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Muncă temeinic organizată pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor economice

In întreaga noastră economie, în 
întreprinderile industriale, pe șan
tierele de investiții, în unități
le din agricultură se desfășoară, în 
această perioadă, o complexă acti
vitate, deosebit de bogată, pentru 
îndeplinirea planului, pentru obți
nerea unei calități noi, superioare 
în toate domeniile muncii, pentru 
realizarea la termenele și Ia indi
catorii stabiliți a programelor de 
dezvoltare economico-socială acce
lerată a țării, stabilite de partid 
pentru acest an, pentru întregul 
cincinal.

în fruntea acestei dinamioe. tu
multuoase activități, in fruntea tu
turor acțiunilor se află organele si 
organizațiile de partid, se află — 
cum este și firesc — comuniștii, 
care, prin rigurosul lor spirit de 
disciplină, prin exemplul lor de 
muncă dăruită, temeinic organiza
tă, mobilizează, canalizează toate 
energiile umane și materiale, dind 
chip concret mărețelor hotăriri ale 
celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului. Numeroase colective din 
industrie, din agricultură, din toate 
celelalte domenii de activitate în
scriu, în bilanțul fiecărei zile, re
zultate notabile, succese de pres
tigiu, care demonstrează strălucit 
capacitatea, forța lor de creație, 
fructificând, cu maximă răspunde
re, condițiile materiale, tehnice, 
științifice create de societatea 
noastră pentru a îndeplini ritmic, 
cu înaltă eficiență, planul de dez
voltare economică și socială pe a- 
cest an. In acest sens, angajamen
tele grăitoare asumate de fiecare 
colectiv in întimpinarea apropiatei 
Conferințe Naționale a partidului 
dau noi dimensiuni puterii de 
muncă și de creație a milioanelor 
și milioanelor de muncitori, țărani, 
intelectuali, conturează de la o zi 
la alta multiple și valoroase iniția
tive pentru realizarea exemplară, 
la toți indicatorii cantitativi și ca
litativi, .a planului, pentru reali
zarea exemplară atît. a sarcinilor 

curente, cit și a celor care privesc 
pregătirea producției anului viitor.

O privire de ansamblu asupra a- 
cestei activități clocotitoare pune 
cu putere în evidență faptul că, 
acolo unde organele și organizațiile 
de partid își ordonează cu rigoare 
și exigență întreaga muncă politi- 
co-organizatorică, acolo unde ele 
știu să canalizeze cu prioepere d- 
forturile muncitorilor,, tehnicieni
lor, inginerilor, specialiștilor, acolo 
unde se acționează cu promptitudi
ne, cu inteligentă, cu spirit de răs
pundere revoluționar, problemele, 
dificultățile și greutățile care apar 
inerent într-un proces de o aseme
nea amplitudine productivă, crea
toare pot și trebuie să fie rezolva
te cu forțele proprii sau prin con
centrarea și organizarea întrajuto
rării. Cu atit mai mult, în acest 
mod trebuie să se desfășoare efi
cient munca de partid cu cit se 
constată, în planul activității eco
nomice bune in ansamblu, și unele 
neajunsuri, rămîneri în urmă, rea
lizarea cu întîrziere a unor sarcini 
actuale importante atît in industrie, 
cit și în agricultură, aici, îndeosebi 
la executarea lucrărilor agricole de 
toamnă, la recoltare și insămințări. 
Cea mai bună metodă a muncii po- 
Iitico-organizatorice de mobilizare 
a tuturor oamenilor, de concentra
re a eforturilor lor creatoare asu
pra realizării sarcinilor economice 
esențiale o constituie exemplul 
personal al comuniștilor, spiritul 
lor de inițiativă, de dăruire exem
plară in întreaga lor activitate. Co
muniștii conving cu fapta. în pri
mul rînd, cu munca lor plină de 
abnegație. De aceea, oriunde e mai 
greu, oriunde se cer rezolvate pro
bleme mai dificile trebuie să se 
afle in frunte comuniștii, cu pri
ceperea, cu spiritul lor de răspun
dere. de angajare plenară.

Desigur, sint și greutăți rqai de
osebite de învins, probleme ce nu 
se rezolvă nici de la sine, nici cu 
ușurință, legate de o organizare și 

mai eficientă a muncii, de sincro
nizarea unor acțiuni mai complexe 
sau de o mai judicioasă aprovizio
nare tehnico-materială. Tocmai de 
aceea, preocuparea fundamentală a 
tuturor organelor și organizațiilor 
de partid este de a sădi in con- 
știirițe și de a stimula încrederea 
tuturor colectivelor respective în 
capacitatea lor de a rezolva cu 
forțe proprii, prin efort bine echili
brat și condus, toate problemele, 
convingerea că resursele lor de in
teligență, de inventivitate tehnico- 
științifică sint inepuizabile și se 
cuvin fructificate in practică fără 
întîrziere, cu îndrăzneală și înalt 
simț profesional. în același timp, 
organele și organizațiile de partid 
trebuie să acorde o atenție cu to
tul deosebită modului în care își 
îndeplinesc răspunderile organele 
de conducere colectivă, cadrele 
tehnice cu funcții de execuție, să 
stimuleze puternic priceperea și 
inițiativa acestora, să creeze și să 
întrețină in permanență un climat 
de emulație, in care fiecare om să 
se simtă profund angajat, să fie 
pătruns de importanța misiunii lui, 
a răspunderilor lui. Acesta, trebuie 
să fie obiectivul primordial al ac
tivității politice, organizatorice și 
educative a tuturor organelor și 
organizațiilor de partid. Punerea 
deplină în valoare a forțelor de 
creație ale colectivului se poate face 
numai și numai prin angajarea to
tală, profundă a fiecărui comunist,' 
a fiecărui om al muncii în acest 
proces de, stabilire cu exactitate a 
propriilor sarcini, a propriilor în
datoriri la lclcul de muncă. Numai 
nominalizarea clară, precisă a răs
punderilor fiecăruia poate deter
mina sporirea efortului general, a 
capacității de muncă a întregului 
colectiv. Se știe că orice impreci
zie duce la difuzarea răspunderi
lor. la scăderea simțului datoriei. 
Iată de ce trâbuie larg extinsă 
practica specifică muncii de partid, 
care prevede stabilirea de sarcini 

precise pentru fiecare comunist, 
cu termene ferme de îndeplinire, 
cu răspunderi controlabile.

Un moment important pentru 
definirea clară a obiectivelor și 
metodelor de îndeplinire a sarci
nilor economice din această pe
rioadă il constituie adunările ge
nerale de partid, care trebuie să 
pună în centrul, în miezul dezba
terilor lor sarcinile concrete ale 
actualei etape în fiecare sector de 
activitate, în fiecare unitate pro
ductivă, pentru fiecare om în par
te. în acest sens, mai activă, mai 
eficientă, mai concretă trebuie să 
fie și munca politică de explicare 
și de definire limpede a obiective
lor și a sarcinilor fiecărui colectiv, 
a răspunderilor ce-i revin în com
plexa angrenare a tuturor in în
deplinirea exemplară a planului pe 
acest ah. Munca de la om la om, 
propaganda vizuală, invățămîntul 
de partid, toate celelalte forme ale 
muncii politico-educative trebuie 
să fie concentrate spre înțelegerea 
profundă de către fiecare om al 
muncii a răspunderilor care ii re
vin în tripla calitate de proprie
tar. producător și beneficiar.

Perioada care , a mai rămas pînă 
Ia sfîrșitul acestui an trebuie, să 
cunoască o amplificare a întregii 
munci politico-organiza.torjce și e- 
ducative desfășurate de organele și 
organizațiile de partid sub semnul 
încrederii depline în capacitatea 
de creație a tuturor colectivelor, a 
tuțuror oamenilor muncii. întreaga 
această activitate trebuie să asi
gure concentrarea'tuturor forțelor, 
valorificarea tuturor posibilităților 
pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a planului în indus
trie, în agricultură, pe șantierele 
de investiții, în toate ramurile e- 
conomiei. astfel incit apropiata 
Conferință Națională a partidului 
să fie intimpinată pretutindeni cu 
noi și tot mai importante înfăp
tuiri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri, 
pe tovarășul Chandra Rajeshwara 
Rao, secretar general al Consiliului 
Național al Partidului Comunist din 
India, care efectuează o vizită în 
țara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R.

Oaspetele a mulțumit pentru invi
tația de a vizita România, pentru 
prilejul oferit de a se intilni cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, de a cu
noaște realizările obținute de poporul 
român în opera de edificare a noii 
societăți. Totodată, secretarul gene
ral al Consiliului Național al P.C. 
din India a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Comitetului Cen
tral al partidului, tuturor comuniști
lor un cald salut din partea conduce
rii, a întregului Partid Comunist din 
India.

Mulțumind. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat un 
călduros salut și cele mai bune urări 
de succes conducerii Partidului 
Comunist din India, tuturor membri
lor partidului.

în timpul întrevederii au fost 
subliniate relațiile de prietenie și 
colaborare existente intre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din India și a fost exprimată 
dorința de a se acționa in continua

Cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

re pentru extinderea acestor ra
porturi, în folosul dezvoltării pe 
multiple planuri a conlucrării din
tre România și India, inclusiv pe 
arena internațională, în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei păcii, 
destinderii și cooperării in întreaga 
lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că în actualele condiții in
ternaționale este necesar să se facă 
totul pentru oprirea cursei înarmări
lor si trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare, in primul rind de dezar
mare nucleară. Secretarul general al 
partidului nostru a apreciat că sint 
create condiții pentru a se ajunge 
la realizarea unor acorduri corespun
zătoare în domeniul armelor nuclea
re. al dezarmării si păcii, la instau
rarea unui climat de încredere, secu
ritate si largă colaborare in Europa 
si în lume.

în timpul întîlnirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea intensificării eforturilor pen
tru reglementarea tuturor stărilor de 
încordare si conflict numai oe cale 
pașnică, prin tratative, pentru așe
zarea fermă a relațiilor dintre state 
pe baza principiilor deplinei egali
tăți in drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne si 
avantajului reciproc.

Schimbul de opinii privind alte as
pecte ale vieții internaționale a evi
dențiat importanta participării egale 
a tuturor statelor la soluționarea ma
rilor probleme ce confruhtă omeni
rea si. în acest oadru. a fost subli
niat rolul deosebit ce revine țărilor 
în curs de dezvoltare si nealiniate, 
care sint nemijlocit interesate într-o 
politică de independentă, de colabo
rare si pace.

In'acelasi timp, s-a reliefat însem
nătatea dezvoltării colaborării dințre 
partidele comuniste si muncitorești 
bazată pe respectarea strictă a auto
nomiei si dreptului fiecărui partid 
de a-si stabili de sine stătător lini# 
politică, strategia si tactica revolu
ționară. S-a subliniat importanța 
dezvoltării relațiilor de colaborare cu 
partidele socialiste, social-democra- 
te. dintre toate forțele democratice 
si progresiste în lupta împotriva po
liticii imperialiste si neocolonialiste, 
de apărare a independentei popoare
lor. pentru lichidarea subdezvoltării 
Si edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale, pentru afirma
rea in lume a unei politici noi, de 
pace s' largă colaborare între na
țiuni.

La primire au luat parte Emil 
Bobu. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
si Ion Stoian. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

ÎN INDUSTRIE Ambasadorul Republicii Islamice Mauritania
• Maximă mobilizare pentru îndeplinirea exem

plară a planului la producția fizică, la fiecare sorti
ment în parte

© Acțiuni ferme, măsuri organizatorice eficien
te pentru recuperarea oricăror rămîneri în urmă și 
realizarea integrală a producției pentru export

• Pe șantierele de investiții — puternică con
centrare de forțe pentru punerea în funcțiune a 
obiectivelor planificate pe acest an, în mod special 
a celor din domeniul energetic

• în centrul atenției — înfăptuirea neabătută a 
programelor de modernizare, în vederea creșterii 
productivității muncii, reducerii cheltuielilor mate
riale, sporirii eficienței economice

• Din fiecare întreprindere — partenerilor din 
țară și de peste hotare numai produse de cea mai 
bună calitate

• Spirit de ordine, disciplină și înaltă răspun
dere pentru îndeplinirea ritmică, zi de zi, a sarcini
lor complexe ce stau în această perioadă în fața tu
turor colectivelor din industrie

OAMENI Al MUNCII DIN INDUSTRIE!

In întimpinarea Conferinței Naționale a partidului, faceți din fiecare zi de muncă o zi 

a rezultatelor maxime în producție, pentru realizarea neabătută a planului la toți indicatorii, 

pentru înfăptuirea integrală a programului de dezvoltare economico-socială a țării!

ÎN AGRICULTURĂ
■..................................................................................................................... ■ ............................. .................................................. ...................................................

© Prin participarea la muncă a tuturor locuito
rilor de la sate și utilizarea din plin a mijloacelor 
mecanice, culesul porumbului să fie mult intensificat

® Semănatul orzului să se încheie grabnic pe 
toate suprafețele prevăzute și să se treacă cu toate 
forțele la însămînțarea griului

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri 
dimineața, pe Kane Cheikh Moha-

med Fadhel, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și pleni-

potentiaral Republicii Islamice Mau
ritania în țara noastră. (Continuare 
in pagina a V-a).

Ambasadorul
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit, vineri, pe Mo-

Republicii Democratice Afganistan
hammadulah Subhani Safi, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare in 
calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Republicii De
mocratice Afganistan in țara noas
tră. (Continuare in pagina a V-a).

| DIN ACTUALITATEA^ SOCMlfST^ ȚÂRII |

• reportaje • însemnări •

NOILE ORE ALE ORAȘULUI

• Prioritate trebuie acordată acum și recoltării 
soiei, sfeclei de zahăr, cartofilor, legumelor, respec- 
tîndu-se întocmai graficele stabilite

• Pretutindeni, transportul produselor să se 
desfășoare în ritm cu recoltarea, manifestîndu-se 
maximă răspundere la depozitare și la prelucrare

• Pentru grăbirea arăturilor, tractoarele să fie 
folosite din plin, lucrîndu-se în schimburi prelungite 
și de noapte

• Mecanizatorii, specialiștii, toți oamenii mun
cii din agricultură au datoria de mare răspundere să 
facă lucrările la un înalt nivel agrotehnic, respectînd 
întocmai prevederile din tehnologii

® în zootehnie, strîngerea și însilozarea tutu
ror resurselor de furaje, pregătirea pentru iarnă a 
adăposturilor să fie intensificate la maximum, astfel 
îneît în toate fermele zootehnice să se asigure cele 
mai bune condiții pentru adăpostirea și furajarea 
animalelor

Cind am coborit în gară, 
gindurile mi s-au indrep- 
tat, fără să vreau, spre re
portajul ,.175 de minute Ia 
Mizil", scris în urmă cu 
aproape 50 de ani de Geo 
Bogza. Nu poate fi decit in- 
citant și interesant, mi-am 
spus, ca un repprtaj de azi 
să aibă ca punct de ple
care un altul scris cu cinci 
deefenii în urmă 1 Recitesc 
cu atenție. Caut asemănări 
cu realitatea de azi. Găsesc 
doar termeni de compara
ție. Dacă strălucește ceva 
în vechiul reportaj, aceasta 
este măiestria reporteri
cească. Atît ! în rest, Mizi- 
lul i-a stîrnit autorului 
„Senzație de praf, mult, 
nesfirșit ca senzația de apă 
pe malul, mării" și, cum 
mărturisește, „Spaimă: Cum 
de mi-a trecut prin minte 
că in Mizil ar putea fi ceva 
interesant de văzut ? O 
adunătură banală de case. 
Atita tot". Așadar nici un 
punct de plecare. Continui 
lectura : „Minutul 62... To
tul seamănă a sat. In pri
mul rind gardurile, ■ Apoi 
casele mici, foarte mici, cu 
prispă și ferestre de o

șchioapă. Minutul 63. Ace
lași peisaj rural".

Am vrut să renunț la 
idee. în fond, cu toții ne 
itnaginăm cum arătau loca
litățile țării noastre in anii 
’38. Mă corectez. Nu-i chiar 
tot, pentru că aflasem, ri
nul din 4 locuitori ai Mi-

și pricepuți in agricultură, 
nu vor fi mai prejos nici 
in activitatea din industrie, 
în viitor, Mizilul va deveni, 
pe lingă un important cen
tru viticol și cerealier, și 
un centru industrial al Re
publicii Socialiste Româ
nia". Sint cuvinte-simbol.

Pe urmele unui reportaj de altădată 
în Mizilul de azi

zilului de azi este cuprins 
într-o formă de învățămint, 
iar ei, și nu numai ei, tre
buie să știe cum arăta ora
șul lor atunci.

îi dezvălui- tînărului pri
mar Nicolae Bulete inten
ția mea. Mă privește atent, 
zimbește, apoi scoate din 
bibliotecă un album mare 
și mă invită să privim îm
preună.

— Vedeți, nașterea ora
șului este înscrisă aici, îmi 
spune. Ziua — 13 MAI 1967: 
„...Am convingerea că oa
menii muncii din Mizil, 
care s-au dovedit harnici

cuvinte-îndemn, cuvinte 
pentru eternitate, rostite 
de secretarul general al 
partidului, t o v a r ă ș u 1 
Nicolae Ceaușescu, la adu
narea populară prilejuită 
de vizita de lucru efectuată 
în orașul nostru. Din acel 
moment începe istoria nouă 
a Mizilului, care, astăzi, 
iată, realizează o producție- 
marfă industrială de peste 
2 miliarde lei.

— Să continuăm !
— La mai puțin jle un an 

de la istorica vizită s-a dat 
în folosință prima unitate 
economică, întreprinderea

„Relaxa". Apoi a început 
bătălia pentru apă potabilă 
și modernizarea străzilor. In 
Mizil era atunci o singură 
stradă asfaltată — drumul 
național care străbate ora
șul de la est la vest. (Vă 
amintiți ? Reporterul de 
acum cinci decenii scria : 
„Minutul 9... Trăsura merge 
pe un covor moale de 
praf"). în prezent, toate 
străzile sint asfaltate sau 
modernizate, s-au construit 
15 km trotuare, iar rețeaua 
de apă potabilă atinge toa
te punctele orașului. Harta 
economică se completează : 
In 1977 apare .o nouă între
prindere, Filatura de lină 
pieptănată, vechiul atelier 
de reparații vagoane face 
loc unei noi întreprinderi 
mecanice. încep construc
țiile de- locuințe. Multe. 
Frumoase. Se conturează 
centrul civic al orașului. 
In ultimii ani s-au con
struit aproape 1 400 aparta
mente. Aceasta înseamnă 
că fiecare al treilea locui
tor s-a mutat in casă nouă.

Cu migală și grijă, pri-

(Continuare în pag. a V-a)

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Participați activ, cu toate forțele, la lucrările de toamnă, asigurați strîngerea la timp 

și fără pierderi a recoltei acestui an, efectuați însămințările la termenele stabilite și de bună 

calitate, pentru a pune o temelie puternică recoltei viitoare!
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OAMENII MUNCII, ORGANIZAȚIILE DE PARTID DIN AGRICULTURA LA ORA 
MARILOR RĂSPUNDERI PENTRU RECOLTA ACESTUI AN, PENTRU RECOLTA VIITOARE

Județul județul

TULCEA

Culesul porumbului 
și transportul
în același ritm

9

în județul Tulcea. cele mai multe 
forțe umane lucrează la culesul po
rumbului. Am urmărit, la fata locu
lui, în mai multe unități agricole, 
modul concret în care este organi
zată și se desfășoară această lucrare.

în consiliul agroindustrial Isaccea, 
în cele patru zile de cînd a început 
recoltarea porumbului, producția a 
fost strînsă de pe mai bine de un 
sfert din suprafață. „Am fost ne- 
voiti să grăbim culesul fiindcă după 
porumb urmează să semănăm, .pe 
mari suprafețe, orz și grîu — ne 
spune tovarășul Petre Iordan, pre
ședintele consiliului. Poflimbul de 
pe întreaga suprafață il recoltăm ■ 
manual. Zilnic se află în lanuri, la 
cules, peste 3 000 cooperatori. In fe
lul acesta. în cel mult 10 zile vom 
încheia culesul". La cooperativa agri
colă Luncavița. de exemplu, dis-de- 

' dimineață, peste-1 000 Voot-era'ori srn 
intrat în iamine' dd porftmb. La 
fiecare echipă de recoltare sint 
repartizate » două-trer 'atelaje. în 
timp ce o parte din cooperatori 
string știuleții. alții taie coce
nii și-l așază în glugi la capătul 
solei. ..Am început culesul în aceas
tă 6ăptămînă — ne spunea Ștefan 
Burghelea. președintele cooperativei. 
Pînă acum am adunat producția de 
pe un sfert din suprafață. Toată re
colta se transportă direct în bazele 
de recepție". Remarcăm că in

această unitate, cele peste 100 de 
atelaje, efectuînd zilnic 5—6 curse, 
tin „pasul" cu recoltarea.

Cu răspundere se lucrează la cules 
și în unitățile din consiliul agroin
dustrial Mihail Kogălniceanu. La 
I.A.S. Mihail Kogălniceanu. cele 16 
combine de tipul C-6 P au fost .con
centrate la fermele Babadag si Dea
lul Roșu, pe solele cultivate. cu hi
brizi

liului agroindustrial lucrează la cu
lesul porumbului aproape 1 000 de 
oameni și 5 formații de combine.

Intensificarea recoltării porumbu
lui este condiționată însă de asigu
rarea mijloacelor de transport. Cu 
toate că în județul Tulcea această lu
crare este abia la început, s-a creat 
de acum un decalaj între recoltare si 
transport. Mai exact, doar 20 la 'sută 
din cantitățile de porumb recoltate au 
ajuns în bazele de recepție. Motivul ? 
Unitățile de transport (I.T.A. si 
I.T.S.A.I.A.) au trimis mijloacele de 
transport în unități, dar fără moto
rină. în plus, unităților agricole nuli 
s-au livrat încă cantitățile de moto
rină solicitate pentru transportul pro
ducției din cimp. Factorii de răspun
dere trebuie să ia măsurile necesare 
pentru intensificarea transporturilor, 
astfel încit întreaga producție să 
ajungă în timp scurt la locul de 
depozitare.

timpurii. Pe ansamblul consi-
Neculal AM1HULESE1
corespondentul „Scînteii"

ARAD

Viața grădinilor
prelungită prin irigații 

si bună întreținere 
9 9

Timpul călduros, cu temperaturi 
în cursul zilei de 28—30 grade Celsius 
favorizează încă o bună dezvoltare 
a legumelor. Acest lucru îi face pe 
cei ce muncesc în grădinile de le-

gume din județul Arad să la mă
suri corespunzătoare in vederea pre
lungirii perioadei de vegetație a 
plantelor și obținerii unor produc
ții ridicate la hectar.

Asociația legumicola 
Nădlac, în cele 9 ferme, si 
lucru peste 700 de oameni. Cultu
rile arată ca în plină vară, iar una 
din explicații este irigatul. „Zilnic, 
ne spune Pavel Saiak, directorul 
asociației, udăm, cu apa pe care o 
aducem din Mureș, circa 100 hec
tare cu tomate, ardei, vinete. în 
felul acesta, prelungim viața cultu
rilor și combatem efectele secetei, 
reușind să depășim sarcinile la ex
port și la fondul de stat. încă de 
acum ne gindim și la producțiile 
anului viitor : am fertilizat cu gunoi 
de grajd pe suprafețele deja elibe
rate de unele culturi și am început 
să executăm afînarea 6Olului. la o 
adincime de 70 cm. pînă in prezent 
lucrarea fiind efectuată pe 80 ha 
din cele 400 ha cît ne-am propus 
pentru această toamnă. La Aso
ciația legumicolă Nădlac am a- 
sistat și la generalizarea unei ex
periențe care a dat deplină satisfac
ție în această vară : întreaga su
prafață de 200 ha de ceapă, pentru 
producția anului viitor, se plantează 
in această toamnă. De ce 7 Pentru 
că producția la cultura de ceapă în
ființată în toamna trecută a fost cu 
8—10 tone la hectar mai mare decît 
la cultura de ceapă înființată în pri
măvară.

Activitate intensă am găsit și în 
grădinile de legume de la C.A.P. 
Olari, unde o mare atenție se acor
da irigării pe brazde din resurse lo
cale de apă. „Cu ani în urmă ne 
loveam mereu de lipsa unei surse da 
apă, epune inginerul Dumitru Matei, 
președintele unității. în fata acestei 
situații, oamenii au propus să scoa
tem apă din „Canalul Morilor" ce 
trece prin apropierea unității noas
tre. Am găsit sprijinul necesar, am 
procurat utilajul și am construit 
rețeaua de energie electrică pentru 
scoaterea apei din acest canal. De 
un an irigăm deja în acest fel. 
circa 90 hectare se irigă la noi și din 
bălți, prin folosirea canalelor de de
secare. Asigurarea apei la timp duce 
la sporuri de producție la legume 
care amortizează investiția în 2—3 
ani". într-adevăr. ca urmare a aces
tor măsuri, față de un plan de 500 
tone tomate, 
720 tone, iar 
sarcina 
recoltă 
toate 
geta tie 
brumei.
promptitudinea cu 
vrarea produselor 
AGROCOOP Arad.

Cu toată seceta, nu suferă de 
să de apă. nici legumele de 
C.A.P. Sîntana. deși terenurile

, . prinderea1 de‘industrializare a sfeclei 
" ...... "" de zahăr din orașul Zimnicea.

„Măsurile întreprinse pe parcursul 
anului pentru buna pregătire a ma
șinilor. utilajelor și instalațiilor din 
dotare, probele tehnologice efectua
te în oele mai bune condiții ne dau 
garanția unui debut corespunzător 
în noua campanie de prelucrare" — 
afirmă inginerul Gheorghe 
directorul 
gur, 
tingă 
pune

INCHEIAȚI RECOLTAREA FLORII - SOARELUI!
Au încheiat recoltarea florii-soarelui județele : Dolj, Olt, Giurgiu, Ialomița, Că

lărași, Buzău, Prahova, Dîmbovița, Argeș, Gorj, Galați, Vrancea', Bacău, Vaslui, precum 
și sectorul agricol Ilfov.

In seara zilei de 17 septembrie, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agricultu
rii, mai era de strîns recolta de floarea-soarelui în următoarele județe :

Bihor 
Caraș-Severin 
Sălaj 
Botoșani 
Arad 
lași

dar

C.A.P. Olari a livrat 
la export si-a depășit 
tone. Dar sporurile de 
mult mai mari, fiindcă

cu 80 
vor fi 
culturile sînt în plină ve- 
și vor rodi pînă la căderea

O notă bună și pentru 
care se face li- 
către I.L.F. și

lin
ia 
de

Aradului și nu. au» 
pn curs de apă. 

oferă tovarășul 
președintele uni-

Suprafața rămasă 
de recoltat

- in procente -

reușind să irigăm și alte culturi în 
afara oelor de legume". Rezultatele, 
am mai adăuga noi. validează a- 
ceastă inițiativă, iar producțiile ob
ținute măresc beneficiul realizat an 
de an.

Asemenea preocupări am putea 
relata din majoritatea grădinilor de 
legume ale Aradului, fiindcă verile 
secetoase din ultimii ani i-au pus pe 
oameni în situația de a căuta și de

TELEORMAN

cîteva zile,

t Suprafața rămasă 
de recoltat

— in procente —

38
35
17
17

8
6

Brăila 
Tulcea 
Constanța 
Mehedinți 
Teleorman 
Timiș

a găsi soluții pentru realizarea pro
ducțiilor planificate. Chiar și în 
condițiile acestui an. legumicultorii 
arădeni au livrat deja 90 000 tone 
legume la fondul de stat, iar în 
cimp se află încă o mare cantitate 
de legume.

Trlstan MIHUȚA 
corespondentul „Scînteii"

Sfecla de zahăr
conform graficelor

De . _____
leorman a intrat în actualitate și 
recoltarea sfeclei 
care ocupă, în unitățjle agricole 
cooperatiste, o suprafață de 11200 
hectare. Pentru a consemna modul 
cum se acționează la strîngerea, 
transportul și livrarea producției, 
am început raidul nostru la între-

în județul Te-
de zahăr, cultură

înalt al Cîmpiei 
în preajmă nici 
Explicația ne'-o 
Gheorghe Goina, __ _______
tații : „într-o margine a comunei se 
găsea o groapă din care odinioară se 
scotea pămînt pentru o cărămidărie. 
Am adîncit-o. am extins-o. am insta
lat motopompe si de vreo trei ani 
suprafața irigată crește mereu. 
Irigăm de aici aproape 200 hectare 
cu legume, din care 40 hectare sînt 
în cultură dublă. Cu investiții mici 
am asigurat mari reserve de apă,

întreprinderii, 
pentru ca fabrica 
parametrii proiectați 
aprovizionarea

Calapod.
Desi- 

șă 
se 

ritmică

a-
im-

cu

cantitățile necesare de sfeclă. în 
acest scop, sub directa îndrumare a 
comandamentului județean agricol, 
au fost stabilite, la nivelul fiecărei 
unități cultivatoare, grafice de re
coltare și livrare a sfeclei de zahăr. 
De asemenea, s-au repartizat mijloa
cele auto necesare transportării re
coltei din cimp la cele 10 baze de 
recepție.' Tar din unitățile agricoli 
limitrofe orașului Zimnicea produc
ția este dusă direct la fabrică de o 
coloană auto special constituită".

Dar cum se acționează, practic, 
pentru respectarea graficelor ? Vom 
preciza mai intîi că în multe coope
rative agricole de producție, prin 
buna organizare a muncii, prin 
mobilizarea în cimp a forței de 
muncă necesare, recoltarea șl trans
portul producției 6e desfășoară în 
ritmurile prevăzute în grafice. La 
C.A.P. Comoara, la primele ore ale

dimineții, cimpul este plin de oa
meni. în urma celor două disloca
toare. sfecla de zahăr este decole- 
tată si încărcată în mijloaoele de 
transport. Cu cele patru tractoare, 
avînd cupluri de remorci, se fac la 
baza de recepție, aflată la 10 km 
distantă, patru curse pe zi. în acest 
fel, tot oe se recoltează într-o zi este 
expediat din cimp. „Temperaturile 
ridicate din aceste zile de septem
brie — ne spune președintele unită
ții. Ion Ciuciu — ne-au determinat 
să luăm măsuri corespunzătoare 
pentru buna organizare a muncii. 
Dacă am lăsa rădăcinile în grămezi, 
pe cîmp, s-ar înregistra pierderi 
prin deshidratare."

Remarcăm aici și grija gospodă
rească pentru a se completa stocul 
de nutrețuri. Cu mai multe atelaje, 
coletele de 6feclă de zahăr sînt 
transportate operativ la baza de 
furaje a sectorului zootehnic.

Graficele stabilite sînt respectate și 
de cooperativele agricole Năsturelu, 
Lisa, Moșteni, Peretu, Fîntînele, 
Bujoreni. de unde au fost livrate 
importante cantități de sfeclă de 
zahăr. Cu toate acestea, de la data 
începerii recoltării, grafioele zilnice 
de livrări stabilite nu au fost reali
zate, pe ansamblu, decît în propor
ție de 60 la șută. Restanțe mari la 
recoltarea și Ifvrâreâ sfeclei de zahăr 
se înregistrează la cooperativele 
agricole din Nanov. Mavrodin, 
Răzmireștl. Cernetu, Segarcett Vale, 
Traian și altele. Buna funcționare a 
întreprinderii de industrializare a 
sfeclei de zahăr din orașul Zimnicea 
impune ca fiecare unitate agricolă 
să-și îndeplinească grafioele de re
coltare și livrare a sfeclei de zahăr.

Stan STEFAN
corespondentul „Scînteii

SĂLAJ:

Control exigent, 
lucrări de calitate

Unitățile agricole din județul 
Sălaj se confruntă și în această 
toamnă secetoasă, cu mari dificultăți 
privind organizarea și desfășurarea 
lucrărilor de insămîntări. Se ară 
greu, pregătitul terenului necesită, 
pe alocuri, mai multe treceri cu 
discul, toate acestea avînd consecin
țe mal ales asupra vitezei si ritmu
lui la semănat. în aceste condiții, 
se pune si mai acut problema cali
tății pe întreg fluxul lucrărilor. Iată 
de ce. pe parcursul unui raid între
prins în unități agricole din consiliile 
agroindustriale Pericei si Sărmășag 
am insistat asupra modului in care 
se acționează pentru realizarea unor 
lucrări de calitate, urmărind, mai 
ales, cum se implică în această ac
țiune comisiile pentru calitatea lu
crărilor din agricultură.

La cooperativa agricolă Vîrșoîț, 
Inginerul-șef, Dacz Alexandru, su
praveghează activitatea a 8 utilaje : 
5 la pregătitul terenului și 3 semă
nători. Reglate corect, semănătorile 
lucrează din plin. în imediata apro
piere, la marginea unei parcele de 
vreo 40 ha, sacii cu sămințâ de 
orz 6înt luați rind pe rind de 
mecanizatorii de la C.A.P. Pe
ricei. Așa cum arăta pregătit te
renul, nu exista nici o îndo
ială că membrii comisiei pentru ca
litatea lucrărilor trecuseră pe acolo, 
chiar dacă pe moment nu i-am în- 
tîlnit. „De cîteva minute a plecat de 
aici tovarășul președinte", ne con
firmă unul dintre mecanizatori.

La C.A.P. Bobota în tarlaua „Șeș“ 
6e lucra cu 2 semănători la insămin- 
țatul orzului. ..Cite semănători aveți 
în dotare 1“ — l-am întrebat pe in

ALBA:

Întîrzierile — recuperate 
grabnic

în județul Alba campania însă- 
mințărilor de toamnă a fost declan
șată. Au fost semănate peste 2 000 
hectare cu culturi furajere, iar de

ginerul-șef, loan Mureșan. „Patru". 
„Și de ce nu lucrează toate ?“ „Pen
tru că nu avem asigurat suficient 
front de-lucru". Este adevărat că și 
aici se pregătește foarte greu tere
nul. dar printr-o mobilizare mai sus
ținută s-ar fi putut discui o supra-: 
față mai mare. Grăbirea ritmului se 
impune cu atit mai mult cu cît. din 
cele 140 ha planificate a fi însă- 
mințate cu .orz. la data documentării 
noastre lucrarea era efectuată doar 
pe 70 ha.

Despre activa participare a comi
siilor pentru calitatea lucrărilor la 
semănat ne-au vorbit și loan Curta, 
inginerul-șef al Consiliului agroin
dustrial Sărmășag. precum și Valentin 
Duca, inginerul-șef al C.A.P. Sărmă
șag. Am reținut, spre exemplu, că 
la C.A.P. Sărmășag. comisia n-a 
permis intrarea mecanizatorilor la 
arat decît după ce tarlaua a fost 
curățată de resturile vegetale.

— Date fiind condițiile din această 
toamnă, preciza inginerul-șef al 
consiliului agroindustrial, am stabi
lit ca imediat după eliberarea tere
nului să se facă arătura, pentru a se 
păstra in acest fel umiditatea din 
sol. Pentru realizarea ritmurilor 
zilnice planificate se lucrează în 
schimburile I și II la arat și pregăti
rea terenului si în schimburi pre
lungite la semănat.

Cu alte cuvinte, iată, chiar și în 
condițiile acestei toamne se pot găsi 
soluții pentru realizarea la timp și 
de bună calitate a insămîntărilor.

Euqen TEGLAȘ 
corespondentul „Scînteii"

joi a început și semănatul orzului. 
Ce măsuri au fost luate pentru ca 
însămințările să se încadreze în tim
pul optim ? Tovarășul inginer Pom

pei Birlea, directorul direcției agri
cole a județului ne spune : „Arătu
rile pentru însămințările de toam
nă au fost efectuate pe 62 la sută 
din suprafață. Ne-am propus ca pină 
la 25 septembrie, toate arăturile pen
tru insămințări să fie încheiate. 
Pentru aceasta în unitățile agricole 
au fost întocmite grafice de lucru in 
care se prevăd parcelele de porumb 
care vor fi recoltate cu prioritate, 
mijloacele care participă la elibe
rarea terenului, numărul de trac
toare care execută arăturile. Impul
sionăm recoltatul cartofilor, fasolei 
și soiei".

Alte amănunte In legătură cu or
ganizarea și coordonarea lucrărilor de 
însămințări le-am aflat Ia comisia 
județeană pentru executarea însă- 
mințărilor de toamnă care a fost 
constituită și a trecut la treabă. Aici 
zilnic sosesc constatări din teren, 
semnale din partea comisiilor spe
ciale din unități în legătură cu pre
gătirile pentru însămințări și desfă
șurarea acestora. Tovarășul inginer 
loan Urca, directorul Trustului ju
dețean S.M.A.. vicepreședintele co
misiei, ne prezintă cîteva repere ale 
programului de activitate în aceste 
zile. „în virtutea atribuțiilor care-i 
revin, comisia s-a preocupat de asi
gurarea, condiționarea și verificarea 
calității semințelor. Acum urmărim

MUREȘ:

Fără abateri de la 
normele tehnice

în unitățile agricole din județul 
Mureș, preocuparea de bază a coo
peratorilor și mecanizatorilor o con
stituie însămințarea grabnică a celor 
25 750 hectare cu orz și 58 290 ha cu 
griu. Pînă în seara zilei de 16 
septembrie, suprafața pregătită în 
vederea însămințărilor a ajuns Ia 
39 070 ha — 42 la sută din plan, iar 
sămînța de orz a fost încorporată în 
sol pe 8 525 ha — 33 la sută din su
prafața planificată. „Pentru a ne în
cadra în perioada optimă și a realiza 
lucrări de înaltă calitate — ne spu
ne ing. Teodor Ardeleanu, director 
cu producția vegetală la direcția a- 
gricolă județeană — la nivelul con
siliilor agroindustriale și al fiecărei 
cooperative agricole s-au constituit 
comisii speciale care efectuează zi 
de zi controlul asupra pregătirii 
patului germinativ și recepția cali
tății însămințărilor".

Un exemplu despre modul respon
sabil în care se acționează în aceste 
zile la însămînțarea orzului îl oferă 

In unități efectuarea unor reampla- 
sări la culturile de grîu de pe tere
nurile ocupate cu sfeclă de zahăr și 
care după graficul de recoltare nu 
vor fi eliberate intr-un ritm care să 
permită efectuarea semănatului. Pen
tru a semăna griul și orzul la o dis
tanță, între rînduri de 6 cm și la o 
adincime de incorporare a seminței 
de 6 cm, toate semănătorile din do
tare, vor fi echipate cu noi brâzdare. 
Lucrarea se efectuează în centrele 
S.M.A. La 120 semănători această 
operație a fost deja efectuată".

Aflăm, de asemenea, că in unită
țile în care arăturile sînt intîrziate, 
au fost stabilite programe speciale, 
împreună cu comisiile locale de in
sămințări, pentru mobilizarea a cel 
puțin 70 la sută din tractoare la ară
turi, Iar după ora 18 — și a celor
lalte. La arături se lucrează, prac
tic. în două schimburi, se intensifică 
recoltarea diferitelor culturi și eli
berarea terenului, pentru a intra in 
ritmul stabilit la pregătiri și însă
mințări". Acum cînd semănatul or
zului a început, importantă este asi
gurarea unui ritm intens de lucru, 
obiectiv care trebuie să stea în 
atenția organelor agricole județene, 
a comisiei pentru efectuarea însă- 
min țărilor.

Ștefan D1N1CĂ
corespondentul „Scînteii"

mecanizatorii și cooperatorii din con
siliul agroindustrial Tirgu Mureș, 
care, și în acest an, ați fost intre 
primii care au început insămințarea 
acestei culturi pe cele 1 410 hectare 
planificate. în raidul nostru prin 
unitățile din acest consiliu agroin
dustrial ne-am oprit, in primul rind. 
pe terenurile cooperativei agricole 
Mureșeni, unitate care, în. ultimii 
4 ani. a realizat în, mod constant 
producții medii de peste 6 000 kg orz 
la hectar. Chiar și în acest an, mai 
puțin prielnic, cooperatorii și me
canizatorii de aici au obținut una 
dintre cele mai mari producții de 
orz din județ — 6 037 kg la hectar. 
Explicația ? Despre modul cum se 
acționează aici ne-a vorbit la Vălu- 
reni. una din fermele cooperativei 
agricole. Ilie Cheșa, președintele uni
tății. „Am înoercat — și cred că am 
reușit — să-i fac pe oameni să în
țeleagă că producții mari pot fi 
obținute numai prin lucrări făcute la 
timp și respectind cu strictețe fie-
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STADIUL EFECTUĂRII ARATURILOR PENTRU ÎNSĂMINȚĂRILE DE TOAMNA în procente pe ju
dețe, in seara zilei de 17 septembrie (date furnizate de Ministerul Agriculturii) :

care verigă a tehnologiei : de la am
plasarea culturii la pregătirea tere
nului și încorporarea seminței în 
soi". însoțind pe cimp comisia pen
tru calitatea lucrărilor, am constatat 
că. intr-adevăr, aid fiecare lucrare 
este efectuată cu mare răspundere. 
Bunăoară. majoritatea suprafeței 
destinate orzului este amplasată 
după grîu. o bună premergătoare, iar 
Iotul semincer (circa 20 ha) — după 
cultura inului. Cit privește lucrările 
premergătoare semănatului, am re
ținut faptul că aici, în perioada 
20—28 august, s-a efectuat o dezmi- 
riștire cu discul greu, după care 
s-au realizat arături de cea mai bună 
calitate, urmate de lucrări cu oom- 
binatorul. astfel incit la semănat 
solul, bine nivelat și pregătit, arată 
ca un strat de grădină. Totodată, 
fiecare hectar destinat orzului a 
primit. în medie, cite 260 kg îngră
șăminte chimice substanță activă, iar 
sămînta. tratată din timp, asigura» la 
fiecare din cele două semănători o 
densitate medie de 500 boabe germi- 

nabile pe metrul pătrat. „Știm din 
experiența anilor trecuți — ne spune 
Constantin Pop. inginerul-șef al co
operativei agricole — că respectînd 
aceste lucrări și efectuînd semănatul 
în limitele timpului optim, care la 
noi in zonă este intre 15 și 20 sep
tembrie. obținem un mare spor 
de recoltă". Un alt amănunt : date 
fiind condițiile acestui an. cu pre
cipitații puține, specialiștii unității 
urmăresc pas cu pas ca adîncimea 
de încorporare a seminței în sol să 
nu fie mai mică de 5 cm. Să notăm, 
de asemenea, că experiența dobîndi- 
tă în ultimii ani de această coope
rativă agricolă și în cultura orzu
lui. ca și a griului, a constituit, de 
altfel, obiectul unui schimb de ex
periență. organizat aici in preajma 
semănatului cu toate cele 11 coope
rative agricole din cadrul consiliului 
agroindustrial. Drept care, nu în- 
timplător, în raidul nostru pe te
renurile cooperativelor agricole Sîn- 
georgiu de Mureș, Acățari. Nazna, 
Livezeni ș.a., am întîlnit aceeași 
preocupare pentru calitatea însămîn- 

tărilor și Înscrierea acestora în pe
rioada optimă.

Din cîte am constatat la fața locu
lui. cu aceeași răspundere se acțio
na la pregătirea terenului și însămin- 
tarea orzului și în cooperativele a- 
gricole din consiliul agroindustrial 
Sărmașu, unde orzul ocupă o supra
față de 1 850 ha și unde o serie de 
unități cultivatoare — intre care cele 
din Balda. Sărmașu. Sîn petru și 
Șăulia de Cîmpie — sint pe punctul 
de a încheia în următoarele 2—3 zile 
însămînțarea orzului. Exemplul co
operativelor agrioole din cele două 
consilii agroindustriale trebuie urmat 
și de unitățile din consiliile agroin
dustriale Miercurea Nirajului, Sighi
șoara, Reghin ș.a., în care pregătirea 
terenului și însămirițarea orzului 
sint intîrziate față de perioada in 
care ne aflăm și volumul mare al 
lucrărilor ce urmează a fi efectuat 
în perioada următoare.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"
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EXPORTUL-realizat ritmic, de bună calitate!
Cei mai buni muncitori-în secții 

specializate pentru export
Argumentele revirimentului:

Calitatea și promptitudinea în livrări
La întreprinderea de 

tractoare și mașini agricole 
Craiova, exportul consti
tuie in prezent preocuparea 
de bază a întregului colec
tiv. „Continuitate și calita
te, acestea sint coordonate
le principale ce caracteri
zează activitatea de ex
port a colectivului nostru, 
a precizat ing. Mihail1 Dur, 
directorul întreprinderii, 
faptul că în cei 12 ani de 
cînd exportăm tractoare nu 
am înregistrat reclamații 
de la partenerii externi și 
că am respectat întru totul 
clauzele contractuale, rea- 
lizind chiar în avans unele 
produse, ne dă satisfacții, 
dar ne și obligă să păstrăm 
în continuare încrederea 
■ciștigată".

De altfel, rezultatele „la 
zi“ in domeniul exportului 
atestă responsabilitatea și 
hotărinea fermă cu care 
acest colectiv se achită de 
sarcinile de export. Concret, 
planul do export al lunii 
august a fost îndeplinit cu 
două zile mai devreme, 
ceea ce a permis realiza
rea unei producții supli
mentare în valoare de 
827 000 lei. Față de preve
derile contractuale ale ce
lor 8 luni, s-au livrat su
plimentar 32 tractoare TIH- 
445. precum și piese de 
schimb și acoesorii în va
loare de 4,5 milioane lei.

Iată, așadar, un frumos 
succes înscris in cronica 
întrecerii .socialiste ce se 
desfășoară la noi parametri 
de calitate și eficientă, în 
intimpinarea Conferinței 
Naționale a partidului și 
împlinirii a patru decenii 
de la proclamarea Repu
blicii. Cum a fost obținut ?

..întrucît exportul consti
tuie o prioritate absolută,

pregătirea corespunzătoare 
a forței de muncă angajată 
in această activitate, de la 
proiectant! și pină la cei 
ce asigură recepția finală".

Concnetizind cele arătate 
mai sus. notăm că. la sfir- 
șitul primei etape a acțiu
nii de perfecționare a or
ganizării și modernizare a 
producției, au fost reorga
nizate liniile tehnologice cu

La întreprinderea de tractoare 
și mașini agricole - Craiova

am subordonat acestui scop 
fundamental majoritatea 
măsurilor și acțiunilor pe' 
care ni le-am stabilit, prin 
consultarea largă a oame
nilor muncii, in programul 
privind perfecționarea și 
modernizarea proceselor de 
producție — ne spune ing. 
Grigore Taloi. secretarul 
comitetului de partid al 
întreprinderii. Un prim 
aspect se referă la faptul 
că perfectionarea activi
tății de- export a început 
cu îmbunătățirile aduse 
proiectelor de execuție, fapt 
ce a făcut să crească para
metrii tehnici ai tractoare
lor. De asemenea, am tre
cut la organizarea unor li
nii tehnologice și la elabo
rarea unor tehnologii noi 
destinate producției de ex
port, la selecționarea și

mașini-unelte și agregate 
de mare productivitate, 
au fost reamplasate 60 de 
utilaje, reducirjdu-se dis
tanțele de transport inter- 
operațional, s-au aplicat 
patru tehnologii noi și s-au 
extins, la 33 repere, teh
nologiile de prelucrare pe 
strunguri prin copiere și 
automate. De asemenea, 
s-au realizat prin autodo- 
tare cinci standuri de pro
be și rodaj pentru suban- 
samblele componente ale 
tractoarelor pentru export.

„In urma unei largi con
sultări cu oamenii muncii, 
s-a desprins concluzia că 
este utilă specializarea nu 
numai a unor formații, ci 
și a unor lucrători, care să 
lucreze exclusiv repere și 
subansamble componente 
ale tractoarelor destinate

pieței externe. Așa. bună
oară, formația de montaj 
tractoare pentru export, 
compusă din 31 de munci
tori cu înaltă calificare, a 
fost alcătuită in urma unei 
selecții din aproape 200 
lucrători din cadrul atelie
rului montai tractoare sub 
100 CP. La fel s-a procedat 
și ou formația de lucru 
pentru, recepția tractoare
lor". ne spunea Florea 
Vaicăr. șeful secției montaj 
tractoare.

în scopul sporirii calită
ții tractoarelor, merită evi
dențiat faptul că in ultima 
vreme specialiștii între
prinderii au adus îmbună
tățiri instalației hidraulice, 
fapt ce a făcut să crească 
performanțele în exploa
tare. De asemenea, s-a tre
cut la vopsirea in flux teh
nologic, ceea ce a condus 
atit la creșterea producti
vității muncii, cit și la îm
bunătățirea simțitoare a 
aspectului exterior.

Urmarea firească a tu
turor acestor măsuri a fost 
că zilele trecute partenerii 
de peste hotare au supli
mentat contractele pe acest 
an cu încă 30 de tractoare, 
pe care colectivul este 
hotărit să le livreze chiar 
în devans, în acest sens 
fiind luate toate măsurile 
organizatorice și de îmbu
nătățire a aprovizionării 
tehnico-materiale.

Nicolae BĂBALĂU 
corespondentul „Scînteii"

Printr-o muncă susținu
tă. responsabilă, oamenii 
muncii de la Combinatul 
de prelucrare a lemnului 
din Brăila au înregistrat 
noi succese in realizarea 
producției destinate expor
tului. Astfel, in luna au
gust planul la producția de 
mobilă a fost realizat în 
proporție de 126,7 la sută, 
ceea ce a permis'depășirea 
cu 33 lă sută a sarcinilor 
de export la acest sorți- 
ment. Importante sporuri 
la producția destinată ex
portului au fost înregis
trate și la sortimentul 
PAL — 22 000 mp peste 
plan pe relația cliring țări 
socialiste și 33 000 mp pe 
relația devize convertibile. 
„Deși la începutul anului 
ne-am confruntat cu unele 
neajunsuri în realizarea 
integrală a sarcinilor de 
plan din lipsa unor mate
rii prime si materiale, ca 
lacuri, diluanți etc. — ne 
spune inginerul Edmond 
Esrig. directorul C.P.L. 
Brăila — printr-o mai 
bună organizare a locuri
lor de muncă. în special 
la cele două subunități —- 
secția și atelierul de mo
bilă — am reușit să recu
perăm o bună parte din 
restantele semestrului I. 
Realizările pe care le-am 
obținut au fost posibile da
torită întocmirii și aplicării 
unor programe de fabrica
ție „glisante", pe perioade 
de trei luni, care au per
mis reactualizarea și pre
gătirea „din mers" a pro

ducției. De asemenea, pre
vederile Decretului Consi
liului de Stat nr. 185/1987 
au fost de natură să mobi
lizeze și mai intens colec
tivele unității in îndeplini
rea exemplară a sarcinilor 
la export".

Stăm de vorbă cu ingi
nerul Zamfir Axente, șe
ful serviciului programa
rea. pregătirea și urmări-

realizarea spătarelor curba
te la scaunele de export 
din elemente masive din 
cherestea, care au drppt 
scop să valorifice superior 
masa lemnoasă. Tot pen
tru realizarea producției 
de export, in cadrul atelie
rului de mobilă a fost or
ganizat un sector pentru 
strunjirea centralizată a pi
cioarelor de scaune-

La Combinatul de prelucrare 
a lemnului - Brăila

rea producției, care ne re
latează că preocupările 
combinatului în direcția 
realizării sarcinilor de ex
port au convers. în princi
pal. către : • lansarea co
menzilor in fabricație cu 
3 și 4 luni inaintea perioa
dei de plan, fapt ce a per
mis corelarea cu progra
mele de fabricație „gli
sante" și pregătirea temei
nică a producției ; • pro
gramarea și urmărirea 
produselor pe repere, pe 
sectoarele de fabricație, 
concomitent cu asigurarea 
din timp a cherestelelor 
• croirea rațională a se
mifabricatelor din PAL 
pe produse, pe secție și a- 
telier.

Demn de relevat este 
faptul că au fost con
cepute dispozitive pentru

Eficienta măsurilor cu 
caracter tehnic și orga
nizatoric. a muncii politi
ce de masă adoptate, se 
cuvine să precizăm. sub 
îndrumarea organizației de 
partid (la locurile de mun
că întilnim și o propagan
dă vizuală adecvată, care 
popularizează, prin calcule 
și exemple concrete, avan
tajele prevederilor 'decre
tului Consiliului de Stat) 
s-a resimțit direct pe pla
nul mobilizării responsa
bile pentru onorarea, Ia 
termen și la un nivel înalt 
calitativ, a exportului. Con
semnăm citeva opinii : „în 
luna august — precizează 
timplarul Valeriu Teorea- 
nu — am realizat și depă
șit planul la export. Cei 30 
de tîmplari din formația 
specializată pe finisare și

cuplare, grupe — colt pen- 
tru mobilă destinată pe re
lația devize convertibile 
sint de înaltă calificare. 
Lucrul efectuat într-o or
dine și disciplină exempla
ră, are un singur țel : ca
litatea". La rindul său. 
șeful secției mobilă, teh
nicianul Tache Bujor, 
ne spune : „In această 
perioadă am întărit sec
toarele de producție pen
tru export cu lucrători 
bine pregătiți profesional, 
în special pe formațiile de 
pregătire, tapiserie și mon
taj. Pe primele opt luni 
ale anului am realizat 
3 650 garnituri de mo
bilă pe care le-am și ex
pediat partenerilor ex
terni".

De Ia maistrul Ionel 
Trufașu, din cadrul secto
rului 3 montaj-finisa.i al 
atelierului de mobilă, reți
nem că toate cele patru 
formații de aici, speciali
zate pentru export, lucrea
ză Ia. înalți parametri ca
litativi, beneficiind de a- 
sistență tehnică perma
nentă din partea conduce
rii combinatului, iar con
trolul interfazic de Cali
tate nu admite rabat de 
la normele tehnice și de 
calitate la nici un produs, 
cei 110 tîmplari simțin- 
du-se pe deplin mobilizați 
și cointeresați în realiza
rea ireproșabilă a mobilei 
destinate exportului.
Candiano PR1CEPUTU 
corespondentul „Scînteii"

AlMUNCII
retineii aceste 

avantaje:
Potrivit preve

derilor decretului 
Consiliului de Stat, 
pentru îndeplinirea 
integrală a produc
ției pentru export 
și a exportului se 
acordă importante 
cîștiguri suplimen
tare sub formă de 
adaos lunar Ea re
tribuția aferentă 
producției pentru 
export prevăzută 
în plan și în con
tractul de acord 
global pentru luna 
respectivă:

'' w

10 LA SUTA

La Filatura de lină 
pieptănată - Bistrița

Peste plan! Un rezultat pe care dorim 
să-l consemnăm pretutindeni

Datorită calității și fiabilității ridicate in exploatare, echipamentele de automa
tizare produse la întreprinderea „Automatica" din Capitală sint tot mai mult 
solicitate la export. In imagine : un nou lot de produse este verificat înainte 

de a fi livrat partenerilor externi
Foto : S. Cristian

Filatura de lină pieptă
nată de pe platforma in
dustrială a municipiului 
Bistrița are doar șase ani 
de activitate direct pro
ductivă și trei ani de cind 

„ .«. trecut și }a■■ pgodțtp.ția da. 
export.

— Din anul înființării și
. pină în prezent nu a exis
tat măcar o singură deca
dă în care să nu ne reali
zăm sarcinile de plan, ne-a 
spus directoarea unității. 
Angelica Crețu. Explicația 
acestui succes constă in 
primul rînd în calitatea 
oamenilor. Practic, noi nu 
am efectuat nici o angaja- 
jare decit pe bază de con
curs. chiar dacă forța de 
muncă a fost școlarizată 
din vreme. Mai mult, a 
devenit o regulă ca an de 
an să ținem cursuri de ri
dicare a calificării, ca si de 
perfecționare a celor foarte

buni. Așa se explică in 
bună parte de ce una din 
caracteristicile de bază ale 
calității firului de P.N.A. 
— uniformitatea — este 
obținută de noi la un nivel 

; :-.superior celui realizat pe 
plan mondial : variația ac
ceptată în oricare țară din 
lume este de 16 la sută, noi 
realizăm nU numai în mod 
curent, dar — foarte im
portant — și constant intre 
12 și 14 la sută.

Iată deci explicația cea 
mai bună a faptului că 80 
la sută din totalul produc
ției filaturii ia calea ex
portului. La atingerea 
acestei ponderi foarte ridi
cate a exportului contri
buie, fără îndoială, și con
tinua înnoire a producției : 
din cele 28 de .produse 
aflate in nomenclator, nu
mai un singur sortiment 
„supraviețuiește" de la în

ființarea întreprinderii, 
celelalte fiind noi.

—. In privința utilajelor 
— ne-a spus inginerul-șef 
Doru Mereuță, ne-am pro
pus ca obiectiv nu numai 
să le utilizăm „ca la car
te". ci... mai bine?Să' le ri
dicăm performanțele teh
nice, cu efecte direct sesi
zabile in plan economic. 
Pentru că noi nu facem 
estetică industrială, ci îm
bunătățim randamente, țin
tind sporul de producție la 
parametrii cei mai buni ai 
calității. Iată numai cite
va exemple : montarea 
rastelurilor suplimentare 
la mașinile de . răsucit a 
determinat, pe lingă mă
rirea formatului la alimen
tat și debitat, o creștere a 
producției pe fiecare utilaj 
cu 14,5 la sută ; inlocuirea 
dispozitivului de tensiona- 
re-parafinare la mașinile

de bobinat cu altul de con
cepție proprie a condus la 
scăderea substanțială a 
consumului de piese de 
schimb, concomitent cu 
sporirea accentuată a pro
ductivității muncit..iar cu
plarea în tandem' a "cite 
trei asemenea mașini a 
permis creșterea zonei de 
deservire de Ia 10 la 15 
fuse. Exemplele ar putea fi 
continuate. Este edificator 
faptul că in prezent fila
tura bistrițeană produce 
peste nivelul proiectat, 
gradul de încărcare fiind 
cu 5,8 Ia sută mai mare 
decit cel cuprins în studiul 
tehnico-economic, iar pro
ducția fizică ce se obține 
este. în volum valoric, cu 
38 la sută superioară față 
de nivelurile stabilite.

Categoric, mașinile nu 
s-au perfecționat singure.

Oamenii — printre care se 
numără maiștrii Vasile 
Văsieș, Grigore Girigan, 
Petru Mișcolți și mecani
cii Vasile Mitrea. Dorel 
Lupu, Ștefan Onighi — 
au gindit și au acționat 
gospodărește, efortul lor 
de creație aducînd efectul 
scontat atit pe plan canti
tativ, cit și calitativ. 
Este și aceasta o explica
ție a faptului că, în 1987, 
producția fizică de fire se- 
mipieptănate înregistrează 
față de planul la zi o de
pășire de 57 de tone, pe 
care colectivul de oameni 
ai muncii se angajează să 
o amplifice in perioada 
care a mai rămas pină la 
Conferința Națională a 
partidului.

Gheorqhe CRIȘAN 
corespondentul „Scînteii"

la îndeplinirea 
exportului pe 
relația devize 

convertibile

5 LA SUTĂ
la îndeplinirea 
exportului pe 
relația cliring 
țări socialiste

Un îndemn la ordinea zilei pentru realizarea exemplară a planului!

. ■ K
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Un frumos exemplu, 
dar pe cînd urmat 

de întregul colectiv ?
...Atelierul forjă al întreprinderii 

de fabricație și montaj ascensoare 
București.. Discutăm cu forjorul 
Pheorghe Ioniță :

— Ce înseamnă un minut de lucru 
pentru producția dumneavoastră ?

— Nu știu exact. Poate la nivelul 
Întreprinderii citeva zeci de mii de 
lei. Știu însă că eu nu prea am 
risipit multe minute în peste 30 de 
ani de meserie. Zilnic vin la uzină 
cu cel puțin o jumătate de oră mai 
devreme. Dau drumul la cuptor. îmi 
pregătesc semifabricatele și sculele, 
astfel incit la inceperea programului 
totul să fie perfect.

— Chiar nu ați întirziat nicioda
tă ?

— Niciodată. Ba mint, o dată, acum 
vreo doi-trei ani. cind cu viscolul 
acela mare. A trebuit să vin pe jos 
de acasă, din Afumați. Dar nici 
atunci nu am întirziat prea mult. 
Pentru mine un minut întirziere în
seamnă cei puțin două ore pierdu
te. Păi numai pină pregătesc cupto
rul... Dar nici nu mă.gindesc că aș 
putea întirzia. Țin minte și acum cu
vintele primului meu meșter : e 
bine să-ți iei mereu un timp de si
guranță. Nu știi ce se poate îfitîmpla 
cu... transporturile, ce se mai poate 
ivi. Asta-1 invăț și pe colegul meu 
mai tinăr. Și s-a convins că e bine 
așa.

Suciu și Cristina Prisăcaru — căci 
despre ele este vorba — „întirziat".

— De ce ?
— Eu zic că e bine să fim uneori 

înțelegători — ne spune inginerul 
Lupei. Cind avem o urgență, dînsele 
stau peste program. Nu cred că tre
buie făcut caz pentru două, trei mi
nute. Știu și eu cum merg trans
porturile. Și, una peste alta, sint 
multe probleme mai importante decit 
întirzierea cu un minut sau două a 
unui om de la program — aprovi-

căutate și în alte aspecte ale . activi
tății economice cotidiene ?

înainte de a prezenta imagini 
din secțiile de fabricație, citeva 
precizări : întreprinderea de fabrica
ție și montaj ascensoare București 
este singurul producător din țară de 
ascensoare pentru persoane și mate
riale. Destinația acestora ? Atit șan
tierele de construcții de locuințe, cit 
și unele sectoare prioritare ale eco
nomiei din domeniile energeticii, 
chimiei, agriculturii ș.a. Mai nou, în

La întreprinderea de fabricație și montaj 
ascensoare - București

DESPRE RISIPA DE TIMP, DAR MAI ALES 
DESPRE MARILE POSIBILITĂȚI 
DE SPORIRE A PRODUCȚIEI

0 „înțelegere" păgubitoare 
privind întîrzierile 

de la program
...Atelierul proiectare. Știam de la 

serviciul personal că două inginere 
din acest compartiment, de altfel 
specialiste de primă mină, întîrzia- 
seră. E drept, numai 2—3 minute. 
Dar întirziaseră. Eram curioși să 
aflăm motivele. Explicațiile primite 
nu numai că ne-au surprins, ci chiar 
ne-au descumpănit prin seninătatea 
cu care au fost formulate, ca și cum 
nimic nu s-ar fi intîmplat. Ne-a sur
prins și faptul că șeful atelierului, 
inginerul Ion Lupei, nici pină la 
ora 10 nu trecuse in condica de pre
zență în dreptul inginerelor Mioara

zionarea cu materiale, ritmul pro
ducției, calitatea ș.a.

Cită dreptate are inginerul Lupei ? 
Intr-adevăr, sint multe probleme 
presante in producție. Se pare insă 
că dinsul a uitat că o regulă ele
mentară a disciplinei de producție o 
constituie prezența la timp la pro
gram. Cu atit mai mult pentru un 
cadru tehnic care trebuie să consti
tuie un exemplu și spre care sint în
dreptați permanent ochii muncitori
lor care, de ce să nu o spunem, 
uneori mai zic : „Uite, iar intirzie 
cei de la proiectare și administra
tiv 1“

Două aspecte total diferise. Două 
mentalități diametral opuse despre 
ce înseamnă prezenta la timp la pro
gram. folosirea integrală a celor 480 
de minute.

Cert este un lucru : și în această 
unitate cu realizări notabile în pro
ducție mai există rezerve în folo
sirea timpului de lucru. Se rezumă 
însă asemenea „rezerve" numai la 
întîrzierile de la program sau trebuie

întreprindere a fost asimilatăio gamă 
largă de motoare electrice rotative 
și jocurile electronice și electrome
canice pentru agrement. Totodată, 
se cuvine relevat că întreprinderea, 
ca urmare a necesităților tot mai 
mari de ascensoare, se află într-un 
amplu proces de modernizare și dez
voltare. Practic, aici, concomitent cu 
activitatea productivă, se desfășoară 
un mare volum de lucrări de in
vestiții. Nu este nici o exagerare 
dacă spunem că întreprinderea este 
un adevărat șantier. Șantier străjuit 
de silueta zveltă a noului turn de 
probe — cea mai înaltă clădire in
dustrială din țara noastră. Și trebuie 
remarcat că, depășind toate dificul
tățile pricinuite de șantierul din 
curtea unității, colectivul de aici 
și-a realizat in perioada care a tre
cut de la începutul acestui an inte
gral toți indicatorii de plan. Dar să 
revenim la problema care face 
obiectul investigațiilor noastre și să 
vedem cum este folosit timpul de 
muncă.

„Odihna" strungurilor 
pe care nimeni 

nu o dorește
...Strungăria generală. Maistrul Ion 

Costache ne spune că activitatea 
decurge normal.

— Normal ? Atunci de ce stau 
aproape jumătate din mașini ?

— Nu avem destui strungari.
— Bine, dar mașina de rectificat 

fără centre ? Nu prea arată a ma
șină care funcționează...

— Așa este. Avem necazuri mari 
cu ea. Nu a lucrat efectiv niciodată. 
Reprezentanți ai furnizorului, între
prinderea „Napomar" din Cluj-Na- 
poca, au fost aici, ne-au promis că 
vor remedia neajunsurile la grupul 
de acționare. Dar pină acum nimic 
concret.

— Aveți vreun întirziat ?
— Da. Strungarul Stelea Raicu. 

Dar să știți că este un muncitor de 
nădejde, lucrează bine. E o întim- 
plare.

— Haideți să vorbim cu dinsul. 
Să vedem ce explicație poate da 
abaterii de la disciplina muncii.

— Știți. încă n-a venit. Cred că 
sosește la pauză, la 10.

— Ce înseamnă, tovarășe maistru, 
un minut pentru producția atelieru
lui dumneavoastră ?

— Stați puțin să fac o mică soco
teală. Da, circa 2 600 de lei.

O cifră la care considerăm că tre
buie să mediteze nu numai cei care 
întîrzie la program, ci și cei care, 
așa cum am observat în timpul 
documentării, părăsesc locurile de 
muncă, amestecindu-se cu muncitorii 
de pe șantier, ori discută „la o ți
gară", cum i-am găsit pe unii din 
muncitorii de la atelierul mecanic- 
șef.

Parcă trasă la indigou situația se 
repetă și în atelierul motoare elec
trice speciale. Aici, din cele 30 de 
mașini cu comandă numerică, ’ 14 
stau.

— De ce ?
Maistrul Lucian Nae ne spune :
— Sint utilaje pe care nu se lu

crează tot timpul. Pe aceste mașini 
executăm anumite repere mai deli
cate, de finețe.

Un răspuns care nu poate explica 
un lucru limpede. Și in acest ate
lier numărul mașinilor care nu 
funcționează este nepermis de mare.

O situație cu totul inacceptabilă, 
dacă avem în vedere că aceste fon
duri fixe, pentru procurarea cărora 
s-au cheltuit zeci și sute de milioa
ne de lei, nu produc la capacitatea 
prevăzută !

Și un ultim aspect care de
monstrează cit de valoros este 
fiecare minut de producție. în ate
lierul montaj-ascensoare — cel mai 
important din întreprindere — găsim 
o mulțime de subansamble nefinali
zate. Cauza ?

— Lipsa unor profiluri și table — 
ne spune inginerul Vladimir Lu- 
chian. Din acest motiv, unele 
subansamble le-am lăsat de-o parte 
și o să le finalizăm cînd vor sosi 
materialele necesare.

Iată cum neaprovizionarea ritmică 
pricinuiește „in lanț" greutăți in 
desfășurarea producției. Minutul ri
sipit, poate, în unitatea furnizoare 
se rășfrînge acum înzecit asupra ac
tivității de aici, iar mîine, desigur 
asupra muncii altor colective care 
așteaptă, pe șantiere, ascensoarele 
comandate.

Se așteaptă 
un nou control ?

...Serviciul mecanic-șef. Răsfoim 
mai intii procesul-verbal încheiat cu 
prilejul ultimului control privind 
pregătirea reviziilor planificate a 
mașinilor-unelte, utilajelor și insta
lațiilor din dotare, control efectuat 
in luna aprilie 1986 de către Inspec
toratul teritorial pentru controlul 
gospodăririi fondurilor fixe — Bucu
rești. Pe mai multe pagini întilnim 
o serie de referiri critice la adresa 
unor deficiențe și lipsuri. începind 
de la organizarea activității compar
timentului mecanic-șef și terminînd 
cu modul în care sint efectuate re
viziile și reparațiile curente și capi
tale ale mașinilor și utilajelor.

O întrebăm pe subinginera Ioana 
Ionică dacă lucrurile s-au îmbună
tățit după acel control.

— S-a mai îmbunătățit cite ceva, 
dar mai sint multe de făcut...

Și, intrind în detalii, aflăm că, de 
fapt, lucrurile care au mai rămas de 
făcut în acest domeniu sint de fond, 
esențiale. Concret, sint necesare ac
țiuni menite să ducă la creșterea in
dicelui de utilizare a mașinilor-unel
te și utilajelor, care este cu 2 pro
cente sub cel planificat. Apoi, se 
impun măsuri pentru introducerea 
ordinii în activitatea de reparații, 
pentru întărirea răspunderii față de 
efectuarea Ia timp și de bună calita
te a acestor lucruri. Astfel, in pe
rioada care a trecut din acest an 
s-au înregistrat peste 17 000 de ore 
de staționare neprevăzute. De ce nu 
s-au aplicat pînă acum măsurile sta
bilite cu ocazia controlului ? O cauză 
posibilă ne-o sugerează inginerul-

O CLIPA DE REFLECȚIE
9

Muncitori și specialiști!

ÎNTR-0 ZI se produc bunuri 
industriale de CIRCA 4 MILIAR
DE LEI. Fiecare minut, fiecare 
ceas din timpul vostru produc
tiv contează pentru realizarea 
planului.

șef al întreprinderii, Mihai lacomi : 
„Compartimentul mecanic-șef este 
cam subțire, adică are sarcini multe 
și personal puțin".

Dacă așa stau lucrurile, iar con
siliul oamenilor muncii cunoaște si
tuația de ce nu ia măsuri in con
secință ? întrucit „zestrea tehnică" 
este hotăritoare pentru bunul mers 
al activității, ce se mai așteaptă 
pentru a fi luate măsurile necesare 
în vederea7 introducerii ordinii și 
disciplinei în exploatarea, întreți
nerea și repararea utilajelor ? Un 
nou' control din partea organelor de 
specialitate ?

Se poate mai bine, 
și iată de ce

Iată dar că și într-o unitate care 
și-a îndeplinit planul există impor
tante rezerve de timp care, folosite, 
pot conduce, cu siguranță, la rezul

tate mai bune in producție. In acest 
sens, supunem atenției organizației 
de partid. consiliului oamenilor 
muncii, fiecărui om al muncii în 
parte două calcule edificatoare.

• In perioada care a trecut din 
acest an. in medie, pe un om al 
muncii din Întreprindere absențele 
nemotivate, învoirile și concediile 
fără plată totalizează aproape 18 
ore. Ceea ce înseamnă că, practic, 
in timpul nelucrat din această 
cauză s-a pierdut producția pe 
două zile și jumătate. Dar, de 
fapt, timpul neutilizat din diferite 
cauze este mult mai mare.
• Dacă indicele de utilizare a 

mașinilor-unellc ar fi fost cel puțin 
egal cu cel planificat s-ar fi reali
zat suplimentar 14 ascensoare de 
complexitate tehnică medic, adică 
o producție în valoare de 7 mili
oane de lei.

Gheorqhe IONIȚA

r
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Eficiența propagandei vizuale se măsoară prin

REZULTATELE 1N PRODUCȚIE,

SPIRITUL DE RĂSPUNDERE FAȚA DE MUNCA
în cuvîntarea rostită la Congresul 

. 1 III-lea al educației politice 
i culturii socialiste. tovarășul 
icolae Ceaușescu evidenția necesi- 

l ițea ca munca politico-educativâ 
si-și releve cu mai mare pregnantă
< opacitatea, de înriurire in direcția 

■ reșterii spiritului de răspundere al
< amenilor muncii pentru gospodări- 
i ea mijloacelor materiale încredin- 
i.ite fiecărui colectiv spre adminis- 
; .-are. pentru creșterea continuă a 
proprietății socialiste, a avuției na-
ionale — ca factor hotărîtor al mer

sului nostru înainte și al întăririi 
ortelor materiale si spirituale ale 

patriei.
în acest sens, secretarul general al 

partidului preciza : „Nu sc poate
< oncepe o activitate politico-educati- 
• â și culturală care să nu pună in
< entrul obiectivelor sale probleme 
legate de înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a programelor de dez
voltare in toate domeniile si la toii 
indicatorii".

încă înainte de intrarea 
n întreprindere... ° cerintă câ_ 

ieia ii găsești răspunsuri adecvate 
sică înainte de a intra pe poarta 

ÎNTREPRINDERII TEXTILE „DA
CIA" DIN CAPITALĂ. In stingă 
pieii care duce spre poartă, privirea 
este captată de un sugestiv calcul 
' are arată ce „greutate" are irosirea 

■a numai 8 minute din timpul de lu
cru la începgrea programului. în 
partea dreaptă a aceleiași alei, un 
tablou, realizat în culori vii, redă an
gajamentul asumat de colectivul în
treprinderii in cinstea Conferinței 
Naționale a partidului.

După ce ai făcut primii pași din- 
colo de poartă. întreaga alee care 
iluce spre pavilionul administrativ 

i secțiile productive este flancată de 
o parte și de alta de o bogată pro
pagandă vizuală, incepînd cu 
fruntașilor pe întreprindere, 
inventatorilor și inovatorilor 
noul „Oameni și fapte" sau 
satirică și pînă la „Contorul energe
tic" plasat la intrarea in corpul cen
tral al întreprinderii. Pe acest con
tor. conceput și propus comitetului 
<le partid al întreprinderii de ingi
nerul Florin Ciobanu. cu prilejul in
trării sale in rindurile membrilor de 
partid, ținut la zi de același specia
list. este infătisat. într-o manieră 
grafică ingenioasă, consumul de 
energie electrică — normat si efec
tiv realizat. Deci întregul colectiv 
are permanent sub ochi, zi de zi, mo
dul în care utilizează acest impor
tant factor de producție, putînd ast
fel interveni prompt, atunci cind 
apar consumuri excesive, dincolo de 
nivelurile normate.

Bunele rezultate în realizarea pla
nului pe care le înregistrează acest 
colectiv muncitoresc își au indiscu
tabile determinări și în spiritul activ 
al muncii politico-educative. în an
samblul căreia propaganda vizuală 
deține un loc important.

Aceeași relație pozitivă am des
prins-o și în cadrul COMBINATU
LUI DE FIRE SINTETICE „MOLDO- 
SIN" DIN MUNICIPIUL VASLUI.

Practic, nu există aici loc frecven
tat curent de oamenii muncii din în
treprindere unde să nu te întimpine 
o chemare, un îndemn, diorame cu 
aspecte din unitate, calcule, gazete 
de perete.

Ceea ce remarcăm parcijrgînd spa
țiile întreprinderii este faptul că 
ponderea covîrșitoare a propagandei 
vizuale este plasată în secțiile și ate
lierele de producție, la locurile de 
muncă. în secția a IlI-a, de exemplu, 
cele patru organizații de aici au fie
care gazete de perete și panouri de 
onoare, vitrine ale calității, gazete

panoul 
panoul 
si pa- 
gazeta

Noi construcții de locuințe in municipiul Oradea

PĂRINȚII - PRIMII DIRIGINJI
AI PROPRIILOR COPII

Articolul „Ora de dirigenție 
profesorul-diriginte", publicat 
„Scinteia" din 1 august 1987. ca

și 
în 

un, * «uKLi.ii un in
vitație la o dezbatere, reprezintă, 
după părerea mea, o inițiativă pe cit 
de oportună, pe atît de utilă. Printre 
tipurile de diriginți exemplificate in 
articolul amintit poate mă număr 
și eu. Poate I? Indiferent însă de 
ierarhizarea muncii mele ca dirigin
te (lucrez în invățămînt de 35 de 
ani), care de fapt nu poate fi ruptă 
de activitatea ca profesor, consider 
întrucitva aprecierea semnatarului 
articolului citat prea apăsătoare Ja 
adresa școlii și slujitorilor ei. S-ar 
putea detecta în articol o oarecare 
tendință de circumstantiere a celor
lalți doi factori : elevul și familia. 
Vreau să fiu bine înțeles. Triun
ghiul : familie, elev, școală se su
bordonează celei de-a treia laturi — 
școala — și întregul corp profesoral, 
fie diriginți sau nu, ne asumăm con
știent această răspundere, fără a 
diminua însă cu nimic din rolul 
familiei și îndeosebi al elevului.

Sînt fiu de țărani, părinții m-au 
dat la liceu la Îndemnul și insisten
ța învățătorului din sat și m-au 
ținut cu greu, plătind gazde la 
oraș și taxe școlare mari. Dacă aș 
fi încercat vreodată să fi spus pă
rinților tă vreun profesor m-ar fi 
nedreptățit, nu mi-ar fi dat nici
când ciștig de oauză.

în educație și învățămint se im
pun mult discernămint și o atitudi
ne mai circumspectă la adresa șco
lii, care pe fiecare ne-a format pen
tru viață, dacă vrem ca școala să fie 
școală.

Dintre multiplele serii de elevi și 
absolvenți, conduse de mine ca diri
ginte în invățămintul gimnazial și 
liceal, m-am legat sufletește de foar
te mulți copii cu care întrețin și as
tăzi, adulți fiind, legături perma
nente. în anul școlar 1985—1986 a 
terminat liceul cu rezultate de ex
cepție o clasă (a XII-a A) al cărei 
diriginte am fost, în prima sesiune 
de examene de admitere in învăță- 
mîntul superior au intrat 34 din 37. 
Dar nu au iptrat oricum. Un număr 
de 19 absolvenți au obținut medii pes
te 9 la facultăți cu profiluri de vîrf 
(automatică, electronică, energetică, 
medicină etc.). Mai mult de jumătate

înaltei calități a pro-

satirice, cu ajutorul cărora sînt popu
larizați fruntașii, inițiativele, se evi
dențiază faptele notabile de muncă 
sau sint veștejite unele abdicări de 
la normele disciplinei și ordinii, de 
la exigentele 
ducției.

Pe mașinile 
evidential se 
oane. iar pe altele 
inscripția „Această mașină lucrează 
pentru export". în ateliere, fiecare 
muncitor poate lua cunoștință de 
sarcinile înscrise în dreptul utilaje
lor. „Pentru realizarea sarcinilor de 
plan, mașina trebuie să producă zil
nic...". De asemenea, sint numeroase 
calculele privind efectele sporirii

la care lucrează cei 
află stegulete și fani- 

poate fi citită

Cum sînt folosite pîrghiile muncii 
politico-educative în formarea 
conștiinței noi, revoluționare

productivitătii muncii, economisirii 
energiei, gospodăririi și valorificării 
superioare a materiei prime.

Specificul activității co
lectivului — substanța pro
pagandei. îmbucurător este fap
tul că se distinge tot mai net efor
tul pentru a depăși o anumită uni
formitate a propagandei vizuale, se
sizabilă la un moment dat, și a pro
mova modalități dintre cele mai fe
lurite. capabile să reflecte preocupă
rile și înfăptuirile 
muncă, diferențieri 
atenției chiar in 
productive, de la o

colectivelor de 
ce se impun 

cadrul unităților 
_ _ secție la alta.

— Prin tot ce întreprindem în do
meniul propagandei vizuale, căutăm 
să răspundem mai bine cerințelor 
producției, să contribuim mai efi
cient la mobilizarea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii la întări
rea răspunderii fată de înfăptuirea 
sarcinilor de plan — ne spunea to
varășul Petru Chiș, secretar adjunct 
al comitetului de partid de la COM
BINATUL PENTRU PRELUCRAREA 
LEMNULUI ORADEA.

De cum treci de poarta combina
tului. numeroase grafice prezintă 
principalii indicatori ai dezvoltării 
economiei naționale pe 1987 și pe 
întregul cinciAal. alături de care sînt 
expuse sarcinile ce revin colectivu
lui in această etapă. La loc central 
se află panoul întrecerii socialiste, 
pe care sînt înscrise angajamentele 
principale, realizările la zi. precum 
și fruntașii combinatului. Alături, 
gazeta consiliului oamenilor muncii 
— „Autoconducerea muncitorească 
decide și Înfăptuiește" — înfățișează 
componența nominală a consiliului 
oamenilor muncii, hotăririle adopta
te și stadiul îndeplinirii măsurilor 
din contractul colectiv, cit si reali
zări pe plan social ale acestui orga
nism al democrației muncitorești.

„în orice întreprindere, o impor
tantă resursă o constituie energia 
creatoare a colectivului". Apre
cierea. apartinînd secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. inscrisă chiar la 
intrarea in combinat, circumscrie în 
majoritatea lor elementele propagan
dei vizuale de aici. Două panouri 
rețin în mod deosebit atenția. Pri
mul — cel al comisiei inginerilor și 
tehnicienilor, unde, alături de reali
zările notabile in planul creației 
tehnice, se fac cunoscute acțiunile 
de largă participare initiate bilunar 
de comisie. Al doilea panou între-

Invitație la o dezbatere: ORA DE DIRIGENȚIE Șl PROFESORUL-DIRIGINTE

de 
cu

dintre ei, după prima sesiune 
examene, din iarnă, au venit 
carnetele de student ca să-mi arate 
calificativele obținute. Conducerea 
liceului, pe lingă felicitările trans
mise, a hotărit să-mi repartize
ze, ca diriginte, la Începutul anu
lui școlar 1986—1987 (ultima mea 
promoție), colectivul clasei a 
IX-a G. cu profil mecanic, cel mai 
dificil din școală, cu 43 de elevi 
dintre care 25 de băieți, dezvoltați 
foarte bine fizic (in jur de 15 elevi 
au intre 1,75—1,95 m înălțime; diri
gintele are 1,60 m) și cu manifestări 
diferite. Carența cea mai evidentă 
și păgubitoare era lipsa de atenție, 
îndeosebi în timpul orelor de clasă, 
la anumite discipline de invățămînt. 
Un colectiv didactic iarăși de ex
cepție, dar nu cel pe care-1 avuse
sem la clasa a XII-a și cu care coo
perasem de minune. Colaborarea 
intercolegială s-a realizat și de a- 
ceastă dată la dimensiunile necesa
re. Eu am cerut și impus colecti
vului de elevi, in primul rînd, dis
ciplină și ordine.

De la prima ședință cu părinții 
(numai doi elevi sînt din mediul 
rural, așa că sînt relativ ușor de 
mobilizat), am stabilit modul de con
lucrare, deschis, democratic, orele de 
consultații pentru părinți și cerințele 
ce revin reciproc. Am hotărit îm
preună ca întilnirile noastre să se 
transforme intr-un dialog viu. cu 
caracter informativ, de reciprocitate, 
și nu unilateral, din partea dirigin
telui. La întilnirile ce au avut loc, 
prima întrebare o puneam eu, ca di
riginte. fără ca părintele să aibă acces 
la catalog. „Ce note a primit copilul 
dv. in ultimul timp ?“ La început, 
mi se răspundea : „De unde să știu 
eu ? Tocmai de aceea am venit la 
ședință, sau la întîlnirea cu dv., ca «A 
aflu și notele". „De la mine ? Nu. 
Eu transmit notele (prin carnetele 
de elev) aproape zilnic și am obli
gat și obișnuit elevii să vă infor
meze operativ". De altfel, și datoria 
de părinte sau tutore obligă la
ceasta in egală măsură. Prin acest 
mod de a lucra, urmăresc să cultiv 
încrederea, sinceritatea și conlucra
rea părinte-elev. Procedînd așa. si
tuația a început să se imbunătăteas-

a-

baza Legii

principală ? 
la nivelul

tine interesul pentru inițiativele 
muncitorești, redînd bilanțul „Ghi- 
șeului ideilor", o inițiativă de largă 
audientă in combinat, numărul so
luțiilor reținute, eficienta acestora si 
stimulentele acordate în 
nr. 57/1974.

Dar dincolo de aleea
Ceea ce este prezentat __
combinatului este adincit si concre
tizat în secție, unde fiecare formație 
este în măsură să cunoască partea sa 
de efort, de gîndire, inițiativă și ac
țiune. Este momentul să facem loc 
unei constatări. Dacă în spatiile de 
amplă circulație colectivă — aleile 
principale, holuri ș.a. — panourile, 
gazetele de perete, afișierele abor

dează probleme de interes mai larg, 
cu adresă spre întregul colectiv. în 
interiorul secțiilor propaganda vi
zuală se înscrie intr-un registru 
mult mai concret, reflectînd mersul 
producției, calitatea muncii, pulsul 
stării de disciplină și alte aspecte ale 
vieții colectivului. Așadar, o propa
gandă vizuală adecvată specificului 
soațiului de expunere. . strins legată 
de activitatea nemijlocită a locuri
lor de muncă, de sarcinile de pro
ducție ale acestui an. de probletnele 
cu care se confruntă colectivele res
pective. Aici, cu preponderență, pro
paganda vizuală se bazează pe calcu
le. Forța lor de convingere — datele 
concrete ale producției. Trebuie 
să remarcăm însă și faptul că 
nu toate secțiile și fabricile combi
natului . se bucură de aceeași aten
ție. La Săcueni. Tileagd. precum si 
într-o seamă de subunități din Ora
dea. aparținătoare combinatului, 
propaganda vizuală se rezumă la for
me depersonalizate, cu caracter ge
neral, permanent valabil.

Incisivitatea criticii — o 
problemă deschisă. Doși în 
absolut toate unitățile în care ne-am 
aflat am constatat diverse modalități 
de intervenție critică împotriva unor 
Stări de fapte negative. începind de 
la gazeta de perete satirică pînă ia 
vitrine ale calității, aceste pirghii nu 
sint folosite în absolut, toate împre
jurările cu eficienta dorită.

că evident și clasa a IX-a G a pro
movat în totalitate, cu numai șase 
medii generale sub 7, Un singur elev 
a fost declarat cu situația neinche- 
iată la sfirșitul anului școlar (iulie 
1987), pentru că. la toate insistențele 
noastre, elevul a refuzat să dea 
proba scrisă la activitatea practică, 
de atelier. Elevul în cauză aproape 
nu se putea abține de la mici acte 
de indisciplină și in special neaten
ția la ore. Mama elevului, ca
dru didactic, venea aproape zilnic 
la școală și pe la sfirșitul trimestru
lui II se întrezăreau speranțe 
bune. Elevul se preocupa tot mai 
mult (deși poate cam tîrziu) să-și 
cultive voința spre a fi atent la 
orele de clasă și să se abțină de la 
micile abateri. într-o discuție cu cei 
doi, mi s-a părut cam ireverențioasă 
poziția acestuia față de mamă și o 
oarecare lipsă de autoritate a aces
teia față de propriul său copil, unic 
în familie și cam răsfățat. Necunos- 
cindu-1 încă și pe tatăl elevului (in
giner), am comis imprudenta să-i 
spun mamei ca la proxima ședință 
cu părinții să vină adesta. Tatăl s-a 
conformat invitației și. după prezen
tarea stării de spirit a clasei (elevul 
între timp copiase La teza de limba 
și literatura română), tatăl s-a în
scris la cuvînt. Rețin bine două în
trebări mai „importante" pe care 
le-a pus : a) Nu copilul lui a 
lost vinovat pentru că ar fi venit 
cu teza la limba română făcută 
de acasă, ci profesorul care le-a se
lectat doar citeva teme pentru teză, 
creînd astfel elevilor posibilitatea să 
„pregătească" teza de acasă. De ce 
profesorul a procedat așa ? b) Lipsa 
de atenție a copilului său la - orele 
de chimie se explică prin faptul că 
profesoara lucrează mai mult la 
tablă și nu stă printre oei 43 de 
elevi ai clasei. De ce profesoara lu
crează în acest fel ? Orice comenta
riu este de prisos. Ceilalți părinți au 
combătut poziția celui în cauză, iar 
eu. ca profesor-diriginte, am optat 
pentru continuarea conlucrării cu 
mama elevului. Elevul a fost obligat 
să repete 
atelier, in 
că munca 
piață, dar
Iii, a dirigintelui,

activitatea practică, de 
timpul vacantei. Consider 
serioasă, principială, apro- 
fără rabat din partea șco- 

care trebuie să

în cazul Combinatului pentru pre
lucrarea lemnului de la Oradea, de 
pildă, in majoritatea unităților se 
resimte nevoia unei incisivități spo- , 
rite, a unei adresa critice mai pro
nunțate. care să combată (un îrtceput 
bun este la fabrica din Salonta) men
talități inapoiate privind gospodări
rea materiilor prime. ordinea la 
locul de muncă, disciplina in pro
ducție. grija fată de avutul obștesc, 
prezentarea celor care mai ignoră 
normele de calitate,

Dacă la întreprinderea de confec
ții din municipiul Vaslui tribunele 
calității, existente în fiecare secție, 
prezintă prompt eventualele defecte 
survenite, cit și numele autorului lor, 
la „Moldosin" unele vitrine ale ca
lității degajă, prin anonimatul pe 
care il conservă, o vizibilă pudoare 
a criticii la obiect.

Această tendință este pregnantă 
mai ales în cazul gazetelor satirice. 
„Urzicuța textilistă". plasată altfel ia 
loc central la întreprinderea „Dacia" 
din Capitală, prezintă o bogată 
cazuistică, acoperită insă de explica
ții in genul : Unii tineri... ; Unele 
cazuri... ; Anumiți tovarăși... etc.

Nu în cele din urmă, starea unor 
„exponate" pledează pentru mai 
multă operativitate și vigoare. Am 
întilnit. la unele gazete din unitățile 
Combinatului de prelucrare a lemnu
lui din Oradea, cum sint cele ale or
ganizației U.T.C.. sau la tjanoul „Le
gile tării, legile noastre", articole re
dactate in martie si mai. E nevoie in 
plus și de rigoare sporită, cititorul 
parcurgînd aici o seamă de însemnări 
terne, neconcludente, privind teme 
de larg interes. Că nu se tine siste
matic pasul cu „evenimentul" se 
poate conștata si din absenta unor 
calcule edificatoare in spiritul recen
telor măsuri stimulative privind rea
lizarea producției de export și a ex
portului. Aceasta cu atit mai mult 
cu cit combinatul exportă peste 90 
la sută din mobila realizată.

In bună parte, aceste constatări 
sînt cunoscute de către factorii im- 
plicați.--Ele au fost dezvăluite nu nu
mai de cele două analize efectuate 
în acest an de către biroul comitetu
lui de partid privitor la starea pro
pagandei vizuale, ci si de un studiu 
efectuat recent asupra modului în 
care această formă a muncii politice 
de masă răspunde cerințelor actualei 
etape, accentuînd atît experiența 
bună acumulată, cît si direcțiile de 
acțiune imediată in acest domeniu. 
Mai sint de așteptat faptele.

Ioan URBAN 
Ioan LAZA 
Petru NECULA

fie diriginte la orice oră. la orice 
clasă s-ar afla și la orice activita
te desfășurată cu elevii, conduce si
gur și nemijlocit la o strinsă con
lucrare cu familia, cu colectivul de 
elevi. înțeleaptă zicală din popor, 
„cei șapte ani de acasă", rămine pe

ÎNAINTE DE ORICE, UN OM ADEVĂRAT
Nu, nu-mi propusesem nicidecum 

să fac o anchetă. Pur și simplu în
trebasem fără un soop anume : „Ce 
aveți ora următoare „Dirigenție", 
mi-a răspuns cineva. „Adică, mai 
exact, matematică", a completat cu 
ironie ușor ascunsă o voce. „Dirigen
ție sau matematică ?“ am întrebat. 
„Dirigenție, dar de fapt facem ma
tematică și...“. Copilul a tăcut oare
cum încurcat. N-am mai așteptat 
explicații suplimentare. Nu se în- 
timpla prima oară să aud că în Ioc 
de dirigenție elevii fac fizică, mate
matică, română, adică tocmai spe
cialitatea profesorului-diriginte. Și 
mi-am amintit de propria mea pro- 
fesoară-dirigintă. de mine însămi 
la anii copilăriei, de bunii și dragii 
mei colegi de școală. Cind cineva 
ne întreba înainte de dirigenție ce 
oră avem în program, răspundeam in 
cor, cu o bucurie explozivă : „Diri- 
gentia".

De ce acea bucurie 7 Răspunsul 
este 6implu și complex, în același 
timp. Simplu pentru că, intr-adevăr, 
întotdeauna ora de dirigenție era 
ceea ce apărea în orar. Complex, 
pentru că dascălul nostru de româ
nă, profesoara Ecaterina Pleșeanu, 
diriginta, era omul în care întrea
ga clasă avea cea mai mare încre
dere. Era profesorul nostru de su
flet. Orele de dirigenție deveneau 
extraordinare de fiecare dată pentru 
că știam că orice problemă ce ne 
frămînta la anii aceia tineri era de 
o mare importantă în formarea 
noastră ca oameni. Un tact pedago
gic de excepție, o mare finețe spi
rituală. o foarte bună pregătire pro
fesională făceau dintr-un profesor 
ca atîtia alții un diriginte cu totul 
deosebit. De altfel, influenta sa a 
înriurit in sens pozitiv existențele 
multora dintre noi. De ce erau însă 
orele de dirigenție atît de mult aș
teptate ? Pentru că atunci, în cele 
50 de minute care de cele mai 
multe ori deveneau 100 6au 120, 
eram pe deplin noi înșine, puteam 
întreba orice despre viată, prietenie, 
dragoste, politică, știintă. fără să 
avem cea mai mică temere că vom

PE AGENDA DE LUCRU A CONSILIILOR POPULARE

Locuințele planificate
- predate la timp in folosință!

Planul pe acest an prevede in sarcina consiliilor 
populare, darea în folosință a unui număr de 150 000 
apartamente. Este un volum ridicat de lucrări, care 
necesită un efort deosebit, tehnic și organizatoric, 
mai ales că o bună parte din noile blocuri de lo
cuințe sint amplasate în grupe restrînse, în completa
rea dotărilor deja existente, constructorii nemaiavind 
la dispoziție fronturi largi de lucru și fiind obligați 
să execute multe ,,plombe", completări, in plus, au 
sporit exigențele pe linia soluțiilor arhitectonice, tre- 
cindu-se Io diversificarea profilelor și fațadelor, la 
aplicarea unei largi palete volumetrice.

Bilanțul „la zi" al construcțiilor de locuințe pla
nificate pentru acest an indică un șir de rămîneri 
în urmă - în unele județe chiar foarte accentuate 
- ceea ce face necesară o puternică mobilizare a 
forțelor, intensificarea ritmului lucrărilor, mai ales 
că și timpul frumos e pe sfirșite, iar pină la încheie
rea perioadei de plan au mai rămas puține luni.

Prezenți la fața locului, în mijlocul constructorilor, 
corespondenții ziarului nostru din județele Maramureș 
și Suceava ne-au transmis la redacție comunicările 
ce' urmează .

PRETUTINDENI, IN TOATE JUDEȚELE
RECUPERAREA iNTiRZIERILOR, PENTRU

SĂ SE ACȚIONEZE ENERGIC PENTRU
SARCINILOR PREVĂZUTERESPECTAREA

MARAMUREȘ
Ritm și calitate

in aceste zile în mu- 
Mare, după ce nu a

Cine revine 
nicipiul Baia 
mai fost pe aici un număr de ani, 
are prilejul să ia contact cu noua 
geografie a localității : centrul nou 
s-a conturat, au apărut noi cartiere, 
s-au înălțat clădiri cu o arhitectură 
specifică locului, care individualizea
ză municipiul de sub dealul Florilor.

Autorii noilor edificii sînt harnicii 
constructori ai Trustului de antre
priză generală de construcții-montaj 
Maramureș, care și-au realizat pla
nul „la zi" la toți indicatorii.

Din dialogul purtat cu inginerul 
Ștefan Lupșa. directorul trustului, 
desprindem hotărirfea constructorilor 
maramureșeni 
tinuare, viteza 
realizat circa 
din planul pe 
rămas impune 
de muncă. De altfel, in ultimul timp 
6-au aplicat o serie de initiative 
tehnico-organizatorice, de natură să 
sporească ritmul construcțiilor.

în vederea reducerii volumului de 
muncă la punctele de lucru, s-a sta
bilit să se prelucreze fiecare docu
mentație in atelierul propriu al 
trustului, transferîndu-sc un număr 
de lucrări in poligonul de prefabri
cate. Astfel, la blocurile cu panouri 
mari s-ă trecut la generalizarea exe
cutării în poligon a parapeților de 
balcoane, la finisarea integrală — 
tot în poligon — a panourilor exte
rioare și parțial a celor interioare. 
La celelalte categorii de blocuri — 
cu structuri de cadre și diafragme 
— s-a generalizat executarea eleva-

de a grăbi, în con- 
de lucru. Mai sint de 

1 000 de apartamente 
acest an. iar timpul 
un ritm mult sporit

deplin valabilă și astăzi și oricind. 
Școala trebuie respectată și îndru
mată spre a-și păstra atributele ei 
nealterate. Familia trebuie să poar
te în egală măsură, dacă nu chiar 
mai mult, răspunderea, alături de 
școală, pentru educarea tinerei itene- 

fi ironizați cînd întrebările erau 
puerile sau admonestați cînd de
veneau prea îndrăznețe.

Rezultatul acestei colaborări, pen
tru că aceasta era relația noastră cu 
profesoara-dirigintă. a fost pe mă
sura așteptărilor. Din cei 38 de 
elevi ai clasei, 34 au reușit în învă- 
tămintul superior din primul an, iar 
ceilalți în anii următori.

Unii dintre tinerii de atunci au 
devenit la Tîndul lor profesori. Ei 
bine, toti aceștia sînt și .foarte buni 
diriginți. puternic legați afectiv de 
colectivele pe care le îndrumă. Este 
o adevărată bucurie faptul că ex
periența unui dascăl de excepție s-a 
transmis, se transmite picătură cu 
picătură, prin propria noastră acti
vitate. tinerilor cu care lucrăm.

Iată însă și reversul medaliei. O 
clasă paralelă a schimbat trei di- 
riginti in patru ani. Rezultatul ? Un 
colectiv dezbinat, nehotărit, măcinat 
de ambiții mărunte. Admiși în învă- 
țămîntul superior, 14 din 38. Și erau 
elevii aceluiași lioeu. Comentariile 
sînt de prisos.

Cele relatate mai 6us se întîmplau 
cu două decenii in urmă : lucrurile 
nu s-au schimbat însă prea mult. Și 
astăzi există diriginți puternic ata
șați de tinerii cu care lucrează, sen
timentul fiind reciproc, și diriginți 
(de altfel buni specialiști) care nu 
beneficiază de același statut. Aoeștia 
din urmă nu au niciodată timp pen
tru micile sau marile probleme ine
rente unui colectiv de 35—40 de e- 
levi. Are dreptate Theodor Codrea- 
nu, profesor la Liceul „Cuza-Vodă" 
din Huși, cind afirmă (în „Scinteia" 
din 26 aug. 1987) că „educatorii au 
nevoie de timp [...], de mai puține 
«forme» (pe care pun atîta preț 
unii din oei ce vin în îndrumare și 
control)", dar .trebuie să recunoaștem 
că există, din nefericire, destui di- 
riginți care nu prețuiesc nici măcar 
timpul real, atit cit ni se oferă el, 
pentru a-1 folosi 
vilor ce așteaptă 
potrivit într-un 
cuvînt ce nu mai 
tă. Am observat că de multe ori 6e 

în interesul ele- 
uneori un cuvînt 
moment potrivit, 
vine însă nicioda-

y »

tiilor prefabricate, introdueîndu-se 
panouri cu fațadă executate in fa- 
hrică și gata finisate. începind din 
acest an se produce un nou tip de 
panouri mari — din zidărie de BCA 
de 35 cm grosime — această soluție 
aducind un spor la confortul termic.

Alte inițiative ? Sînt prefabri
cate aproape integral rețelele și 
canalele termice, s-au conteinerizat 
materialele care se manipulează pe 
șantiere. Pe linia organizării muncii, 
la brigăzile din Baia Mare s-au 
constituit echipe complexe, care exe
cută lucrări de structuri și toate 
fazele de finisaj.

în vederea măririi ritmului de exe
cuție a locuințelor au fost antrenați 
o serie de meseriași de la unitățile 
economice din județ. Un număr de 
634 de apartamente din cartierul 
Vasile Alecsandri. bd. Republicii și 
strada Motorului, de exemplu, au 
fost finisate cu sprijinul meseriași
lor de la I.J.T.L. Maramureș, între1- 
prinderea de confecții și I.M.U.A.S.

Cu grijă pentru ritm, nu trebuie 
neglijată calitatea. în multe locuri 
din județ, lozinci privind calitatea 
sint așezate pe frontispiciul con
strucțiilor de locuințe. Din păcate 
însă, mai sint și unele... restanțe 
(ale constructorilor). De exemplu, la 
blocurile-turn de pe strada Pro
gresul. deși recepția s-a făcut la 
începutul anului, încă... nu sînt mon
tate lifturile. Tot aici nu sint fina
lizate spatiile comerciale. Discutînd 
cu mai multi locatari din blocul 54, 
aceștia ne-au sesizat calitatea slabă 
a lucrărilor de instalații. Subsolul, 
prevăzut cu boxe, este inundat, iar 
situația trenează de mai mult timp. 
Pe bulevardul Republicii, locatarii 
din blocul 18 ne sesizează același 
lucru : subsolul este inundat. La 
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rafii. De aceea, opinez pentru dic
tonul : „Părinții trebuie să fie pri
mii diriginți ai propriilor copii".

Jean CIUTĂ
profesor, Liceul de matematică- 
fizică „George Bacovia"

poate face aprecierea unui profe- 
sor-diriginte chiar și numai după o 
simplă privire aruncată asupra co
lectivului pe care il îndrumă. Un di
riginte ferm, conștiincios, sensibil 
în același timp, cu adevărat dăruit 
meseriei sale va avea un colectiv 
ferm, conștiincios, sensibil, bine pre
gătit la majoritatea obiectelor din 
programa școlară. Un profesor su
perficial, lipsit de punctualitate, aro
gant va avea un colectiv superficial, 
dezordonat, dezinteresat. Desigur, 
există si situații paradoxale: un bun 
profesor și diriginte poate avea un 
eșec în activitatea sa cu un anumit 
colectiv, dar- nereușita își află sursa 
tot undeva în conduita acestuia.

Ca profesor și diriginte, și în baza 
unei experiențe de peste 15 ani la 
catedră, afirm cu toată convingerea 
că un adevărat dascăl nu poate fi 
acela care și-a ales meseria deosebit 
de delicată a formării, a modelării 
conștiințelor tinere, pentru vacanțe, 
pentru comoditatea de a sta la ca
tedră (stai în realitate, efectiv, foar
te puțin Ia catedră) ori pentru că 
este o meserie curată (a se vedea 
degetele pline de cerneală și hainele, 
de cretă) și scutită de efort fizic 
(dar zilele și nopțile petrecute fie la 
masa de lucru, fie alături de elevi în 
timpul practicii agricole ori în tabe
rele P.T.A.P., dar vizitele la do
miciliu și în întreprinderile unde 
se efectuează practica industrială, 
dar orele nenumărate afectate pre
gătirii serbărilor și spectacolelor pe 
stadioane ?). repet deci, un adevărat 
dascăl și mai ales un adevărat di
riginte nu este acela care și-a ales 
profesia din considerentele de mai 
sus, făcfrid abstracție de paranteze, 
ci acela care este conștient de imen
sa responsabilitate morală pe care 
și-o asumă în fata societății : de a 
forma OAMENI, și care nu trebuie 
să uite nici o clipă că, înainte de 
orice, el însuși trebuie să fie OM.

Irimela Irîmescu-MARIAN 
profesoară, Liceul „I. L. Caragiale 
Ploiești 

aoeste „scăpări" ale constructorului 
se adaugă nefinalizarea unor lucrări 
edilitare (alei, drumuri între blocuri), 
precum și neasfaltarea unor străzi.

...Ne aflăm la brigada nr. 1 din 
cadrul trustului. Inginerul Kocsis 
Arpad, șef de brigadă, ne spune că, 
in acest an. colectivul a dat in fo
losință „la cheie" 300 de apartamen
te. îl întrebăm de calitate. Ne răs
punde : nici un reproș. Cum re
zolvați ? „Am instituit controlul ca
lității, mai bine zis l-am întărit — 
ne spune inginerul. Orice viciu 
ascuns, care nu poate fi depistat la 
recepție, îl remediem imediat, ia so
licitarea locatarilor. Mai avem ne
cazuri însă cu acoperișurile-terasă. 
cărora, după recepție, locatarii le 
aduc fel de fel de «invenții» pentru 
montarea antenelor. Am găsit și 
cuie bătute în izolație pentru an
corare".

în final, poposim pe bd. Unirii, 
unde, in aurind, se va da în folosin
ță un nou edificiu — magazinul 
„Vacanta". Maistrul Ion Weiszen- 
bacher este optimist. Magazinul va 
fi dat fn folosință înainte de termen 
cu citeva zile. Arhitectura modernă 
a cerut măiestrie la finisaje. Este o 
carte de vizită a constructorilor ma
ramureșeni. O carte de vizită a ca
lității. ce se cere extinsă la toate e- 
dificiile. la toate blocurile de lo
cuințe care se realizează in județ.

Gheorqhe PARJA 
corespondentul „Scmteii

Trustului antrepriză 
construcții montaj Su- 

an 
sfirșitul

SUCEAVA
Restanțele 

vor fi recuperate
Lucrătorii 

generală de 
ceava au de realizat în acest 
2 236 apartamente. Pină la 
lunii august au fost predate benefi
ciarilor circa 1 100 apartamente, un 
număr .insuficient dacă avem in ve
dere volumul tftH6ătrHe lucrări care 
trebuie executate in putinele luni 
cite au mai rămas pină la sfirșitul 
anului. în ce stadii fizice se afla 
celelalte apartamente ce vor trebui 
date în folosință in acest an și cum 
se acționează pentru accelerarea rit
mului de execuție ?

— Majoritatea apartamentelor sint 
la finisaj sau au structura de rezis
tentă terminată, iar citeva 6int la 
fundații — ne spune Grigore Ma- 
nolache, directorul trustului. Princi
pala cauză a stadiilor fizice necores
punzătoare, fără a ocoli și neajun
surile din propria noastră activitate, 
o constituie lipsa materialelor nece
sare, îndeosebi a cimentului. întru- 
cit în ultimul timp ritmul aprovizio
nării șantierelor s-a îmbunătățit, 
facem eforturi pentru recuperarea 
restanțelor. De un real folos in acest 
sens ne este ajutorul pe care îl pri
mim cu forță de muncă de speciali
tate (zidari, dulgheri, betoniști) de 
la unitățile subordonate consiliului 
popular județean și de la întreprin
derile industriale din mtmicipiu.

O altă direcție în care acționăm 
este creșterea gradului de mecaniza
re a lucrărilor de construcții, prin 
folosirea micii mecanizări la reali
zarea zugrăvelilor și a șarpantelor. 
De asemenea, prefabricatele pentru 
balcoane, trepte și contratrepte le 
executăm in ateliere centralizate, iar 
confecțiile metalice și instalațiile 
sanitare sint prefabricate în baze de 
producție.

Pe lingă aceste măsuri tehnico-or
ganizatorice. consiliile populare, uni
tățile beneficiare ale apartamente
lor au inițiat acțiuni gospodărești de 
atragere a cetățenilor, îndeosebi a 
viitorilor locatari, la finalizarea in
vestițiilor. La Cîmpulung Moldove
nesc, de 
tant de 
săpături, 
neoesare 
la efectuarea spoielilor și a curățe
niei finale.

Vorbind de construcțiile de locuin
țe din județul Suceava, trebuie spus 
că, față de anii precedenta calitatea 
lor s-a îmbunătățit simțitor in arest 
an. Cum s-a reușit aoest lucru ? 
Intre altele, a fost organizat un la
borator de încercări ale materialelor 
de construcții, iar acum este în curs 
de finalizare un alt laborator, al ca
lității lucrărilor executate. De men
ționat este și faptul că la fiecare an
trepriză și brigadă au fost reparti
zați un număr de oameni cu califi
care superioară, care răspund de ca
litatea întregii construcții.

Un sprijin deosebit se primește 
din partea proiectantului si benefi
ciarului, 
ni că 
niul 
nele 
ales 
Iilor 
și situații cînd a trebuit să fie refă
cute unele tencuieli, pardoseli de 
mozaic și finisaje, așa cum s-a în- 
timplat la blocurile C-2 și C-5 din 
cartierul „Obcinilor". Tot din cauza 
calității slabe a finisajelor, ca si 
datorită funcționării necorespunză- 
toare a instalațiilor sanitare și a 
neasigurării etanșeității de montai a 
ferestrelor 
catari din 
din același 
pe bună 
pentru modul in care au lucrat con
structorii. La unele blocuri nu este 
corelată încă darea în folosință 
apartamentelor cu asigurarea termi
nării tuturor acceselor (drumuri, 
alei, pante de scurgere a apelor). 
Iată de ce în perioada ce a mai ră
mas din acest an constructorii suce
veni vor trebui să se preocupe, deo
potrivă, de intensificarea ritmului 
de construcții, dar și de rezolvarea 
unor probleme de calitate.

exemplu, un număr impor- 
oameni lucrează zilnic la 
la transportul materialelor 
echipelor de constructori.

care acordă asistentă teh- 
pe șantier. Reușitele din dome- 
calității nu pot masca însă u- 
neaju-nsuri care mai există, mai 
in legătură cu calitatea tencuie- 
și a betoanelor monolit. Au fost

și ușilor, o serie de lo- 
blocurile B-5, B-6. B-7, 
cartier, și-au manifestat, 
dreptate, nemulțumirea

a
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL Primul-ministru al guvernului, tovarășul
REZULTATE ÎN ÎNTRECEREA

NICOLAE CEAUȘESCU SOCIALISTA
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, va efectua 
o vizită oficială în Regatul Maroc,

la invitația primului-ministru al 
acestei țări, Azeddine Laraki. în ulti
ma parte a lunii septembrie 1987.

Panoul fruntașilor pe 8 luni

Ambasadorul Republicii Islamice Mauritania Cronica zilei
(Urmare din pag. I)

înminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul KANE CHEIKH MO
HAMED FADHEL a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu un me
saj de prietenie, stimă și considera
ție din partea președintelui Comi
tetului Militar de Salvare Națională, 
șeful Statului Republica Islamică 
Mauritania, colonel Maaouya Ould 
Sid’ Ahmed Taya, 
urări de progres 
poporului român.

în cuvîntarea 
ambasador sint relevate relațiile 
rodnice de cooperare pe multiple 
planuri statornicite între România și 
Mauritania, exprimindu-se dorința

împreună cu 
și prosperitate

prezentată de

ca aceste bune raporturi, bazate pe 
deplină egalitate, stimă și încredere 
reciprocă, să fie extinse și consolida
te in viitor.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a transmis colonelului 
Ould Sid’Ahmed Taya 
prietenesc, mult succes în activitatea 
sa, precum și urări de progres și 
bunăstare poporului mauritanian 
prieten.

în cuvîntarea de răspuns a to
varășului Nicolae Ceaușescu este 
pusă în evidență însemnătatea deo
sebită , a dialogului româno-maurita- 
nian la nivel inalt, pentru dezvol
tarea legăturilor de prietenie și 
colaborare dintre România și Mauri-

Maaouya 
un salut

cătania, exprimindu-se convingerea 
acestea vor cunoaște tot mai mult 
dinamism, stabilitate și perspective 
largi, in deplină concordanță cu 
interesele și aspirațiile ambelor 
popoare, de progres economic și so
cial, de dezvoltare liberă și inde
pendentă.

în cuvintare se exprimă încrederea 
că România și Mauritania vor con
lucra tot mai strîns și în viitor atît 
pe plan bilateral, cit și pe arena in
ternațională, în lupta pentru dezar
mare nucleară și convențională, pen
tru rezolvarea constructivă a marilor 
probleme ce confruntă lumea de azi, 
pentru o politică de destindere, 
cooperare și pace.

al P.C.R., a avut o intre- 
tovarășul Vasil Țanov, 

C.C. al P.C. Bulgar, care 
o vizită în țara noastră, 
cadru, s-a procedat la o 
reciprocă privind activi- 

două

Tovarășul Vasile Bărbulescu. secre
tar al C.C. 
vedere cu 
secretar al 
a efectuat

în acest 
informare
tatea din agricultură în cele 
țări, precum si aspecte ale colaborării 
româno-bulgare în acest domeniu.

Oaspe'tele a vizitat, de asemenea, 
unități agricole din județul Olt. unde 
i-a fost prezentată experiența exis

tentă în folosirea resurselor de 
energie neconvențională.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Chile, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al acestei țări la Bucu
rești, Francisco 
oferit, vineri, o

Au participat 
conducerii unor 
centrale, ziariști.

Au fost prezenți șefi 
diplomatice acreditați in 
tră.

I. Ossa Concha, a 
recepție.
miniștri, membri ai 
ministere, instituții

de misiuni 
țara noas-
(Agerpres)

Ambasadorul Republicii Democratice Afganistan Ștafeta sportivă internațională

(Urmare din pag. I)
Ambasadorul MOHAMMADULAH 

SUBHANI SAFI, înminind scrisorile 
de acreditare, a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un mesaj 
frățesc și tele mai bune urări din 
partea secretarului general al Comi
tetului Central al Partidului De
mocratic al Poporului din Afganis
tan. Najibullah. și a președintelui 
interimar al Consiliului Revoluționar 
al Republicii Democratice Afganis
tan, Haji Mohammad Tsamkani, 
precum și urări de progres și bună
stare pentru poporul român.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador sint exprimate aprecieri la 
adresa succeselor obținute de po
porul român pe calea edificării so
cialismului și comunismului, a acti
vității desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru asigurarea 
progresului și prosperității întregu-

lui popor. în folosul cauzei păcii și 
securității internaționale.
Președintele NICOLAE CEAUȘESCU, 

primind scrisorile de acreditare, a 
transmis secretarului general al C.C. 
al Partidului Democratic al Poporu
lui si președintelui interimar al 
Consiliului Revoluționar al R.D. Af
ganistan. un salut călduros si cele 
mai bune urări, iar 
prieten, urări de 
pace.

poporului afgan 
prosperitate și

în cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu sint e- 
vocate relațiile de prietenie si cola
borare dintre țările noastre, anreciin- 
du-se că există largi posibilități 
pentru extinderea acestora pe dife
rite planuri, în interesul și spre bi
nele ambelor popoare, al cauzei pă
cii, înțelegerii și colaborării în lume.

Este relevată politica externă a 
României socialiste de soluționare 
constructivă a problemelor existen-

te în viața internațională, subliniin- 
du-se că, in actualele împrejurări, 
trebuie făcut totul pentru Înlătura
rea pericolului de război, pentru o- 
prirea cursei înarmărilor și treoerea 
la dezarmare, în primul rînd la 
dezarmare nucleară, pentru asigura
rea păcii pe planeta noastră.

★
După prezentarea scrisorilor 

de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut convorbiri, 
separate, cu ambasadorul Republicii 
Islamice Mauritania, Kane Cheikh 
Mohamed Fadhel, și ambasadorul 
Republicii Democratice Afganistan, 
Mohammadulah Subhani Safi.

La solemnitățile de prezentare a 
scrisorilor de acreditare și la con
vorbiri au participat loan Totu, mi
nistrul afacerilor externe, și Dumitru 
Apostoiu. secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

cu prilejul celei de-a 70-a aniversări 
a Revoluției din Octombrie* •

Viața economico-socială tv
a localităților patriei 13.00

13,05

Ștafeta sportivă internațională, 
organizată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură Fizică și Sport al 
U.R.S.S. cu prilejul celei de-a 70-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, a sosit, vineri, 
la București. Ștafeta, al cărei traseu 
a cuprins pînă in prezent orașe din 
U.R.S.S., Polonia, R.D. Germană, 
Cehoslovacia și Ungaria, a străbătut 
pe teritoriul țării noastre, fiind 
purtată de sportivi români, itinera
rul Oradea, Cluj-Napoca, Alba-Iu- 
lia. Sibiu, Rimnicu Vilcea, Pitești și 
București.

Primirea ștafetei în Capitală a 
avut loc pe Stadionul Tineretului, 
unde se aflau numeroși sportivi și 
tineri bucureșteni. Președintele Con
siliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, tovarășul general- 
locotenent Gheorghe Gomoiu, a 
rostit un cuvînt de salut, în cadrul 
căruia a subliniat atașamentul spor
tivilor români la idealurile de pace, 
progres și bunăstare.

de asemenea, cuvîntul to- 
Dumitru 1 
Comitetului
Fizică și

Munteanu, pre- 
i de Stat pentru 
Sport al R.S.S.

A luat, 
varășul 
ședințele 
Educație
Moldovenească.

Cunoscutul sportiv
Andrei a dat citire Apelului partici- 
panților la ștafeta sportivă interna
țională către toți tinerii planetei, 
prin care aceștia sint chemați să-și 
unească eforturile în lupta împotri
va cursei înarmărilor, pentru pace, 
pentru dreptul oamenilor la viață, 
la existență liberă și demnă.

român Vasile

★
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BRAȘOV : „Tîrgul 
brașovean 87“

Și-a deschis „porțile" a treia
•■diție a Tirgului brașovean, o am

plă acțiune cu caracter comercial- 
social. care are drept scop facilita
rea unei bune aprovizionări a 
populației pentru toamnă-iarnă cu 
legume și fructe, cu produse in
dustriale specifice conservării și 
depozitării acestora, cu alte bunuri 
alimentare și nealimentare speci
fice sezonului. Cu acest prilej vor 
fi puse la dispoziția populației, 
prin cele 4 piețe agroalimentare 
centrale, ca și prin zecile de stan
duri și expoziții cu vinzare de pe 
întreg teritoriul municipiului, cir
ca 5 000 tone legume, cartofi, fruc
te, struguri și alte cantități de pro
duse de uz casnic și gospodăresc, 
confecții, tricotaje. încălțăminte 
etc. (Nicolae Mocanu).

erăți, folosirea prefabricatelor din 
beton integral .finisate, reducerea 
consumurilor materiale. Este de 
evidențiat și faptul că. la finaliza
rea acestor obiective sociale, cons
tructorii au fost sprijiniți îndea
proape de beneficiarii noilor apar
tamente. în prezent, pe toate șan
tierele de locuințe din județ se ac
ționează pentru intensificarea rit
mului de lucru, alte peste 500 a- 
partamente aflîndu-se in diferite 
stadii de execuție. (Stan Ștefan).

Telex
La sfirșit de săptămînă (partial 
color)
Săptămînă politică 
închiderea programului 
Telejurnal
Teleenciclopedia (color) 
Varietăți... florale (color)
Film artistic (color). „Sacrificiul". 
Premieră pe țară. Cu: Anthony 
Quinn, Rosanna Schlafflno, Rita 
Hayworth, Richard Johnson. Re
gia: Terence Young

22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

14.45 
45,00 
19.00
19.20 
‘19.50
20,40

*

(Urmare din pag. I)

TELEORMAN : Bun venit
in casa noua

în municipiile Alexandria si 
Turnu Măgurele, precum și în ora
șul Roșiori de Vede au fost finali
zate lucrările la noi blocuri de lo
cuințe. De la începutul anului și 
pînă în prezent, în aceste locali
tăți urbane, ca și într-o serie de 
comune — Orbească. Poeni. Pia
tra etc. — oamenii muncii din ca
drul Antreprizei de construcții 
montaj Teleorman au dat in folo
sință aproape 680 apartamente noi, 
moderne și confortabile, depășind 
sarcinile de plan ce le-au revenit. 
Succesul are la bază măsurile în
treprinse pe fiecare șantier pentru 
extinderea mecanizării unor lu-

ARGEȘ : Cu resurse 
energetice refolosibile

Anul 
număr 
Pitești, 
Argeș, 
tate, resursele energetice recupe
rate de către combinatul petrochi
mic. întreprinderea de bioprotei- 
ne și combinatul de fibre sinteti
ce. Ca urmare, posesorii locuințe
lor respective au 
plin de căldura și apa caldă nece
sare. Experiența .............'
acum și mai mult extinsă. Ample 
lucrări de recuperare, la care o 
contribuție importantă iși aduc 
specialiștii Combinatului petrochi
mic Pitești, au loc în această uni
tate. Concret : se montează insta
lații de recuperare, schimbătoare 
de căldură, se întind conductele 
pentru aducerea energiei. Ca ur
mare, pină la finele acestui an, 
alte 46 000 apartamente din muni
cipiul Pitești vor fi racordate la 
resurse energetice refolosibile. 
Prin această acțiune se preconi
zează să fie economisite circa 
80 000 tone combustibil convențio
nal. (Gheorghe Cirstea).

trecut, la încălzirea unui 
de 34 000 apartamente din 

Cîmpulung și Curtea de 
s-au folosit, cu bune rezul-

beneficiat din
dobîndită este

mărul îmi așază in față 
albumul.

— Răsfoiți-1 dumneavoas
tră!. mă îndeamnă.

Fotografiile îmi clarifică 
intenția. Ele înfățișează 
noul centru al Mizilului. 
Blocuri frumoase, de o par
te și de alta a unui bule
vard larg, străjuit de ar
bori. in mare parte tineri, 
trandafiri și verdeață, mul
tă verdeață. La parterul lor, 
magazine, spații largi cu 
vitrine îngrijite și firme 
multicolore. într-una din 
fotografii văd un ceas elec
tronic. întreb de ce a fost 
amplasat la capătul noului 
bulevard și în fața casei 
orășenești de cultură.

— Pe acolo trece linia 
imaginară a paralelei 45. 
Apoi el vestește timpurile 
noi ale vieții spirituale a 
orașului. Dacă aveți timp o 
să vă arătăm și uh film 
realizat de cineaștii casei 
de cultură. Titlul lui este 
„Prefix 972".

— Este vorba de dezvol
tarea rețelei telefonice a 
orașului ? întreb in glumă.

— A, nu ! El dovedeș
te că Mizilul a intrat 
în circuitul economic na
țional, lucru atestat și de

Mobilă modernă, funcțională
Se construiește mereu, se siste

matizează zone întregi, țara e o 
pădure de macarale, apar străzi 
noi, cartiere noi, noi locatari. ,E un 
transfer de urbanitate pină și în 
cele mai indepărtate comune, unde 
blocurile pentru specialiști sint 
preambulul, mai mult sau mai pu
țin îndepărtat, al unui oraș.

Se infiripă zilnic căsnicii, muta
tul dintr-o locuință veche intr-una 
nouă a intrat in cotidian. Și e fi
resc ca beneficiarii unei atari 
schimbări să se întrebe cu ce iși 
mobilează casa 7. întrebare esenția
lă de altfel, pentru că mobilierul 
unei locuințe poartă-n el ceva din 
sufletul și personalitatea proprie
tarului. Ei, da, cu ce se poate mo
bila mai deosebit un dormitor, o 
sufragerie, o bucătărie, un hol, 
pentru ca încă de la intrare să se 
simtă mirosul de proaspăt, 
modern, de civilizație ?

Străbătînd mari magazine și 
nozite de mobilă din Capitală _ 
ținem citeva denumiri de mobilier 
construit după tiparele timpului 
nostru. Iată dormitorul „Alexan
dru", realizat de I.M.L.-Craiova, 
într-o linie modernă, suplă, cu 
baghete și aplice 
Compus din două 
corpuri suprapuse și . .
compartimentate, destinate depo
zitării lenjeriei, pat de mijloc, 
noptiere și o elegantă comodă, 
poate satisface orice exigență. Ca 
și dormitorul „Elca“, de altfel, 
executat de I.P.L.-Zalău într-o 
linie suplă, cu elemente de sculp
tură și un finisaj opac. Este alcă
tuit din dulap cu trei uși, cu com- 
partimentări pentru haine si len
jerie, pat de mijloc, noptiere șl 
comodă cu oglindă. Reține atenția,

de

de- 
re-

ornamentale, 
dulapuri cu 

cu spații

de asemenea, camera de tineret 
„Sorin", produsă de C.P.L. Sebeș, 
formată din piese multifuncționale 
ca : dulap cu două uși cu corp 
superior, bibliotecă, avind compar
timente pentru diferite destinații, 
pat de o ^persoană, noptieră, ladă 
de așternut, birou cu două sertare 
și scaun. Un amănunt important : 
este un mobilier executat in so
luții constructive ce oferă părților 
componente multiple posibilități 
de folosire.

în ce privește camerele de zi și 
sufrageriile, menționăm produsul 
„Doriana" de Ia I.F.E.T. Constanța. 
Compusă din piese clasice, furnire 
în culori deschise și elemente flo
rale sculptate, această mobilă, în 
alcătuirea căreia intră un bufet cu 
vitrină, dulap TV, masă extensi
bilă cu șase scaune, bibliotecă for
mată din trei tronsoane, este de o 
deosebită elegantă. Alături de „Do
riana" se impune „Sulfina", creația 
I.P.L.-Gailați. Furniruită cu lemn 
de naltin. ornamentată cu baghete 
florale sculptate, aceasta este com
pusă din bibliotecă cu cinci tron
soane. dulap cu două usi si alte 
diverse compartimentări : centru 
depozitarea veselei, un spațiu pen
tru TV etc. „Sulfina" este o mo
bilă funcțională, prezentabilă, cu un 
original design. în completare, soli- 
citantii isi oot procura o garnitură 
de hol formată din canapea, două 
fotolii, masă extensibilă cu patru 
scaune. Și pentru că veni vorba de 
holuri, garnitura ..Optim" de la 
I.F.E.T.-Timișoara întrunește bune 
aprecieri.

Dintre bucătării, se recomandă 
garnitura „Coral", executată de 
I.F.E.T.-Focșani. din pal melami- 
nat combinat cu furnir de fag și

trecerii prin Capitală, 
la ștafetă ru depus 
flori la Mo umentul 

și la Monumentul

Cu prilejul 
participanții 
coroane de 
Eroilor Patriei
lui V. I. Lenin din Capitală.

în cursul aceleiași zile, ștafeta a 
părăsit Bucureștiul, plecînd în R.P. 
Bulgaria, fiind preluată, la punctul 
de frontieră Giurgiu, de sportivi din 
această țară.

Administrația de stat Loto*Pronosport
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 18

Extragerea I : 19 79 14 50 5
Extragerea a 11.-a,;, > 63 64 81
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI 

la categoria I.

la rețeaua inter-conectarea 
urbană- (Ce se întîmpla aici, 
acum 50 de ani ? Să cităm 
din același Celebru repor
taj : „Minutul 132. Aflu că 
in Mizil sint 13 numere de 
telefon. Zece la autorități 
și 3 particulare"). Filmul 
nostru prezintă dezvoltarea 
orașului în ultimii 20 de 
ani.

informează :
SEPTEMBRIE 1987

84 87
74 1.6 ..53

lei, din care 11 292 lei report

pentru proiecții, se deru
lează imagini de un colorit 
strălucitor, cu aspecte din 
viața nouă a Mizilului. Este 
prezentat, in mai puțin de 
30 de minute, saltul pe care 
l-a cunoscut orașul. Filmul 
e „populat" cu... oameni, 
foarte mulți oameni. Oa
meni în salopete, la locuri
le lor de muncă, sau in

NOILE ORE ALE ORAȘULUI
Accept propunerea de a 

vedea filmul. în drum spre 
casa de cultură discuția 
continuă „la fața locului". 
Vedem marile blocuri, pe 
cele aflate in construcție, 
platforma zootehnică, res
pectiv cele 3 mari com
plexe, două îngrâșătorii cu 
o capacitate de 7 000 cape
te bovine și 6 000 ovine, 
citeva secții ale cooperati
vei „Unirea meșteșugari
lor", noua clădire a liceu
lui, internatul, baza sporti
vă si stadionul. complet 
refăcute, stația „DACIA- 

, service".
într-o sală, despre care 

aflu că va fi amenajată

haine de sărbătoare ; copii, 
frumoșii copii ai viitorului, 
la grădiniță, la școală sau 
în orele de practică. O 
imagine îmi reține atenția. 
După ce s-au aprins lumi
nile în sala de proiecție 
insist să aflu amănunte.

— Sint Băile Boboci, sta
țiunea noastră, îmi spune 
primarul. în arhiva consi
liului' popular am găsit un 
document din anul 1912, in 
care se spune că au venit 
„la Băi 99 de oameni". De 
la gară au mers cu căruța, 
iar după tratament 94 din
tre ei au revenit pe jos.

La mai puțin de 8 kilo
metri de oraș, într-o zonă

20

naturală de o rară frumu
sețe, unde nu sint curenți 
de aer și cresc migdali, se 
află „stațiunea Mizilului". 
Totul este in reconstrucție. 
Pe o suprafață de aproape 
10 mp, 4 izvoare iși așteap
tă noul destin spre a folosi 
omului.

— într-un an, doi, despre 
Băile Boboci se va vorbi 
tot mai mult în țară. Deja 
acum funcționează tabere 
pentru copii. Oamenii și-au 
propus să 
frumusețea 
munca și 
iși exprimă 
din multele 
care le 
ore ale

De pe 
se vede 
loc, dintre pomii înalți se 
desprind siluetele macara
lelor. Ele vestesc că la 
Mizil, ca 
șele țării. . _ 
Nicolae Ceaușescu", 
nii construiesc, cu gîndul la 
viitor. Este o secvență em
blematică a orașului Mizil, 
o imagine prin care oame
nii săi privesc cu încredere 
spre apropiata Conferință 
Națională a partidului.

Ion MARINESCU
corespondentul „Scinteii"

îmbogățească 
locurilor cu 

priceperea lor, 
primarul una 
certitudini pe 

îndreptățesc noile 
Mizilului.
dealurile molcome 
orașul. Din loc in

în toate ora- 
în anii „Epocii 

oame-

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 19 septembrie, ora 21 — 
B2 septembrie, ora 21. In țară: Vremea 
va fi schimbătoare, iar cerul va pre
zenta timorări mai accentuate și vor 
cădea ploi locale, exceptlnd sud-vestul, 
unde cerul va fi variabil, iar ploile 
izolate. Vintul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări trecătoare în 
zona de munte. Temperatura aerului 
va marca o scădere in a doua parte 
e intervalului. Minimele vor fi cuprin
se intre 6 și 16 grade, mai scăzute in 
depresiuni, iar maximele între 16 și 
26 de grade, mal ridicate in sud, la în
ceput. In București: Vremea va fi 
schimbătoare, iar cerul variabil, fa
vorabil ploii slabe. Vintul va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 12 și 14 grade, 
iar cele maxime intre 23 și 26 de grade.

în marea întrecere socialistă ce se desfășoară în întreaga țară pen
tru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul 
cincinal, oamenii muncii din industrie, construcții, transporturi, agricultu
ră, din domeniul circulației mărfurilor și al prestărilor de servicii, din 
alte sectoare de activitate au obținut noi și importante succese.

Pe baza rezultatelor înregistrate în cele opt luni care au trecut din 
acest an și a punctajului general stabilit în raport de realizarea indica
torilor prevăzuți in criteriile de organizare a 
august pe primele locuri se situează :

intrecerii socialiste, la 31

prevăzută cu elemente și baghete 
ornamentale. ~ ' 
tr-un dulap 
oare cu uși 
tale, corpuri 
tare, polițe și planșetă, 
chiuvetă și tabureți. E funcțională, 
frumoasă, la un preț modic. Ca și 
„Adina", produsă de C.P.L.-Brăila, 
din materiale lavabile, prevăzută 
cu cornișe și minere ornamentale. 
Formată din corpuri superioare cu 
uși pline și cu geam, corpuri infe
rioare cu sertare și polițe, mască- 
chiuvetă și de asemenea tabureți, 
este o mobilă care se justifică

Este alcătuită din- 
înalt, corpuri superi- 
și geamuri ornamen- 
inferioare cu uși, ser- 

mască-

funcționalitate, estetică și, 
firește, utilitate.

Ca piese separate, atrag atenția 
frumoasele pătuțuri pentru copii 
„Guliver" realizate de C.P.L.-Co- 
mănești și „Petrișor", fabricate la 
I.F.E.T.-Timișoara, prevăzute cu 
saltea și sertare pentru depozita
rea lenjeriei, a jucăriilor.

Am menționat doar citeva gar
nituri din variatul sortiment de 
mobilă care poate îmbogăți orice 
locuință, cu precizarea că toate 
aceste produse se găsesc in orice 
magazin de profil al comerțului de 
stat din țară.

Marta CUIBUȘ

• Pădurea de fagi: FLOREASCA.
(33 29 71) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;'
18; 20
• B.D. intră in acțiune: VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19.30
• B.D. la munte și la mare: ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Viraj periculos: PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Pădureanca — 15; Anotimpul iu
birii — 17; 19: BUZEȘTI (50 43 58)
• Cuibul de viespi: COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19
• Păcală: FERENTARI
15; 18,15
• Haiducii lui Șaptecai 
Răzbunarea haiducilor —
COSMOS (27 54 95)
• Iartă-mă: STUDIO (59 53 15) — 10; 
11,45; 13,30; 15.30; 17,30; 19,15
• Ultimul
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15;

(80 49 85) —

— 9; 12.15; 
15,30; 18,45;

meci: TIMPURI NOI
“ ’■ '*  17; 19

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI DIN SUBTERAN

Locul 
Voivozi, 
puncte.

Locul
ră Paroșeni, 
cu 923,6 puncte.

Locul III : întreprinderea minie
ră Cimpulung-Argeș, cu 888,1 punc
te.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul 

centrale 
puncte.

Locul 
centrale 
puncte.

Locul 
trocentrale Curtea 
594,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA EXTRACȚIEI 
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de producție pe
trolieră Berea, județul Buzău, cu
694.5 puncte.

Locul II : Schela 
petrolieră Moșoaia, 
geș. cu 545,4 puncte.

Locul III : Schela 
gaze naturale 
puncte.
ÎN INDUSTRIA PRODUSELOR 

REFRACTARE
Locul I : întreprinderea de 

duse cărbunoase Slatina, cu 
puncte.

Locul II : întreprinderea de 
duse abrazive Birlad, județul Vaslui, 
cu 456.2 puncte.

Locul III : întreprinderea „CAR- 
BOCHIM" Cluj-Napoca, cu 382,9 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR 

DE TRACTOARE ȘI MAȘINI 
AGRICOLE, AUTOCAMIOANE 

ȘI TURISME, RULMENȚI 
ȘI ORGANE DE ASAMBLARE 
Locul I : întreprinderea de gar

nituri de frină și etanșare Rim
nicu Sărat, județul Buzău, cu 788 
puncte.

Locul II : întreprinderea meca
nică și piese de schimb Oradea, cu
440.6 puncte.

Locul III : întreprinderea „Sin- 
terom" Cluj-Napoca, cu 416 puncte.
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICĂ 

ȘI TEHNICĂ DE CALCUL, 
ECHIPAMENT

DE TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : întreprinderea „Elec- 
troaparataj", București, cu 816,1 
puncte.

Locul II ; întreprinderea de pie
se radio și semiconductor! Bă- 
neasa București, cu 802,5 puncte.

Locul III : întreprinderea „Steaua 
Roșie" Fieni. județul Dîmbovița, 
cu 746.9 puncte.
IN INDUSTRIA PRELUCRĂRII 
CAUCIUCULUI ȘI MASELOR 

PLASTICE
Locul I : întreprinderea de arti

cole tehnice din cauciuc Brașov, 
cu 872 puncte.

Locul II : întreprinderea „Ener
gia" Constanta, cu 392.4

Locul III : Fabrica de 
Luduș, județul Mureș, 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTE, COLORANȚI, 

LACURI
Locul I : întreprinderea de pro

duse cosmetice „Farmec" Cluj- 
Napoca, cu 689 puncte.
ÎN INDUSTRIA EXPLOATĂRII

LEMNULUI
Locul I : întreprinderea forestieră 
de exploatare și transport Rimnicu 
Vilcea, cu 1 117,2 puncte.

Locul II : întreprinderea fo
restieră de exploatare și transport 
Piatra Neamț, cu 1 082,7 puncte.

I : întreprinderea minieră 
județul Bihor, cu 1012,7
II : întreprinderea minie- 

județul Hunedoara,

I : întreprinderea electro- 
Rimnicu Vilcea, cu 773,6

II : întreprinderea electro- 
Porțile de Fier cu 737,9

III întreprinderea elec- 
de Argeș, cu

de producție 
județul Ar

de producție 
Ploiești, cu 505,3

pro-
607,4
pro-

puncte, 
anvelope 
cu 326,9

III : întreprinderea fo- 
de exploatare și transport 
cu 815,8 puncte.

Locul 
restieră 
Bistrița,

IN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII. 
EXPLOATAREA AGREGATELOR 

MINERALE 
PENTRU CONSTRUCȚII 

Locul I : întreprinderea mate
riale izolatoare „Premi" Vaslui, 
cu 806 puncte.

Locul II : întreprinderea pentru 
lianți Brașov, cu 614 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
prefabricate din beton „Progresul" 
București, cu 223 puncte. ■

ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ 
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea textilă 
„11 iunie" Cisnădie, județul Sibiu, 
cu 712,7 puncte.

Locul II : întreprinderea filatu
ra de bumbac Cîmpulung Moldove
nesc, județul Suceava, cu 620,4 
puncte.

Locul III : Fabrica filatura de 
bumbac Urlați, județul Prahova, 
cu 385,8 puncte.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 

SUBRAMURA MORĂRIT, 
PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE 

FĂINOASE
Locul I : întreprinderea de mo- 

rărit și panificație Dîmbovița, cu 
810,9 puncte.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Teleorman, cu 
795,1 puncte.

Locul III : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Vilcea, cu 791,5 
puncte.

ÎN AGRICULTURA DE STAT 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL 
Locul 

de stat
Locul 

de stat
Locul

lă de stat Suceava, cu 610,7 puncte. 
ÎN DOMENIUL SILVICULTURII 

Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Suceava, cu 612,5 puncte.

Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Timiș, cu 611.7 puncte.

Locul III : Inspectoratul silvic 
județean Neamț, cu 570,3 puncte.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE 

Locul I : Centrala antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
București, cu 378,1 puncte.

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
Craiova, cu 284,3 puncte.

Locul III>3 Trustul antrepriză 
generală de montaj utilaj chimic 
București, cu 262,4 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— REGIONALE DE CĂI FERATE 

Locul I : Regionala de căi ferate 
Brașov, cu 295,1 puncte.

Locul II : Regionala de căi fe
rate Craiova, cu 294,6 puncte.

Locul III : Regionala de căi fe
rate Cluj, cu 193,2 puncte.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 

COMERCIALE CU AMĂNUNTUL
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat mixtă Huși, județul 
Vaslui, cu 312 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri textile, încăl
țăminte Arad, eu 299.9 puncte.

Locul III : întreprinderea co
mercială de stat mărfuri alimenta
re Deva, cu 297,4 pun-cte.
ÎN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE, 

ACHIZIȚII ȘI DESFACERE 
A MĂRFURILOR

Locul I : Uniunea județeană 
Neamț, cu 976,1 puncte.

Locul II : Uniunea județeană Si
biu, cu 904.6 puncte.

Locul III : Uniunea județeană 
Timiș, cu 873 puncte.

I : întreprinderea avicolă 
Bacău, cu 1047,2 puncte.
II : întreprinderea avicolă 

Focșani, cu 931.1 puncte.
III : întreprinderea avico-

INFORMAȚII SPORTIVE

TENIS. în turul doi al turneului 
internațional de tenis de la Varșo
via. jucătorul român Gheorghe Cosac 
l-a eliminat cu 1—6, 7—5. 6—3 pe 
americanul Greg Newhart. Alte re
zultate : Restelli —- Kowalski 6—1, 
6—3 ; Furuzo — Halfin 3—6. 6—2,
6—3 ; Gavrihidze — Tunner 6—3,
6— 1 ; Visând — Ghemaci 6—0, 6—1 ; 
Krociko — Ivanski 6—2, 6—4 ; Ma- 
liszewski — Dalbonni 6—3, 6—3.
• în clasamentul computerizat al 
A.T.P.. pe primul loc. la feminin, se 
află tenismana vest-germană Steffi 
Graf, urmată de Martina Navrati
lova, Chris Evert. Hana Mandlikova, 
Pam Shriver. Helena Sukova, Zina 
Garrison și Gabriela Sabatini.
• în primul tur al turneului inter
național de tenis de la Madrid, con
tind pentru „Marele Premiu", jucă
torul spaniol Emilio Sanchez l-a 
eliminat cu 6—2, 7—5 pe suedezul 
Magnus Gustafsson, Franco Davin 
(Argentina) a dispus cu' 5—7, 6—2,
7— 6 de Alberto Tous (Spania), iar

. Christian Bergstroem (Suedia) 
ciștigat cu 6—1, 6—0 partida 
tor Pecci (Paraguay).

a 
cu Vic-

BASCHET. în ziua a doua 
pei intercontinentale" la 
masculin, ce se desfășoară la Mila
no, echipa Cibona Zagreb a învins 
cu scorul de 101—83 (45—31) forma
ția Maccabi Tel Aviv, iar formația 
Ferrocaril Buenos Aires a întrecut 
cu 93—87 (46—44) echipa Universită
ții din Washington.

a „Cu- 
baschet

FOTBAL. La Atena. în meci pen
tru primul tur al competiției inter
naționale de fotbal „Cupa U.E.F.A.", 
echipa locală Panathinaikos a învins 
cu scorul de 2—0 (1—0) formația 
franoeză Auxerre • Peste 50 000 de 
spectatori au urmărit la Montevideo 
meciul dintre echipa locală Penarol 
și formația argentiniană River Pla
ta. contind pentru grupele semifi
nale ale „Cupei Libertadores" la 
fotbal. Partida s-a încheiat la egali
tate : 0—0.

• Medalion Alain Delon: PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11.30; 14; 17; 19.30
• Medalion Peter O’Toole: SCALA 
(11 03 72)— 9; 11.45; 14.30; 17,15: 20
• Program special pentru copii șl ti
neret: DOINA
15: 17; 19
• A doua
(10 67 40) — 15;
• Locuri în
(35 15 17) — 15;
• Jandarmul
MUNCA (21 50 97)'— 15; 17; 19
• Cu orchestra pe strada principală: 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19

(16 35 38) — 9; 11; 13;

VIITORULvariantă: 
17; 19 

inimă: 
17: 19 

și jandarmerițele

POPULAR

teatre
♦ Teatrul National (14 7171. sala 
mare): Harap Alb — 19; (sala Ate- 
flier): Fala din Andros — 16
♦ Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio): Recital de torn 

— Orban Karoly — 17,30

• Opera Română (13 18 57) : Ion Vodă 
cel Viteaz — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44): Cin- 
tec despre mine insuini — 19
• Teatrul Mic (14 70 81): „Respirări" 
cu Nichita Stănescu. Recital extraor
dinar Leopoldina Bălănuță — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Pen
tru ce am murit — 19
• Teatrul ,.C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Studio): Iva-Diva — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34): Visul unei nopți de iarnă
— 19
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" 
(13 56 78, sala Savoy): Mi sc pare că 
mă-nsor — 19; (sala Victoria, 50 58 63): 
Spectacol extraordinar — 17; 19,30: 
(grădina Boema): Bărbatul fatal — 
19
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00): Pe-un picior de plai
— 18
• Circul de Stat (10 41 95): „A sosit 
circul 1“ (premieră) — 19



DECLARAȚIA COMUNĂ PRIVIND 

CONVORBIRILE SOVIETO-AMERICANE

A fost realizată o înțelegere de principiu 
cu privire la încheierea unui acord 

în problema rachetelor cu rază medie 
și rază mai scurtă de acțiune

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
La Washington s-au încheiat con
vorbirile dintre secretarul de stat al 
S.U.A., George Shultz, și ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
Eduard Șevardnadze. După cum in
formează agenția T.A.S.S., a fost 
difuzată o declarație comună pri
vind aceste convorbiri, desfășurate 
timp de trei zile, cu privire la toate 
aspectele relațiilor dintre cele două 
țări.

E. Șevardnadze și G. Shultz — se 
arată în declarație — au examinat 
întreaga arie de probleme legate de 
limitarea și reducerea armamentelor 
nucleare și convenționale, precum și 
aspecte privind arma chimică. Cei 
doi miniștri au purtat, împreună cu 
experții, convorbiri intense, în pri
mul rind in problema rachetelor cu 
rază medie și rază mai scurtă de 
acțiune. Ca urmare, a fost realizată 
o înțelegere de principiu cu privire 
la încheierea unui acord corespun
zător în această problemă. Delega
țiilor de la Geneva ale celor două 
părți li s-au dat indicații de a in
tensifica activitatea vizind coordo
narea celorlalte probleme tehnice și 
încheierea cît mai grabnică a elabo
rării textului proiectului de tratat.

Ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. și secretarul de stat al 
S.U.A. au fost de acord că este ne
cesar, de asemenea, să se depună 
eforturi susținute în vederea elabo
rării unui tratat cu jprivire la redu
cerea cu 50 la sută a armamentelor 
strategice ofensive, în cadrul trata
tivelor de la Geneva referitoare la 
armamentele nucleare și cosmice.

Examinînd problemele cu privire 
la experiențele nucleare, părțile au 
convenit >să înceapă, pină la 1 de
cembrie 1987, negocieri de amploare, 

Un pas pozitiv pe calea 
eliminării pericolului nuclear

, tn actualele condiții, cind armele nucleare pot distruge întreaga ome- i 
) nire, însăși viața pe planeta noastră, lupta pentru dezarmare, pentru * 

pace constituie o necesitate. Acest lucru este sublimat cu hotărîre de i 
cercuri largi ale opiniei publice, pe toate meridianele globului.

Opinia publică din țara noastră 
a luat cunoștință cu satisfacție de 
realizarea înțelegerii de principiu 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. — anun
țată în declarația comună privind 
convorbirile dintre miniștrii de ex
terne oi celor două țări — privind 
încheierea unui acord corespunză
tor in problema rachetelor cu rază 
medie și rază mai scurtă de acțiu
ne. România salută înțelegerea la 
care s-a ajuns, considerînd aceasta 
ca un act deosebit de important 
în evoluția vieții internaționale.

Desigur, este vorba de conveni
rea unei înțelegeri de principiu, dar 
nu încape îndoială că perfectarea 
și semnarea unui acord privind eli
minarea rachetelor cu rază medie 
și a celor operativ-tactice din Eu
ropa și din întreaga lume ar avea 
consecințe din cele mai favorabile 
pentru climatul politic mondial, ar 
constitui un prim, dar foarte impor
tant pas pe calea dezarmării, ar 
stimula creșterea înțelegerii inter
naționale și ar deschide calea spre 
noi măsuri de natură să ducă la 
lichidarea totală a armelor nu
cleare, la înlăturarea pericolului 
nuclear și asigurarea păcii.

Țara noastră s-a pronunțat con
secvent in sprijinul tratativelor so- 
vieto-americane asupra armelor 
nucleare, a subliniat necesitatea ca, 
pornindu-se de la propunerile pre
zentate atit de U.R.S.S., cît și de 
S.U.A. să se facă totul pentru în
cheierea cit mai grabnică a unei 
înțelegeri corespunzătoare în pri
vința rachetelor cu rază medie de 
acțiune și a celor operativ-tactice. 
Acesta este și sensul noii propu
neri formulate prin recenta hotă- 
rire a Comitetului Politic Executiv

VIENA. — Necesitatea promo
vării de către Austria a politicii de 
neutralitate permanentă, care ser
vește intereselor asigurării și con
solidării păcii în Europa, a fost re
levată de președintele- federal al 
Republicii Austria. Kurt Waldheim, 
intr-o cuvîntare rostită la Innsbruck. 
El a subliniat că salvgardarea păcii

dreptului internațional.
La rindul său, președintele Parti-

a
bat acordul privind înfrățirea 
orașul Karlsruhe din R.F.G., sem
nat de primarii celor două loca-

„Salvgardarea păcii - țelul suprem"

*
\ constituie pentru Austria țelul su- 
. prem al politicii sale externe, evi- 
‘ dențiind, totodată, că țara sa acor- 
4 dă o atenție deosebită respectării 
’ Cartel O.N.U. și a prevederilor

\ 
\ 
ț 
\ 
ț 
i lități. Documentul, care prevede 
' dezvoltarea relațiilor între cele 
\ două municipalități, va fi supus

\ „Să fie eliminat pericolul distrugerii nucleare" 
\ NAȚIUNILE UNITE. — Secreta- 
i rul general al O.N.U., Javier Perez 
’ de Cuellar, s-a pronunțat — Ia o 
i intilnire cu ziariștii, la New York 
I — în favoarea intensificării efortu-
\ rilor pe plan internațional pentru 
i apărarea păcii. Carta Națiunilor 
’ Unite — a .spus el — se bazează 
\ pe învățămintele celui de-al doilea

Colaborare în sprijinul destinderii
BERLIN. — Adunarea municipală 
orașului Halle din R.D.G. a apro- 

cu

pe etape, care se vor desfășura în 
cadrul unui forum unic. Ei au adop
tat o declarație separată în acest 
sens.

Ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. și secretarul de stat al 
S.U.A. au dezbătut, de asemenea, 
probleme regionale.

A fost examinată o gamă largă de 
probleme ale relațiilor bilaterale. 
S-a stabilit pentru perioada 1987— 
1988 un program de acțiuni orien
tate spre intensificarea continuă a 
conlucrării in diferite domenii ale 
colaborării sovieto-amerioane.

A avut loc o dezbatere construc
tivă a problemelor privind dreptu
rile omului și a celor umanitare.

Ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., E. Șevardnadze. și secreta
rul de stat al S.U.A., G. Schultz, âu 
convenit să aibă o întîlnire supli
mentară pentru a face bilanțul acti
vității desfășurate în toate domeni
ile amintite, inclusiv al activității 
delegațiilor la tratativele de la Ge
neva privind armamentele nucleare 
și cosmice. S-a convenit ca această 
intilnire să aibă loc în a doua ju
mătate a lunii octombrie, la Moscova.

Pentru semnarea tratatului cu pri
vire la rachetele cu rază medie și 
rază mai scurtă de acțiune și pen
tru dezbaterea întregului spectru al 
problemelor relațiilor dintre cele 
două țări s-a convenit să aibă loc 
o întîlnire între secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S.. Mihail Gorba- 
ciov. și președintele S.U.A., Ronald 
Reagan. întilnirea la nivel înalt va 
avea loc în toamna anului 1987, iar 
termenele concrete vor fi stabilite 
în cursul convorbirilor ce se vor 
desfășura în octombrie la Moscova 
între ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. și secretarul de stat al 
S.U.A.

al C.C. al P.C.R., la inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu, ca 
Organizația Națiunilor Unite să 
adreseze un apel către S.U.A. și 
U.R.S.S. pentru încheierea încă în 
cursul acestui an a unui acord 
privind eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune și tactice de 
pe continent și întreaga lume.

Apreciind rezultatele eforturilor 
desfășurate de ambele părți, care 
au condus la înțelegerea de prin
cipiu, România își exprimă speran
ța că se va merge cu hotărîre îna
inte, pe această cale pozit'vă, ac- 
ționindu-se pentru finalizarea acor
dului convenit - așa cum cer inte
resele tuturor statelor, ale secu
rității in Europa și în întreaga lume.

Firește, de la înțelegerea de prin
cipiu pină la definitivarea și sem
narea acordului mai este de stră
bătut încă un drum important. Este, 
de aceea, imperios necesar ca in 
această perioadă toate statele lu
mii, îndeosebi cele din Europa, să 
sprijine continuarea activităților în 
această direcție, să nu mai ridice 
nici un fel de obstacol în calea 
realizării unui acord, să participe 
la eforturile pentru a se ajunge la 
înțelegeri corespunzătoare, să-și. 
aducă contribuția activă la succe
sul final al tratativelor.

O asemenea evoluție va răspun
de celor mai stringente necesități 
ole contemporaneității, va fi apre
ciată de toate popoarele, de în
treaga omenire ca o expresie a 
realismului și lucidității in înfăptui
rea dezarmării, în asigurarea drep
tului suprem al popoarelor la pace 
— problema fundamentală a epocii 
noastre.

*

Franzdului Comunist din Austria.
Muhri. a declarat, in cadrul unei \ 
conferințe de presă, la Viena. că i 

, partidul său sprijină activ obiecti- J 
vele mișcării pentru pace din i 
Austria. El a apreciat că este de o î 
importantă vitală pentru toate po- ! 
poarele Europei, inclusiv pentru i 
poporul austriac, să acționeze in ’ 
favoarea încetării exploziilor nu4- 4 
cleare. împotriva militarizării Cos- , 
moșului, pentru eliminarea arme- 1 
lor nucleare pină în anul 2000 și 
reducerea forțelor armate si 
mamentelor convenționale de 
continent. ***

ar
pe

din 
Pro-

aprobării Consiliului local 
Karlsruhe la 21 septembrie, 
gramele de 'colaborare vizează în 
special acțiuni in direcția salvgar- i 
dării păcii, realizării dezarmării și , 
destinderii, informează agenția ' 
A.D.N. ț

război mondial, potrivit cărora ț 
„sînt necesare un sistem interna-1 
țional de securitate colectivă și o 1 
acțiune colectivă pentru a se eli- l 
mina pericolele la adresa păcii. <’ 
problemele fundamentale ale seco- ț 
lului XX trebuind să fie rezolvate i 
prin cooperare, și nu prin con- ' 
fruntare". 4

____ ..... ........... _ _ _ _ _ <

Pentru instaurarea păcii in America Centrală
BRASILIA 18 (Agerpres). — în 

declarații făcute agenției Prensa La
tina. ministrul brazilian al relațiilor 
externe, Roberto de Abreu Sodre, a 
subliniat că procesul de concertare 
a pozițiilor țărilor ■ latino-americane 
s-a maturizat, America Latină aflîn- 
du-se în prezent în situația de a 
căuta și negocia soluții de prove
niență pur regională pentru proble-, 
mele cu care se confruntă. „Expe
riența -Grupului de la Contadora» și 
-Grupului de Sprijin», hotărîrea aces
tora de a se reuni periodic, Ia cel 
mai înalt nivel, demonstrează că 
procesul de concertare a avansat ra
pid, iar soluțiile inițiate de țările 
din regiune au căpătat o importanță 
deosebită în rezolvarea problemelor 
ivite", a spus el.

Ministrul brazilian a evidențiat, 
totodată, rolul și necesitatea intensi
ficării procesului regional de coo
perare, ca și a grăbirii elaborării 
unor soluții concrete și eficiente 
pentru depășirea problemei datoriei 
externe regionale.

STRASBOURG 18 (Agerpres). — 
Parlamentul (vest-)european, reunit 
la Strasbourg, a aprobat cu 90 de 
voturi pentru, unul împotrivă și o 
abținere o rezoluție în care își de
clară sprijinul față de planul de 
pace în America Centrală, adaptat 
la 7 august la reuniunea centroame- 
ricană la nivel înalt de la Ciudad de 
Guatemala.

„Pacea nu va fi posibilă dacă ță
rilor centroamericane nu li se va 
permite să-și decidă ele singure* * vii
torul", a declarat în cursul dezbate
rilor deputatul spaniol Fernando 
Suarez.

HAVANA 18 (Agerpres). — în ca
pitala Cubei au luat sfîrșit lucrările 
celei de-a VIII-a conferințe a Aso
ciației interamericane a juriștilor, Ia 
care au participat aproximativ 1 000

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 18 (Agerpres). — La est 

de așa-zisa „zonă de securitate" in
stituită unilateral de Israel în sudul 
Libanului, forțele de ocupație au in
tensificat acțiunile represive împo
triva populației libaneze. Elicoptere 
israeliene au survolat regiunea, 
bombardînd așezările populate, iar 
trupele israeliene susținute de ele
mente ale Armatei Libanului de Sud, 
creată și finanțată de Israel, au 
deschis focul asupra populației paș
nice. Tunuri amplasate la granița cu 
Libanul au bombardat localitățile 
Arab-Salim și Habbush. Aceste 
acțiuni represive au fost motivate 
de autoritățile israeliene prin scoa
terea din luptă acum cîteva zile de 
către luptători libanezi din rezistență 
a unor ofițeri israelieni.

Un comunicat al rezistenței liba
neze a anunțat că într-o ambuscadă 
au fost scoși din luptă aproximativ 
20 de militari ai Armatei Libanului 
de Sud. in apropierea localității 
Arab Salim-Kfar Roummane. situată 
în așa-zisa „zonă de securitate", in
formează agenția A.P.S.

BAGDAD 18 (Agerpres).. — La 
Bagdad s-a încheiat reuniunea Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, care s-a 
desfășurat sub .conducerea președin
telui său, Yasser Arafat. în cadrul 
reuniunii au fost discutate probleme 
referitoare la situația populației pa
lestiniene din teritoriile arabe ocu
pate. ca și condițiile din taberele de 
refugiați palestinieni din Liban, re
latează agenția T.A.S.S.

Pe de altă parte, președintele Ira
kului, Saddam Hussein, s-a întîlnit 
cu Yasser Arafat. în timpul între
vederii au fost trecute în revistă ra
porturile strînse dintre Irak și Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei și situația din regiune, anunță 
agenția I.N.A.

CAIRO 18 (Agerpres). — Ministrul 
de stat egiptean pentru afaceri ex
terne. Boutros Ghali. a reafirmat că 
problema palestiniană trebuie solu
ționată pe baza recunoașterii drep
tului poporului palestinian la auto

argentina: Scrutin cu ample
Recentele alegeri din Argentina 

au adus modificări importante in 
configurația forțelor politice atit ca 
reprezentare parlamentară, cît și la 
nivelul provinciilor și localităților. 
Se știe că la scrutinul din 6 septem
brie, al treilea de la reinstaurarea 
democrației in Argentina, in 1983 — 
Partidul Radical, de guvernămînt. a 
pierdut majoritatea absolută în Ca
mera Deputaților, deși continuă să 
dispună de cel mai mare număr de 
mandate (118 față de 130 cit avea 
înainte). în ce privește posturile de 
guvernatori, radicalii mai dispun 
numai de două din cele 22 existen
te, pierzindu-1, intre altele, pe cel al 
provinciei Buenos Aires, unde se 
concentrează cam o treime din popu
lația țării. Marele cîștigător în aces
te alegeri a fost Partidul Justiția- 
list, principala forță de opoziție, care 
și-a sporit reprezentarea parlamen
tară de la 103 la 108 mandate, con
comitent cu creșterea numărului de 
reprezentanți la nivelul provinciilor 
și municipiilor.

întrucît radicalii și justițialiștii 
întrunesc laolaltă 85 la sută din nu
mărul total al voturilor, oscilațiile 
înregistrate de celelalte 12 partide 
și grupări participante la scrutin nu 
sînt prea semnificative pentru ten
dința generală a electoratului. Ast
fel, s-ar putea remarca, de pildă, 
avansul înregistrat de Uniunea Cen
trului Democratic (U.C.D., de centru- 
dreapta) care a cîștigat 4 noi man
date de deputați, avînd acum 7, sau 
reculul Partidului Intransigent (de 
centru-stînga) și în genere al for
mațiunilor de stingă, dar toate aces
te deplasări se petrec cu grupări 
politice dispunînd de slabe resurse 
de influențare a politicii guverna
mentale.

De fapt. Ia ora actuală și în viito
rul previzibil singurul partid „de al
ternativă guvernamentală" este Par
tidul Justițialist. denumit în mod cu
rent „peronist", după numele lui 
Juan Domingo Peron, fondatorul 

de delegați din țările Americii de 
Nord și de Sud. în centrul dezbate
rilor s-a aflat o gamă largă de pro
bleme legate de dreptul popoarelor 
continentului la autodeterminare și 
coexistență pașnică.

Participanții la conferință au a- 
doptat, in unanimitate, o declarație 
finală, pe care au hotărît să o adre
seze ca mesaj oficial secretarului 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar. în document, politica S.U.A. 
în zona latino-americană a fost ca
lificată drept un obstacol în reali
zarea unei păci drepte și cuprinză
toare in America Centrală, în dez
voltarea independentă a popoarelor 
și afirmarea drepturilor omului pe 
continent.

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Cererea Administrației americane de 
a acorda contrarevoluționarilor an- 
tisandiniști un nou ajutor de 270 mi
lioane dolari a provocat ' critici se
rioase din partea unor membri pro- 
eminenți ai forului legislativ al Sta
telor Unite.

Speakerul Camerei Reprezentanți
lor, Jim' Wright, a declarat că a- 
ceastă cerere este nepotrivită intr-o 
vreme în care procesul de pace în 
America Centrală înregistrează pro
grese — relatează agenția A.D.N.

La rindul său, liderul majorității 
democratice din , cameră, Thomas 
Foley, a calificat acest nou demers 
al Administrației drept o greșeală 
gravă.

în cadrul dezbaterilor Comitetului 
pentru relații externe al Senatului, 
senatorul Christopher Dodd a decla
rat secretarului de stat George 
Shultz că inițiativa Administrației 
echivalează cu semnalul cel mai ne
favorabil ce poate fi dat în condi
țiile în care în regiunea centroame- 
ricană se află în curs un proces de 
pace.

determinare. Vorbind cu prilejul îm
plinirii a cinci ani de la masacrele 
comise în taberele de refugiați 
Sabra și Shatila din Beirut, el a 
subliniat că problema palestiniană 
constituie elementul central al cri
zei din Orientul Mijlociu.

TUNIS 18 (Agerpres). — Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei va 
supune problema închiderii biroului 
ei de informații de la Washington 
viitoarei reuniuni a miniștrilor arabi 
de externe, ale cărei lucrări vor 
incepe duminică la Tunis, a anunțat 
purtătorul de cuvint oficial al 
O.E.P.. Ahmed Abdel Rahman. El a 
subliniat că O.E.P. intenționează să 
ceară participantilor adoptarea unei 
atitudini arabe comune fată de deci
zia americană. Lupta poporului pa
lestinian nu va fi afectată, de altfel, 
de această hotărire a Statelor Unite, 
a spus purtătorul de cuvint al 
O.E.P.. citat de agențiile M.E.N. și 
I.N.A.

TUNIS 18 (Agerpres). — Repre
zentanții permanenți ai țârilor mem
bre ale Ligii Arabe s-au reunit la 
Tunis, sub președinția secretarului 
general al ligii, Chedli Klibi, pentru 
a dezbate punctele înscrise pe agen
da celei de-a 88-a sesiuni, care ur
mează să se întrunească luni în ca
pitala Tunisiei. Agenda sesiuni in
clude probleme privind situația din 
zona Golfului, conflictul din Liban, 
cooperarea arabo-africană si ches
tiuni financiare și administrative, 
relevă agenția I.N.A.

BERNA 18 (Agerpres). — Aflat în
tr-o vizită in Elveția, regele Hussein 
al Iordaniei — s-a pronunțat — ca o 
chestiune de maximă urgență și ne
cesitate — penfru organizarea sub 
egida O.N.U. a unei conferințe inter
naționale în problemele Orientului 
Mijlociu, cu participarea tuturor păr
ților interesate. El a. apreciat că nu 
există o altă opțiune pentru asigu
rarea păcii în această regiune. 
Suveranul hașemit a relevat, totodată, 
obligativitatea participării Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei /la 
o astfel de conferință.

partidului și conducătorul Iui vre
me de două decenii. S-ar cuveni a- 
dăugat că, deși peroniștii fac de mai 
multă vreme pregătiri pentru a re
veni la putere — de unde au fost 
înlăturați in martie 1976 printr-o lo
vitură de stat militară — ei nu au 
practicat totdeauna o opoziție in
transigentă față de actualul guvern, 
împărtășind chiar o serie de măsuri 
ale acestuia pe linia democratizării 
și în sfera politicii externe. în aceas
tă privință, apare semnificativ fap
tul că, începînd din luna mai a aces
tui an, un fruntaș peronist, Carlos 
Alderete, a devenit ministru al mun
cii în guvernul prezidat de pre
ședintele Râul Alfonsin.

Asemenea convergențe nu pot 
anula însă deosebirile existente in
tre aceste partide, începind cu cele 
privitoare la domeniul economic, 
unde totul pare să indice serioase 
deosebiri. De altfel, tocmai in aceas
tă direcție s-au concentrat reproșu
rile adresate guvernului de către 
justițialiști, care acum explică pier
derea de voturi suferită de radicali 
ca fiind datorată aproape in între
gime politicii economice și sociale 
promovate de guvern. Astfel, pre
ședintele importantului sindicat al 
metalurgiștilor, peronistul Lorenzo 
Miguel, declara că radicalii au pier
dut din teren fiindcă „de patru ani 
de cind se află la putere au negli
jat un asemenea front important 
cum este cel al salariilor". Din au
gust anul trecut, în Argentina se în
registrează o creștere a inflației de 
14 la sută pe lună, care depășește 
cu mult ritmul de creștere a sala
riilor stabilit de guvern. La rindul 
său, Saul Ubaldini, lider al Confe
derației Generale a Muncii, a decla
rat că, prin rezultatele electorale, 
„guvernul a primit un avertisment".

N-au lipsit reproșurile nici pe 
marginea unor opțiuni de altă natu
ră. Liderul peronist Antonio Cafiero, 
care la recentul scrutin a fost ales 
guvernator al provinciei Buenos

Fenomene din viața economică ungară
reliefate de Jânos Kădăr, secretar general al P.M.S.U.

BUDAPESTA 18 (Agerpres). — 
Luind cuvintul în cadrul lucrărilor 
Adunării de Stat a R. P. Ungare, 
care se desfășoară la Budapesta, 
Jânos Kădăr, secretar genera] al 
P.M.S.U., s-a referit la principala 
caracteristică a momentului actual 
din economia ungară, care constă in 
aceea că nu s-a reușit să se obțină 
cotitura necesară spre mai bine ; a 
sporit deficitul bugetului de stat, a 
crescut volumul datoriilor externe. 
La apariția acestei situații a con
tribuit ritmul prea lent de trecere 
a economiei de la dezvoltarea ex
tensivă la metodele intensive de 
construcție socialistă. Un alt motiv 
— a spus Jânos Kădăr — îl repre
zintă creșterea. în 1974, a preturilor 
la țiței și consecințele acesteia, ca 
și faptul că ■ economia națională, 
ungară nu s-a adaptat la fenomenele 
noi, nu a fost schimbată structura 
producției și nu a fost înnoit sorti
mentul de produse realizate.

în continuare, Jânos Kâdâr a -sub- 
liniat convingerea că premisa dez

Țările africane „din prima 
agresive și politica

DAR ES SALAAM 18 (Agerpres) 
La Dar es Salaam au luat sfîrșit 
lucrările reuniunii la nivel înalt a 
țărilor africane „din prima linie", la 
care au participat președinții 
Botswanei (Quett Masire), Mozam- 
bicului (Joaquim Chissano), primul- 
ministru din Zimbabwe (Robert 
Mugabe), președintele Tanzaniei (Aii 
Hassan Mwinyi), ministrul de ex
terne al Angolei (Alfonso Van Du- 
nen Mbinda), precum și președin
tele S.W.A.P.O. (Sam Nujoma), pre
ședintele Congresului Panafrican 
Azania ((Johson Mlambo) și trezo
rierul general al Congresului Națio
nal African din R.S.A. (Thomas 
Nkobi).

Subliniind că situația din Africa 
australă continuă să se deterioreze, 
comunicatul comun dat publicității 
la încheierea reuniunii condamnă 
regimul minoritar rasist de la Pre
toria pentru actele sale de agresiu
ne, destabilizare și terorism de stat 
împotriva țărilor „din prima linie". 
A fost reiterată cererea privind în-

Se strînge cercul 
regimului rasist

LUSAKA 18 (Agerpres). — Unul 
din cei mai cunoscuți lideri ai miș
cării antiapartheid din Africa de 
Sud. Desmond Tutu, a declarat in 
capitala Zambiei că se impune ca în
treaga comunitate internațională să 
aibă un rol mai activ in eliminarea 
sistemului de segregație rasială din 
R.S.A. El a subliniat că populația de 
culoare, majoritară in Africa de Sud. 
dorește în mod firesc schimbarea 
regimului de apartheid și dreptul 
normal de a participa la adoptarea 
deciziilor politice la nivel național.

DAR ES SALAAM 18 (Agerpres). 
—. Președintele Tanzaniei. Aii Has
san Mwinyi, a reiterat apelul adre
sat comunității internaționale pri
vind adoptarea ’de sancțiuni econo
mice cuprinzătoare împotriva Re
publicii Sud-Africane pentru a o 
determina să renunțe la politica sa 
de apartheid, ocuparea ilegală a 
Namibiei și la actele de agresiune 
împotriva țărilor vecine din prima 
linie a frontului.

în cadrul convorbirilor purtate la 
Dar es Salaam cu Sam Nujoma. pre
ședintele S.W.A.P.O. (Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest). 
șeful statului tanzanian a apreciat 
că „importanta unor sancțiuni eco
nomice cuprinzătoare impotriva re
gimului rasist de la Pretoria, ca o 
cale efectivă de a se pune capăt 
odiosului sistem de apartheid in 
R.S.A. și încetării ocupării ilegale a 
Namibiei, nu poate fi trecută cu ve
derea de nici un stat al lumii".

LUANDA 18 (Agerpres). — într-o 
declarație a Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) 
difuzat în capitala Angolei. se adre
sează un nou apel comunității inter-

implicații
Aires, afirma zilele trecute că au
toritățile „au ales linia concesiilor" 
in ’ timpul crizei militare de acum 
cîteva luni. Se știe că, în aprilie, 
circa o sută de ofițeri ai armatei ar- 
gentiniene din garnizoana Campo 
de Mayo, în apropierea capitalei, 
s-au ridicat impotriva proceselor in
tentate" foștilor comandanți militari 
acuzați de torturarea și suprimarea 
a mii de cetățeni argentinieni in 
timpul „războiului murdar" purtat 
sub dictatura militară. După cîteva 
săptămini de la această revoltă, gu
vernul a propus și a obținut aproba
rea parlamentară a legii prin care 
ofițerii cu grad mai mic decit cel de 
locotenent colonel au fost scoși din 
culpă, în virtutea obligației lor de 
a respecta ordinele superiorilor. De 
fapt, obiecția peroniștilor constă in 
aceea că manifestările populare în 
favoarea valorilor democratice, care 
s-au înregistrat în zilele crizei mi
litare. ar fi trebuit folosite pentru 
consolidarea regimului democratic, 
chiar dacă pentru aceasta se cerea 
ca guvernul să-și asume anumite 
riscuri.

Paralel cu analiza rezultatelor 
electorale, peroniștii au trecut la 
elaborarea strategiei și programului 
propriu de acțiune în perspectiva a- 
Iegerilor prezidențiale din 1989. în 
acest scop, la Buenos Aires s-au 
desfășurat zilele trecute lucrările 
conferinței naționale a Partidului 
Justițialist.

Nici sferele oficiale nu se arată 
mai puțin active în aceste zile : 
abundă întîlnirile la Casa Rosada 
(sediul guvernului) în vederea unor 
hotărîri importante, cum au dat de 
înțeles anumiți reprezentanți ai con
ducerii Partidului Radical. Potrivit 
celor spuse de ministrul de interne, 
Antonio Troccoli, ar urma să fie 
adoptate unele măsuri „de corecta
re" a politicii guvernamentale.

în primul său discurs după alege
rile legislative, președintele Râul 

voltării social-economice o constituie 
economia socialistă planificată ținind 
seama de legile pieței reglementate 
și formate in mod rațional, de în
făptuirea consecventă a reformelor 
economice, dezvoltarea formelor so
cialiste de proprietate, de folosirea 
integrală a fondurilor. Etapa de sta
bilizare implică și sacrificii : cum
pătarea temporară, reducerea con
sumului organizațiilor economice și 
populației sînt inevitabile — a sub
liniat vorbitorul.

Referi nd u-se la unele măsuri de 
impunere a impozitelor, ce urmează 
a fi aplicate, secretarul general al 
P.M.S.U. a subliniat că funcția de 
bază a impozitului pe venit este 
stimularea producției, și nu a con
sumului. S-a subliniat, totodată, că 
în luna ianuarie vor trebui regle
mentate anumite prețuri de pro
ducție și de consum.

Vorbitorul a spus că trebuie luptat 
împotriva birocratismului din siste
mul administrației de stat și din 
alte sectoare, inclusiv din partid.

linie" condamnă acțiunile«
teroristă a R.S.A.
cetarea stării de urgență în R.S.A. 
și punerea în libertate a tuturor 
deținuților politici, inclusiv a lui 
Nelsofi Mandela, liderul populației 
de culoare majoritare, de către re
gimul sud-african.

Comunicatul condamnă, de ase
menea, continuarea ocupării ilegale 
de către Republica Sud-Africană a 
Namibiei, precum și intensificarea 
regimului de teroare în acest teri
toriu.

Totodată, participanții și-au reafir
mat sprijinul față de mișcările de 
eliberare in lupta lor pentru inde
pendență națională și au hotărît 
adoptarea unei poziții comune a 
țărilor din prima linie la viitoarea 
reuniune la nivel înalt a Common- 
wealth-ului, de Ia Vancouver (Ca
nada) și la proiectata întîlnire între 
președintele în exercițiu al statelor 
„din prima linie", președintele Zam- 
biei, Kenneth Kaunda, și președin
tele Ronald Reagan, programată luna 
viitoare.

izolării în jurul 
de la Pretoria

naționale de a-și spori presiunea 
asupra Africii de Sud pentru a de
termina autoritățile de la Pretoria 
să elibereze pe toți patriotii nami- 
bieni. intre care se află și lideri ai 
sindicatelor din Namibia. în docu
ment se face o evaluare a actualei 
situații din Namibia, ocupată în 
mod ilegal de trupele regimului ra
sist de la Pretoria, arătîndu-se că, în 
ultima perioadă de timp, trupele sud- 
africane și-au intensificat acțiunile 
represive. Situația a devenit gravă 
in interiorul R.S.A., în Namibia și 
în întreaga regiune ca urmare a po
liticii de apartheid care generează 
forme din ce în ce mai brutale de 
opresiune împotriva celor ce se pro
nunță pentru emancipare politică și 
independență — se arată in docu
mentul S.W.A.P.O. Totodată, se men
ționează faptul că în pofida valului 
de teroare din Namibia patriotii din 
acest teritoriu întreprind acțiuni tot 
mai viguroase de luptă impotriva 
ocupanților, pentru obținerea inde
pendenței țării.

TEL AVIV 18 (Agerpres). — Gu
vernul israelian a hotărit să-și 
restrîngă relațiile politice si econo
mice cu Africa de Sud și să creeze 
un fond special de ajutor destinat 
populației de culoare din această 
țară. Cabinetul condus de primul- 
ministru Yitzhak Shamir a hotărit 
să accepte o parte din recomandă
rile prezentate de un comitet spe
cial pentru aplicarea de sancțiuni 
împotriva regimului sud-african. în
tre altele, guvernul a decis să nu 
efectueze investiții în R.S.A.. să nu 
primească împrumuturi de la aceas
tă tară, să suspende vizitele oficiale 
la Pretoria și să nu promoveze tu
rismul. transmite agenția EFE.

Alfonsin a declarat că actuala criză 
economică cu care se confruntă țara 
este datorată în special creșterii ra
telor dobinzii și scăderii prețurilor 
la produsele agricole pe piața mon
dială, adăugind că a hotărit „lan
sarea imediată a unei campanii des
tinate apărării intereselor naționa
le". Cu același prilej, președintele 
argentinian a formulat critici severe 
la adresa instituțiilor financiare in
ternaționale, cerindu-le să contribuie 
în mai mare măsură la soluționarea 
problemelor legate de dezvoltarea 
economică. Din inițiativa președinte
lui, guvernul a început, între altele, 
elaborarea unei propuneri de redu
cere a volumului datoriei externe a 
Americii Latine. propunere ce ar 
urma să fie examinată de reuniunea 
„la virf" a țărilor „Grupului celor 
opt", prevăzută să se desfășoare în 
Mexic, în luna noiembrie. Unul din 
aspectele acestei propuneri constă 
în coborîrea dobînzilor Ia nivelul pe 
care il aveau cind țările Americii 
Latine au contractat cea mai mare 
parte din datoria lor, adică la mijlo
cul anilor ’70. în cazul acceptării 
unei asemenea soluții, datoria exter
nă a regiunii, de aproape 400 mili
arde dolari, s-ar reduce la jumă
tate. Această ofensivă diplomatică 
intervine la scurt timp după ce Ar
gentina a semnat la New York un 

. acord, cu comitetul băncilor credi
toare pentru reeșalonarea a 34 mi
liarde dolari din datoria sa externă, 
care în prezent se ridică la 52 mili
arde dolari, a treia că mărime din 
America Latină, după Brazilia și 
Mexic.

Pe scurt, recentul scrutin a pro
vocat. prin deplasările intervenite 
în preferințele corpului electoral, o 
activitate febrilă de adaptare a po
liticii guvernamentale la necesitățile 
momentului, inclusiv în sfera rapor
turilor externe, iar această activi
zare a sferelor oficiale este cu atit 
mai explicabilă, cu cît se desfășoa
ră sub supravegherea atentă a unei 
opoziții considerabil fortificate de 
rezultatele recentelor alegeri.

Vasile OROS
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I HOTĂRÎRI. Biroul Politic al |

IC,C. al P.C.U.S. a examinat și a 
aprobat, în principiu, proiectul | 
statutului Centralei industriale de 
stat de producție, transmite agen- I

I ția T.A.S.S., menționînd că aceste 
unități economice vor funcționa în I 
regimul autofinanțării și al hoz- I

■ rasciotului. A fost luată hotărîrea
privind formarea, ca organ perma- I 

‘ nent al guvernului, a Biroului I
Consiliului de' Miniștri al U.R.S.S. ' 

I pentru Complexul chimic si de pre- .
lucrare a lemnului. Biroul Politic a 
examinat, de asemenea, o serie de I 

■ alte probleme privind dezvoltarea
economico-socială a U.R.S.S., între I 

' care trecerea organizațiilor științi- |
fice la hozrasciot deplin și autofi- 

| nanțare, precum și perfecționarea < 
I activității economice externe în

noile condiții economice. I
SESIUNE. La Aden s-au înche- I 

' iat lucrările sesiunii Consiliului | 
I Suprem al Poporului din R.D.P.

Yemen consacrate dezbaterii situa- r 
ției economice a țării. Deputății 
forului legislativ suprem au adop- 1 

Itat indicatorii celui de-al III-lea 
plan economic cincinal pe perioada 
1986—1990. Planul prevede dezvol- I 

■ tarea industriei și agriculturii și
utilizarea mai completă a tuturor I 

1 resurselor economiei naționale.
CONSULTĂRI. La Andorra au . 

| avut loc, timp de o săptămînă. I 
consultări politice ale reprezentan- I 

Iților unor state mici din Europa 
(Andorra, Liechtenstein, Luxem- I 
burg, Malta, San Mario și Mona- | 

, co). Participanții au căzut de acord 
să-și intensifice cooperarea in vii- i 

I tor, inclusiv prin continuarea con
sultărilor la nivel guvernamental și 1 

1 parlamentar, .
PROGRAM DE COLABORARE. |

ILa Ankara a fost semnat un pro
gram de cooperare științifică și i 
tehnică intre guvernele R.P.S. Al
bania și Turciei pe anii 1987—1988, 1 

I informează agenția A.T.A.
FUZIUNE. Participanții la con- | 

Ivenția anuală a Partidului Libe
ral din Marea Britanie, desfășurată I 
la Harrogate, au votat in favoarea | 

I fuziunii cu Partidul Social-Demo
crat, anul viitor. Sînt programate . 
negocieri între conducerile celor 
două partide asupra structurii or- 1 

I ganizatorice și programului noului 
I partid politic.
. ALEGERI. Consiliul Mare și Ge- 
I neral sanmarinez i-a ales căpitani . 
I regenți ai Republicii San Marino pe

Rossano Zafferani (comunist) și 1 
1 Franco Terenzi (democrat-creștin), 
| informează agenția ANSA. Ei vor 

depune jurămintul și iși vor pre- | 
Ilua prerogativele la 1 octombrie, 

pentru o perioadă de șase luni. i

REUNIUNE. La Beijing s-au în- 
| cheiat lucrările reuniunii repre- . 
I zentanților academiilor de stiinte I 

din unele țări in curs de dezvol- 1 
Itare, în cadrul căreia au fost ana

lizate căile de promovare a coope- I 
rării științifice Sud-Sud și Nord- I 

I Sud. în cursul celor cinci zile — 
relevă agenția China Nouă — de- I 

1 legații din peste 30 de țări ale j 
. Asiei și Americii de Sud au discu

tat despre dezvoltarea științei din . 
I țările lor și despre importanta a- 

cesteia in progresul economic al I 
I statelor. în context, s-a subliniat

că țările în curs de dezvoltare se I 
pot bizui pe forțele proprii in dez- | 

I voltarea științifică, dar au subli
niat necesitatea menținerii și intă- t 
ririi cooperării cu statele indus
trializate.

MANEVRE. în landurile Bavaria I 
1 și Baden-Wurttemberg au început | 
■ manevrele comune franco-vest- 

germane, denumite codificat „Ke- i 
I cker Spatz", informează agenția 

A.D.N. La aceste exerciții militare, 
Icare vor dura pină la 26 septem- . 

brie, participă aproximativ 75 000 
de militari. Ele sint cele mai mari I 

I organizate pină acum de cele două 
state.

ACȚIUNI GREVISTE. De la în- 
| ceputul anului, în Coreea de Sud ■ 
I au avut loc peste 3 300 de acțiuni 

greviste, de aproape 12 ori mai I 
I multe decit anul trecut. în reven

dicările formulate de participanții I 
la aceste acțiuni, cererile de îmbu- | 

Inătățire a condițiilor de muncă și 
de trai s-au împletit cu sublinierea > 
necesității unor schimbări democra
tice în Coreea de Sud, cu con- 1 

I damnarea practicilor represive ale 
regimului dictatorial.

. SATELIT. Un satelit chinez de 
tip nou, lansat la 9 septembrie, a |

I revenit pe Pămint în zona prevă- | 
rută, după un zbor de opt zile în

I cursul căruia au fost realizate ex- . 
perimente științifice și tehnologice 
— informează agenția China Nouă * 
— menționînd perfecționarea atit a 
satelitului, cît și a rachetei purtă
toare în comparație cu lansările | 

. precedente.
I REMANIERE. Președintele Fili- 

pinelor, Corazon Aquino, a încheiat ■ 
I operațiunea de remaniere a guver

nului țării. Ultimele măsuri în ca- I 
drul acestei operațiuni au fost le- | 

Igate de acceptarea demisiilor secre
tarului executiv Joker Arroyo și | 
consilierului legal prezidențial, I 
Teodore Locsin. Corazon Aqunio a 

I desemnat în funcția de secretar ,
executiv pe Catalino Macaraig.I EXPLOZIE. în Uniunea Sovieti- 

I că. la poligonul din regiunea Se- | 
> mipalatinsk, a fost efectuată, vi- | 

neri, o explozie subterană nucleară '

Icu o putere de circa 20 de kiloto- . 
ne. Ea este destinată — informea- I 
ză agenția T.A.S.S. — perfecționă- I 

Irii tehnicii militare.
PROTEST. Comisia C.E.E. a | 

I protestat împotriva unui proiect
de lege adoptat de Camera Repre- > 
zentanților a Congresului S.U.A. I 
care prevede limitarea' drastică a 1 

I importurilor de textile și confecții
din Piața Comună, informează a- I 
genția EFE. Willy de Clercq. vice- | 

I președinte al Comisiei C.E.E. în
sărcinat cu problemele comerțului I 
exterior, a declarat că. dacă legea I 
protecționistă americană va intra în 1 

I vigoare. „cei 12“ vor adopta, la
rindul lor. măsuri similare împo- I 
triva unor mărfuri importate din I
S.U.A.
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