimite trei dragoare în Golful Oma
nului pentru a contribui la înlătu
rarea minelor marine din ape’e in
ternaționale — transmit agențiile de 
presă. Navele sînt ancorate. în pre
zent. în portul Djibouti și își vor în
cepe misiunea peste o săptămînă. a 
precizat el.

în prezent. Franța are în zona 
Golfului peste zece nave de război, 
printre care și portavionul ..Cle
menceau" — notează agenția China 
Nouă.

★
BAGDAD 3 (Agerpres). — După 

cum anunță un comunicat militar 
irakian, citat de agenția INA, esca
drile de avioane de luptă irakiene 
au bombardat un mare obiectiv na
val în apropierea coastelor iraniene, 
centrala electrică de la Kanjvar și 
timpurile petroliere de la Bahrkan. 
pentru a doua oară în ultimele două 
zile. Pe de altă parte, agenția INA 
informează că artileria antiaeriană 
irakiană a doborît un aparat militar 
iranian, care urmărea bombardarea 
cartierelor rezidențiale din districtul 
irakian Kumeit.

CONVORBIRI EGIPTEANO-IORDANIENE

R. F. G.

CAIRO 3 (Agerpres). — în ora
șul egiptean Alexandria au început 
convorbirile oficiale între președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, și re
gele Hussein al Iordaniei. Potrivit 
agenției M.E.N.. sînt examinate si

tuația din regiune, eforturile pen
tru convocarea unei conferințe Inter
nationale în problema Orientului 
Mijlociu si conflictul iraniano-ira- 
kian.

Ședința extraordinară a Bundestaguliii consacrată 
problemei rachetelor „Pershing 1A“

BONN 3 (Agerpres). — La Bonn 
a avut loc, la cererea partidelor de 
opoziție, o ședință extraordinară a 
Bundestagului consacrată examină
rii poziției R. F. Germania în pro
blema rachetelor „Pershing 1A“ din 
dotarea forțelor armate vest-germa- 
ne. ale căror focoase nucleare sînt 
deținute de S.U.A.

Deschizînd dezbaterile, președin
tele Partidului Social-Democrat și 
al fracțiunii parlamentare a acestui 
partid, Hans-Jochen Vogel, a salutat 
declarația cancelarului Kohl cu pri
vire la faptul că, în anumite condi
ții. R.F.G. este gata să renunțe la 
modernizarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune „Pershing 1A“.

Cancelarul Kohl a exprimat hotă
rârea țării sale de a renunța la mo
dernizarea rachetelor „Pershing 1A“ 
și a reafirmat condițiile în care ar 
urma să aibă loc acest lucru, con
stând, în primul rînd, în încheierea 
și aplicarea în practică a unui acord 
sovieto-american cu privire la lichi
darea rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune.

în cuvîntul său, ministrul de ex
terne, Hans-Dietrich Genscher, a 
apreciat „dubla opțiune zero" drept 
„un acord istoric ce ar deschide, 
pentru prima oară, calea spre o de
zarmare reală" și s-a pronunțat pen
tru o politică de colaborare si nu de 
confruntare, relevînd importanța con
tinuării procesului de destindere.

Reprezentantul Partidului Ecolo
gist a chemat Guvernul R.F.G. să 
facă totul pentru menținerea dina

micii procesului dezarmării și s-a 
pronunțat pentru distrugerea rache
telor „Pershing IA" imediat, și nu la 
începutul deceniului următor, așa 
cum a propus Helmut Kohl. Ecolo- 
giștii au propus un proiect de re
zoluție privind introducerea în con
stituție a unei mențiuni exprese pri
vind renunțarea de către R.F.G. la 
deținerea de arme nucleare.

Reprezentații opoziției au cerut să 
se treacă imediat la punerea la vot 
a rezoluțiilor prezentate de partidele 
lor. Dar coaliția guvernamentală, 
care deține majoritatea în Bundes
tag, a respins această propunere și 
a transferat proiectele de rezoluție 
spre examinare comisiilor de resort 
ale Bundestagului.

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvint al Departa
mentului de Stat al S.U.A. a decla
rat că focoasele nucleare americane 
care echipează rachetele „Pershing 
1A“ din R.F. Germania vor fi re
trase dacă guvernul vest-german va 
respecta angajamentul cancelarului 
Helmut Kohl de a lichida aceste ra
chete după ce vor fi eliminate ar
mele nucleare cu rază medie de ac
țiune sovietice și americane. A fost 
reafirmată însă poziția S.U.A. potri
vit . căreia nici rachetele ..Pershing 
IA" aflate în dotarea Bundeswehru- 
lui, și nici focoasele nucleare ame
ricane cu care acestea sînt dotate nu 
constituie un obiectiv al negocierilor 
sovieto-americâne de la Geneva, 
menționează agenția T.A.S.S.

SOLUTIONAREA GLOBALĂ A PROBLEMELOR SUBDEZVOLTĂRII
-necesitate obiectitâ a staMi si mwesuhii economia mondiale

Evoluțiile si tendințele din econo
mia mondială, marcate de amplifi
carea fenomenelor de criză, consti
tuie — asa cum a rezultat si din 
dezbaterile recentei sesiuni a Con
ferinței Națiunilor Unite pentru Co
merț si Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) — 
sursa unor vii neliniști si preocupări 
atât ne plan national, cit si interna
tional. împletirea tot mai strinsă a 
efectelor slăbirii ritmurilor de creș
tere economică cu cele ale protec- 
tionismului comercial si dezordinii 
monetare sporește continuu impactul 
crizei, care, intr-o măsură sau alta, 
se resimte pretutindeni în lume, dar 
In mod deosebit în țările în curs de 
dezvoltare, a căror situație s-a în
răutățit considerabil.

Un „deceniu pierdut"... 
Dună aprecierile U.N.C.T.A.D.. sta
tele în cauză au cunoscut în anii ’80 
cel mai puternic regres economic din 
ultimele trei decenii. Intr-adevăr, 
fată de 5,8 la sută în anii ’60 și 5,4 
1a sută in anii ’70. ritmul mediu a- 
nual de creștere a produsului intern 
brut a scăzut in țările în curs de 
dezvoltare la 1.3 la sută între 1981— 
1985. Un asemenea avans n-a putut 
face față nici măcar sporului demo
grafic. astfel incit producția Pe lo
cuitor a scăzut după 1980. în fiecare 
an cu 1.4 la sută. în comparație cu 
o creștere de 3,1 la sută în dece
niul trecut. Si mai îngrijorător este 
insă faptul că nu a apărut încă nici 
un semn care să prevestească schim
barea. intr-un viitor apropiat, a ac
tualelor tendințe. De altfel, numeroși 
■pecialiștl consideră anii ’80 drept 
„un deceniu pierdut" pentru dezvol
tare.

Declarația finală a sesiunii 
U.N.C.T.A.D.. document ce ilustrează 
convergentele ce s-au cristalizat, a- 
preciază că una din problemele cele 
mai grave ca-e confruntă țările în 
curs de dezvoltare este aceea a dito- 
rlei externe, care a căpătat ui ca
racter g’obal. a deoăsit cadrul eco
nomic si a dobîndit o evidentă di
mensiune politică dovedindu-se in
suportabilă pentru majoritatea covîr- 
șitoare a statelor debitoare. Pova-a 
datoriei țărilor lumii a tre'a a de
pășit 1 000 miliarde de dolari, ceea 
ce înseamnă jumătate din valoarea

producției lor totale, iar plățile a- 
nuale legate de rambursarea ei se 
ridică la o cincime din fondul de a- 
cumulare si aproape o treime din 
veniturile realizate din exporturi de 
statele respective, fapt care, practic, 
blochează calea dezvoltării lor.

Politicile financiare si comerciale 
restrictive promovate în ultima vre
me de țările oapitaliste industriali
zate. îndeosebi creșterea puternică a 
dobinzilor bancare si escaladarea 
măsurilor protectioniste, constituie 
principalii factori care au dus la pu
ternica criză a datoriilor si a dezvol
tării din țările rămase în urmă pe 
plan economic. Astfel, scumpirea ex
cesivă a creditului la începutul ani
lor ’80 a contribuit la sporirea rapi
dă a datoriilor externe ale țărilor în 
curs de dezvoltare si a cotelor de 
amortizare. Date supuse atenției con
ferinței arată că datoria externă a 
lumii a treia s-a dublat în ultimii 
șapte ani si aproape întreaga creș
tere a poverii este rezultatul politi
cii nefaste a „banilor scumpi", res
pectiv efectul dobinzilor excesive. 
Țările în curs de dezvoltare au plă
tit intre 1979—1986. numai în contul 
dobinzilor. o sumă egală cu peste 95 
la sută din nivelul datoriei lor la în
ceputul intervalului amintit. Cu alte 
cuvinte, noile angajamente financia
re externe ale țărilor debitoare n-au 
servit propriei dezvoltări, ci doar asi
gurării profiturilor băncilor creditoa
re, fapt care a dus la stagnare și re
gres economic, concomitent cu creș
terea datoriei externe.

Cînd săracii „finanțea
ză" pe bogați. seslunea 
U.N.C.T.A.D. s-au relevat si alte as
pecte legate de consecințele nefaste 
ale scumpirii creditului international 
pentru țările rămase în urmă. Ac- 
centuind recesiunea în tarile dezvol
tate. politicile financ'are restrictive 
au redus si mai mult cererea de pro
duse provenite din statele în curs de 
dezvoltare. îndeosebi de materii pri
me. oeea ce. conjugat cu alti fac
tori. îndeosebi cu escaladarea pro- 
tectionismului comercial, a contribuit 
Ia reducerea drastică. în unele ca
zuri chiar la prăbușirea preturilor

produselor respective și, implicit, la 
reducerea severă a veniturilor in 
devize ale țărilor exportatoare. Sta
tisticile Băncii Mondiale arată că, nu
mai intr-un singur an (1986). prețul 
produselor desfăcute pe plata mon
dială de statele subdezvoltate a scă
zut cu aproape 17 la sută, iar veni
turile în devize cu 120 miliarde de 
dolari — sumă ce depășește un sfert 
din încasările lor totale din expor
turi.

Cu o deosebită vigoare s-a subli
niat la conferință profunda îngrijo
rare față de amploarea tot mai mare 
pe care o cunoaște unul dintre cele 
mai nocive fenomene din economia 
mondială — transferul invers de re
surse din țările sărace către cele bo
gate. O serie de vorbitori au rele
vat că efectele cumulate ale dobin
zilor înalte sînt atît de puternice in
cit ieșirile de capital din țările în 
curs de dezvoltare prin plata dobin
zilor la datoria externă și repatrie
rea profiturilor investitorilor străini 
depășesc tot mai mult intrările de 
fonduri în statele respective sub 
formă de noi credite și împrumuturi, 
de asistență oficială pentru dezvol
tare și investiții directe : cu numai 
11 miliarde de dolari în 1984, dar cu 
26 miliarde în 1985 și aproape 29 mi
liarde în 1986. S-a ajuns, astfel. în 
situația aberantă ca țările sărace, ai 
căror copii mor de foame sau de lip
sa apei potabile, să „finanțeze" pe 
cele bogate.

Asemenea evoluții nu pot fi des
prinse, după o opinie larg împărtă
șită la sesiunea U.N.C.T.A.D., de 
strategia „soluționării" problemei da
toriilor promovată pînă acum de 
cercurile financiare din țările capi
taliste dezvoltate. O strategie baza
tă pe impunerea unor programe de 
severă austeritate țărilor debitoare, 
care însă a urmărit nu atît denă- 
șirea impasului, cit transferarea po
verii crizei asupra partenerilor mai 
slabi de pe piața mondială. Altfel 
cum s-ar explica politica unor țări 
creditoare din Occident, care, pe de 
o parte, le-au cerut statelor debitoa
re să-și sporească exporturile pentru 
a-și crea supraplusuri comerciale cu 
ajutorul cărora să-și achite datoria, 
iar. pe de altă parte, le-au restrîns 
accesul la piețele de desfacere prin

măsuri protectioniste. Cît de discri
minatorii sînt politicile comerciale 
promovate de țările occidentale re
zultă limpede și din faptul, relevat 
în cadrul dezbaterilor U.N.C.T.A.D., 
că aceleași tipuri de produse (de e- 
xemplu, textile și articole de îmbră
căminte) sînt afectate de măsuri pro
tectioniste în proporție de 28,2 la 
sută cînd provin din țările capita
liste dezvoltate șl de 73,4 la sută 
cind sînt exportate de statele în curs 
de dezvoltare.

Dramatice consecințe so
ciale. Țările creditoare din lumea 
capitalistă au transformat astfel da
toriile intr-un mijloc de spoliere a 
țărilor debitoare, care au fost adu
se in situația de a nu-și mai putea 
respecta angajamentele asumate ini
tial. Iar procedura reeșalonărilor 
spre care au fost împinse n-a rezol
vat problemele acute, cum sînt cele 
legate de Costul ridicat al creditu
lui, ci doar a amînat scadențele, și 
aceasta cu riscul ca, atunci cînd cri
za datoriilor va izbucni, ea să fie 
și mai greu de stăpînit. însăși prac
tica a dovedit că reeșalonările, de
parte de a oferi un sprijin real ță
rilor debitoare, le-a împovărat și 
mai mult, atît prin dobînzile impu
se sumelor ce vor fi rambursate, cît 
și prin penalizările aplicate pentru 
nerespectarea termenelor inițiale de 
plată.

De altfel, așa cum s-a apreciat la 
conferință, strategia ieșirii din criza 
datoriilor, impusă de creditori, a dus 
în țările debitoare la o spirală re- 
cesionistă cu grave consecințe pe 
plan social : locurile de muncă șl 
veniturile s-au redus, în timp ce 
foametea și malnutritia s-au extins. 
S-a arătat, de exemplu, că în A- 
merica Latină — zonă dintre cele mal 
afectate de povara datoriilor — unul 
din patru locuitori trăiește in con
diții de extremă sărăcie, aproape 120 
milioane de persoane nu au un a- 
dăpost. iar peste 130 de milioane sînt 
înfometate. Totodată, potrivit unui 
raport al O.I.M., din cele 140 mili
oane de persoane apte de muncă din 
țările latino-americane doar 16,8 la 
sută sînt angajate permanent. Pen

0 declarație a ministrului de externe a! Mexicului
CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager

pres). — într-o declarație făcută la 
Ciudad de Mexico, ministrul relații
lor externe al Mexicului. Bernardo 
Sepulveda, a arătat că guvernelor și 
popoarelor centro-americane te revi
ne responsabilitatea de a întreprin
de un program concret de instaurare 
a păcii în regiune — transmite agen
ția Prensa Latina. El a negat că

„Grupul de la Contadora" și „Grupul 
de sprijin" ar fi pierdut rolul și for
ța lor în viața politică centro-ameri- 
cană, amintind că președinții state
lor din America Centrală le-au invi
tat să facă parte din comisia inter
națională de verificare și urmărire 
a aplicării Acordului de pace în re
giune, semnat la 7 august la Ciudad 
de Guatemala.

[ AGENȚIILE 

I DE PRESĂ 
I TRANSMIT;

PRIMIRE. Președintele Statului 
Israel, Chaim Herzog, l-a primit 

Ipe Iulian Bituleanu, care șl-a pre
zentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar 

Iși plenipotențiar al Republicii So
cialiste România in Israel.

LA BUDAPESTA, Jânos Kădăr, 
I secretar general al P.M.S.U.. l-a 
I primit pe ministrul olandez al afa

cerilor externe. Hans van den 
. Broek, aflat într-o vizită oficială în 

R. P. Ungară. S-a procedat, infor- 
I mează agenția M.T.I., la un schimb 

de păreri asupra unor probleme in- 
I ternaționale actuale, în primul rînd 
| legate de securitatea șl cooperarea 

pe continentul european, precum și 
■ asupra unor aspecte ale relațiilor 

ungaro-olandeze.
REUNIUNE. La Helsinki s-a în

cheiat reuniunea periodică a ml- 
| niștrilor de externe din țările nor

dice — Suedia, Norvegia, Islanda, 
I Finlanda și Danemarca. Au fost 

examinate în principal probleme 
politice ce preocupă aceste state. 

Iun loc deosebit revenind celor ce 
privesc dezarmarea și realizarea 
unei zone lipsite de arme nucleare 
în nordul continentului european, 

I Particlpantii au examinat, de ase- 
I menea, probleme cu caracter fi

nanciar ce prezintă interes pentru 
I țările nordice, precum și situația 

din sudul Africii,

CONFERINȚA DE PRESA. Se
cretarul general al Partidului Co
munist Francez. Georges Marchais, 
a relevat, în cadrul unei conferin
țe de presă, scăderea nivelului real 

Ial salariilor și pensiilor și faptul 
că șomajul afectează, în prezent, 
3 milioane de francezi — trans- 

Imite agenția T.A.S.S. El a subliniat 
că P.C.F. a formulat propuneri 
concrete pentru asigurarea dreptu
rilor oamenilor muncii, împotriva 

I politicii de austeritate promovate 
de guvern. Pe de altă parte, 
Marchais a subliniat că încheierea 

Iunui acord între U.R.S.S. și S.U.A. 
în problema rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune ar avea o 
însemnătate istorică, permitînd. 

I pentru prima dată, realizarea unui 
program concret de dezarmare.

Noi acte represive ale autorităților 
rasiste de la Pretoria

PRETORIA 3 (Agerpres) — în 
orașul Durban din R.S.A. au avut 
loc puternice ciocniri intre studen
ții din localitate, care manifestau în 
favoarea abolirii sistemului de 
apartheid, șl forțele de poliție care 
au intervenit cu brutalitate împotri
va demonstranților. Au fost operate 
o serie de arestări. în cursul cioc
nirilor cîteva persoane au fost ră- 
tiite.

O situație încordată se menține și 
în alte orașe din R.S.A. După cum 
transmit agențiile de presă, opt afri
cani au fost răniți în momentul în 
care poliția a intervenit împotriva 
unor grupuri de demonstranți la 
Johannesburg, recurgînd la bastoane 
de cauciuc și grenade cu gaze lacri- 
tatogene.

BELGRAD 3 (Agerpres) — Luînd 
cuvîntul în cadrul unei conferințe 
de presă organizate la Belgrad, 
Oliver Tambo, președintele Con

gresului Național African din R.S.A., 
a relevat necesitatea amplificării 
presiunilor politice și economice din 
partea comunității Internaționale 
asupra regimului rasist minoritar de 
la Pretoria. Lupta internă din R.S.A., 
sprijinită de eforturile politice din 
exterior, reprezintă singura cale 
pentru abolirea regimului de apart
heid și pentru instaurarea în R.S.A. 
a unui regim democratic, a spus 
Oliver Tambo.

PRETORIA 3 (Agerpres). — Admi
nistrația minei de aur „Saint Hele
na" din R.S.A. a făcut cunoscut că 
50 de mineri și-au pierdut viata în 
accidentul produs în urmă cu cîteva 
zile în subteran. Potrivit surselor 
locale, acest tragic accident a fost 
provocat de explozia metanului care 
a dislocat cantități mari de rocă, 
distrugînd și ascensorul pentru 
transportul minerilor la principalul 
put al exploatării.

tru ansamblul statelor In curs de 
dezvoltare, produsul intern brut pe 
locuitor s-a redus. în perioada 
1980—1983, de la 10.10 la 880 de do
lari, fapt oare a contribuit la ac
centuarea decalajelor dintre țările 
bogate și cele sărace.

Desigur, ar fi nerealist să se crea
dă că, în condițiile interdependen
telor creseînde din lumea de azi, gra
vele dificultăți economice cu care se 
confruntă țările în curs de dezvol
tare le privește numai pe acestea. O 
serie de fenomene recente. între oare 
creșterea puternică a șomajului în 
țările capitaliste dezvoltate, paralel 
cu reducerea importurilor statelor în 
curs de dezvoltare, au arătat, de alt
fel, clar că actualele probleme so- 
cial-economice au un caracter global, 
iar soluționarea lor implică depăși
rea frontierelor naționale.

în fapt, lumea subdezvoltată re
prezintă o cincime din economia 
mondială șl o Importantă piață de 
desfacere, care absoarbe peste o pă
trime din exporturile țărilor capita
liste dezvoltate. Pe ansamblul țări
lor membre ale O.E.C.D., unul din 
trei locuri de muncă ce produc pen
tru export este condiționat de ce
rerea statelor în curs de dezvoltare. 
Se apreciază că, datorită scăderii ce
rerii statelor sărace de produse din 
țările bogate, acest din urmă grup 
de state a pierdut în numai doi ani 
(1982—1983) aproape trei milioane de 
locuri de muncă, fapt care a făcut 
ca șomajul și falimentele să se ri
dice la niveluri nemaiîntilnite în pe
rioada postbelică. De aici și, acele 
aprecieri făcute la conferință potri
vit cărora actualul impas economic 
reclamă convergente globale, relan
sarea activității productive nu numai 
în țările dezvoltate, ci și în cele
lalte state, în primul rînd prin a- 
eordarea unui sprijin efectiv țărilor 
In curs de dezvoltare pentru a-și re
căpăta rolul dinamic în economia 
mondială.

Poziție constructivă, mă
suri realiste. România, care a 
acordat o atenție deosebită recentei 
sesiuni a U.N.C.T.A.D., a participat 
la lucrările ei animată de dorința de 
a conlucra strîns cu toate țările pen
tru ca. Tin eforturi comune, să se 
obțină rezultate capabile să contri
buie la depășirea gravelor dificultăți 
economice care confruntă omenirea 
și. îndeosebi, țările în curs de dez
voltare. la instaurarea unei conlu
crări autentice între statele bogate 
și cele sărace, menită să deschidă 
perspective reale procesului de lichi
dare a subdezvoltării și edificare a

unei noi ordini economice internațio
nale. Interesul profund de care s-au 
bucurat în rindul participantilor po
ziția și propunerile României, cu
prinse în Mesajul adresat de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu sesiunii 
U.N.C.T.A.D., se explică tocmai prin 
caracterul lor realist și constructiv, 
prin faptul că ele definesc modali
tăți concrete de înfăptuire a aces
tui obiectiv. în acest sens, țara noas
tră a prezentat conferinței un am
plu program de acțiune, care îmbină 
măsuri pe termen scurt de stopare a 
deteriorării situației economice mon
diale cu măsuri pe termen lung de 
transformare a sistemului economic 
internațional, în scopul așezării lui pe 
principii noi. de egalitate și echitate.

In concepția României, ceea ce se 
impune, în mod deosebit, este să se 
treacă la acțiuni hotărite pentru so
luționarea globală, politic-economică 
a problemei datoriilor externe ale 
țărilor rămase în urmă, să se facă 
totul pentru rezolvarea ei pe baza 
unor criterii și principii care să țină 
seama de nivelul de dezvoltare al 
țărilor respective, de posibilitățile 
lor de plată, cit și de eforturile pe 
care ele trebuie să le facă pentru 
asigurarea progresului lor economic 
și social. De altfel, țara noastră a 
prezentat. în ultimii ani. atit la 
O.N.U., cît și în diferite foruri in
ternaționale, propuneri concrete, care 
au în vedere nu numai stingerea 
vechilor datorii, ci și asigurarea a- 
cordării in continuare de noi cre
dite țărilor subdezvoltate, în condi
ții avantajoase.

în același timp. România conside
ră că este necesar să se întreprindă 
acțiuni care să ducă la rezolvarea 
justă și echitabilă a problemei pre
țurilor, la asigurarea stabilității a- 
cestora și. totodată, să introducă mal 
multă ordine in domeniul financiar- 
monetar, să contribuie la o reduce
re generală a dobinzilor. După pă
rerea țării noastre, se impun, de 
asemenea, măsuri hotărite în direc
ția înlăturării protecționismului și li
beralizării schimburilor economice 
internaționale, a asigurării unui ac
ces sporit. în condiții preferenția
le, al statelor în curs de dezvol
tare la piețele țărilor dezvoltate.

Toate acestea sînt măsuri realiste 
și concrete care, transpuse în prac
tică. ar aduce o însemnată contri
buție la revitalizarea activității e- 
conomice în lume și începerea unui 
proces efectiv de instaurare a unei 
noi ordini economice mondiale, che
mată să asigure dezvoltarea tuturor 
popoarelor, progresul general.

Gh. CERCELESCU

SESIUNE. La Tunis au început 
lucrările celei de-a 43-a sesiuni a 

I Consiliului economic și social al 
Ligii Arabe, consacrată examină- 

Irii unor probleme cu caracter eco
nomic și financiar de interes co
mun pentru țările membre, printre 

. care situația din agricultură și mo- 
1 dalltățile de extindere a schim- 
' burilor comerciale reciproce. In 
I discursul inaugural, secretarul ge

neral al Ligii Arabe, Chedli Klibi, 
a apreciat. între altele, că în acest 
an situația industrială a țărilor I membre este în mod evident difi
cilă. aa urmare a impactului rece
siunii economice globale și a scă- 

Iderii prețurilor la petrol pe piața 
mondială, relatează agenția KUNA.

POPULAȚIA ZAMBIEI, care era 
Ide 3,5 milioane locuitori in 1964, 

anul obținerii independenței națio
nale, a înregistrat o creștere de 

I peste 100 la sută in ultimii 24 de 
ani, cifrindu-se in prezent la 7,2 
milioane.

j ÎN KAZAHSTAN, la 70 km de 
| Karaganda, a fost efectuată, la 2 

septembrie, o explozie chimică

I subterană cu o putere de 10 tone
— relatează agenția T.A.S.S. Ea a 
fost programată în cadrul unui ex- 

Iperiment sovieto-american menit 
să demonstreze posibilitatea con
trolului complet șl eficient chiar și 
a unor explozii cu o forță de sute 

Ide ori mai mică decît a celei mai 
slabe experiențe nucleare — preci
zează agenția. în aceeași zi a 

Ifost efectuată o nouă explozie la 
marginea poligonului nuclear de 
lingă Semipalatinsk.

I ACCEPTARE. Unul din membrii 
I conducerii unei grupări mercena- 
1 ne contrarevoluționare antisandi- 
. niște, Carlos Coronel Kautz, a 

acceptat, în mod public, condițiile 
I oferite prin legea pentru amnistie 

promulgată de guvernul ni cara- 
| guan, renunțînd la lupta armată — 
| transmite agenția Prensa Latina, 

citind un comunicat oficial dat pu- 
Iblicitățiî la Managua. Intr-o de

clarație făcută cu acest prilej. 
Kautz a menționat că mișcarea 
contrarevoluționară nicaraguană 

Ieste „un cadavru politic, fără nici 
o șansă de viitor și total subordo
nată intereselor S.U.A.".

LA PORTSMOUTH s-au în-
1 cheiat lucrările conferinței anua- 
IJe a Partidului Social-Democrat 

din Marea Britanie. Dezbaterile 
nu au reușit să refacă unitatea 
rindurilor partidului. Polemica

I dintre delegați s-a soldat cu scin
darea P.S.D. în două fracțiuni : 
partizanii șl adversarii unificării

Icu Partidul Liberal, cu care ante
rior social-democrații colaborase-ă 
în cadrul alianței electorale. Tn 
cursul conferinței a fost decisă

I fuziunea dintre Partidul Social- 
Democrat și Partidul Liberal.

• EXPERIENȚA. In Statele Un'te 
a fost efectuată o nouă experiență ■ 
cu racheta balistică intercontinen- I 
tală ..Minuteman 3". transmite a- 1 

I gentia T.A.S.S. Lansarea a avut 
I loc de la baza aeriană Vandenberg. I

Testele anterioare, efectuate la 25 | 
Iiun'e si 12 iulie, s-au soldat cu 

eșecuri. i
INUNDAȚII IN BELGIA. Ca I 

I urmare a ploilor torențiale care 
I s-au abătut asupra teritoriului Bel- I 

piei, in provinciile Liege si Namur | 
Io serie întreagă de localități au 

fost acoperite de ape. Au fost inun-,i 
date, totodată, căile de acces sore I 

I aceste regiuni, care au rămas prac- ' 
tic izolate de restul tării. Imnor- . 
tante daune au fost aduse, de ase- I 
m-'nea, agriculturii. Autor'tățile lo- I 

I cale au luat măsuri pentru acor- 
| darea de ajutoare populației sinis- I 

trate.
MANEVRE. Tn regiunea Mă-ii . 

I Nordului șl a Mării Baltice au în- I 
remit manevre1" nava’e și aeriene I 

I ale N.A.T.O. ..Botanv Bav ’87". in- 
I formează agenția D.P.A. La exerci- I 

til’e militare participă aproximativ I 
L9 000 militari din cinci țări ale

Alianței nord-atlantioe. .
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