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O nouă și elocventă expresie a politicii profund umaniste
A

a partidului de ridicare necontenită a nivelului de trai

MAJORĂRILE DE RETRIRUJII ȘI PENSII
„Măsurile de creștere a retribuțiilor și a pensiilor au un caracter 

profund social și umanitar, oglindind justețea politicii partidului nostru, a 
României socialiste, care pune în centrul activității sale omul, bunăstarea 
și fericirea sa“.

întregul nostru popor a întîmpi- 
nat cu deosebită satisfacție și a- 
dincă recunoștință, cu sentimente 
majore de angajare patriotică, re
voluționară, pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce revin fiecărui om al 
muncii, fiecărui cetățean, pe fron
tul larg al înfloririi multilaterale a 
tării, adoptarea de către Marea 
Adunare Națională a unor impor
tante reglementări in domeniul 
T’eții economice și sociale, intre 
''ire Legea cu privire la majora
rea retribuțiilor personalului mun- 
< tor și Legea privind majorarea 
vensiilor de asigurări sociale de 
stat pentru munca depusă și limită 
de virstă, a pensiilor pentru pier
derea capacității de muncă și a 
pensiilor invalizilor de război. 
Elaborate la inițiativa și sub îndru
marea secretarului general al par
tidului, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, aceste 
importante acte normative se con
stituie ca măsuri esențiale de ma
terializare a hotăririlor Congresului 
al XlII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului cu privire la 
creșterea nivelului de trai in ac
tualul cincinal, etapă însemnată a 
mărețului proces de transformare 
socialistă a patriei, de întărire și 
dezvoltare a economiei naționale 
și. pe această cale, de creștere con
tinuă a bunăstării materiale și spi
rituale a intregului popor. Dobin- 
deștg astfel-. ț>. nouă și edificatoare 
expresie caracterul profund uma
nist ai politicii partidului și statu
lui nostru, avind ca finalitate ma

Calitatea vieții 
muncii

Fac parte din rindul celor peste 
2.5 milioane de oameni ai muncii 

, din țara noastră, in majoritate ti- 
’neri, noi încadrați în producție, 

< nrfe — in conformitate cu mă
surile inițiate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și adoptate de 
Marea Adunare Națională, dobin- 
dind putere de lege — urmează să 
primim in prima etapă, august-oc- 
tombrie a.c., retribuții majorate. 
Noua majorare a retribuțiilor se 
constituie intr-o nouă și elocventă 
dovadă a preocupării constante a 
partidului nostru, a secretarului 
său general pentru creșterea conti
nuă a calității vieții oamenilor, a 
nivelului de trai material și spiri
tual al intregului popor.

La întreprinderea de mătase 
„Victoria" din Iași, unde lucrez, 
sintem peste 2 000 de oameni ai 
muncii tineri, proveniți cu deose
bire de la cursurile de calificare in 
unitate și de la școlile profesionale 
ori de la liceul de profil din loca
litate, care vom beneficia de noile 
majorări de retribuție. Lucrăm in 
diferite locuri de muncă, dar pon
derea o formăm lucrătoarele de la 
țesătorie, secție de bază a unității 

. noastre. Majoritatea avem vechime 
mică in producție, intrucit ne-am 
încadrat in ultimii ani ca munci
toare. Am fost insă primite chiar 
de la început cu dragoste și ințe- 
legere de lucrătoarele cu experien
ță. care ne-au invățat și ne învață 
continuu secretele meseriei, pentru 
a putea realiza produse de inaltă 
calitate, care să corespundă intru 
totul cerințelor pieței interne și 
exportului, atit direct, cit și in
direct, prin unitățile de confecții 
care prelucrează produsele noastre.

Majorarea retribuției este pentru 
fiecare dintre noi stimulent deose
bit pentru a ne însuși și mai bine 
meseria, pentru a ne policalifica in

O întreprindere care. în 
* 1986, s-a situat, in ramura 

ei, pe ultimul loc (ca și in 
anii anteriori). Iar in 1987, 
pe primul. Deci un salt 
care ar putea să pară im
posibil pentru un singur an 
(de fapt, a fost chiar mai 
puțin). Se poate ? Uite că 
se poate. „Cine știe ce o 
fi fost acolo ? !“, ar putea 
să se spună (și poate chiar 
s-a spus) cu neîncredere.

Exact ! Ce a fost acolo? 
Ce s-a intimplat, la urma 
urmei ?

Trebuie să pornim de la 
o constatare de ordin mo- 

> ral care vine să confir
me — dacă mai este ne
voie — că voința omului, 
autentica lui voință de a 
realiza ceva deosebit pen
tru a-și onora îndatoririle 
profesionale și civice se 
vădește nu in gesticulația 
lui verbală, ci in ceea ce 
face, in capacitatea de a 
înfăptui temeinic și efec
tiv. Vorbind despre critică 
și autocritică, trebuie să 
observăm, dintr-o vastă 
experiență, că gestul coti
dian a milioane de oameni 
care, cu deosebire în ulti
ma vreme, își reconsideră 
nodul de a gindi și atitu
dinea efectivă față de pro-

joră. drept tel suprem calitatea 
vieții oamenilor, crearea celor mai 
bune condiții pentru ridicarea per
manentă a gradului de prosperi
tate și civilizație, pentru afirma
rea plenară a personalității umane.

Se poate spune cu deplin temei 
— iar această constatare se află la 
indemina oricărui om de bună cre
dință, prin simpla retrospectivă a 
măsurilor adoptate pe plan social, 
cu edificatoare consecvență, in anii 
ce au urmat Congresului al IX-lea 
al partidului — că majorările de 
retribuții și pensii, asemenea atitor 
altor măsuri similare, se înscriu pe 
linia mereu ascendentă a îmbună
tățirii condițiilor de viață. Ele nu 
sint ușor de adoptat intr-o țară și 
nici nu stau in puterea oricărei 
economii. Dimpotrivă. State cu e- 
conomie mai dezvoltată — inclusiv 
ca urmare a bogățiilor acumulate 
pe seama spolierii altor popoare — 
sint confruntate cu manifestări sin- 
copatice in viața economică, urma
te, legic, de consecințe negative pe 
plan social. Dacă partidul și statul 
nostru pot promova, cu neabătută 
consecvență, programe ample, 
complexe, de creștere a nivelului 
de trai, de ridicare a vieții ponoru
lui spre noi culmi de civilizație și 
prosperitate — programe in con
textul cărora majorările de veni
turi directe reprezintă numai o 
parte —, acest fapt se datorează te
meliei trainice pe pare ele, sint 
fundamentate. iar această temelie 
constă in dezvoltarea accelerată, 
multilaterală, armonioasă a econo

- prin calitatea 
noastre
cadrul cursurilor speciale de ridi
care profesională organizate in în
treprindere. Ne simțim datori să ne 
însușim noutățile de specializare, 
să ne ridicăm gradul de competen
tă profesională, potrivit înzestrării 
tehnice de care dispunem, pentru a 
da astfel produse cit mai multe și 
de cea mai inaltă calitate. Este 
modalitatea practică prin care ne 
angajăm să răspundem grijii parti
dului și statului, noilor măsuri de 
creștere a veniturilor.

Elena ANDREI
țesătoare la întreprinderea 
de mătase „Victoria" - lași 

Creșterea retribuției medii nominale

pria muncă, sporindu-și pe 
toate căile capacitatea pro
fesională, este, fără îndoia
lă, modelul celei mai sin
cere și niai valoroase au
tocritici, o autocritică ne- 
impovărată pe inutile și

dini de largă și generoasă 
angajare in depășirea unor 
stări de lucruri ce păruse
ră. mult timp, de nedepă
șit.

Noul director al între
prinderii, inginerul miner

unor lungi analize și dis
cuții, pe sectoare și bri
găzi, pe capitole și com
partimente, din care apoi 
să se decanteze concluzii 
și să se stabilească măsuri. 
Ai fi chiar tentat să-ți

meschine orgolii, de balas
tul demagogic.

Colectivul de care vor
beam la inceput — al în
treprinderii de prospecțiuni 
și explorări geologice Ar
geș — a trecut cu succes 
această probă. Printr-o ac
țiune energică de reconsi
derare a întregului mod de 
a-și concepe și organiza 
activitatea a făcut, prin 
fapte, dovada unei atitu-

Petru Emil Tomescu, la 
întrebarea „Cu ce ați 
inceput ?“ ne-a răspuns : 
„Am inceput cu acțiunea 
directă, concretă și nein- 
tirziată. Potrivit principiu
lui concordanței absolute 
dintre vorbă și faptă, din
tre reguli și realitatea 
relațiilor șK atitudinilor".

Situația pe care a găsit-o 
noul director ar fi cerut, 
poate, in ordinea unor 
vechi uzanțe, instituirea

imaginezi (și poate chiar 
să cauți in procese verbar 
le) lungile discuții din șe
dințe, criticile și. mai ales, 
autocriticile severe... N-a 
existat așa ceva. Nimeni 
nu și-a făcut, verbal (și 
nici in scris) autocritica. 
Și totuși, extrem de mul
te lucruri s-au schimbați 
Și. în primul rind. s-a 
schimbat atitudinea față 
de atribuții. „Din mers", 
cum se spune. Pentru că

Munca bine făcută este cea mai bună uutocritică 
însemnări dintr-o întreprindere care, într-un singur an, 

a avansat de pe ultimul loc pe primul loc în întrecerea socialistă

miei naționale, rezultat al politicii 
științifice de acumulare socialistă, 
de repartizare judicioasă a venitu
lui național, promovate in întreaga 
perioadă ce a succedat Congresului 
al IX-lea al partidului, politică ce 
a avut și are permanent in vedere 
atit obiectivele imediate, cit și cele 
de perspectivă ale progresului țării.

Economia țării noastre își mani
festă vigoarea, vitalitatea, evoluind 
constant și permițind înfăptuirea 
neabătută a programului de creș
tere a veniturilor din muncă, a tu
turor programelor din domeniul so
cial. Remarcabilele înfăptuiri ob
ținute in ridicarea României pe noi 
trepte de civilizație, creșterea in 
ritm înalt a produsului social și a 
venitului național și, pe această 
bază sigură, a fondului de consum 
și a veniturilor tuturor categoriilor 
de populație sint rezultatul acti
vității creatoare a poporului mun
citor unic; a fiilor țării, liberi și 
uniți, care, in calitatea lor de pro
prietari. producători și beneficiari 
au urmat și urmează cu deplină 
Încredere politica partidului de 
edificare a celei mai bune și mai 
drepte orinduiri pe pămintul pa
triei.

Iar roadele nu întirzie să se 
arate. Pe parcursul a două dece
nii. retribuția medie nominală 
a sporit de aproape 3 ori. pensia 
medie de asigurări sociale de stat, 
pentru _veeMrae~integrală in mun
că. a crescut de peste 2,7 ori, pen
tru vechime incompletă și de inva
liditate de 3 ori.

Răspuns prin noi
Legea adoptată de Marea Adu

nare Națională cu privire ia ma
jorarea retribuției personalului 
muncitor a trezit un viu interes in 
rindul tuturor tovarășilor mei de 
muncă de la Fabrica de hidraulică 
grea, din cadrul întreprinderii de 
utilaj greu „Progresur-Brăila. De 
bună seamă, această nouă majo
rare a veniturilor personalului 
muncitor ilustrează in mod preg
nant vigoarea și caracterul sănătos 
al economiei naționale, capacitatea 
ei de a asigura resursele necesare 
creșterii fondurilor de retribuire. 
Cu atît mai mult iese în evidență 
însemnătatea deosebită a acestei 
măsuri cu cit ea se înfăptuiește 
în condițiile în care in multe țări

NICOLAE CEAUȘESCU
Noile majorări ale veniturilor 

din retribuții au la bază rezulta
tele obținute in actualul cincinal 
in sporirea productivității muncii 
sociale, reducerea cheltuielilor de 
producție și ridicarea eficienței 
economice, care au asigurat creș
terea continuă a venitului națio
nal. Potrivit legii adoptate in 
aceste zile, majorarea retribuției 
se va realiza, in mod eșalonat, in- 
cepind din luna august anul cu
rent. astfel incit la 1 august anul 
viitor toate categoriile de oameni 
ai muncii să primească retribuția 
mărită.

Tn cadrul acestei acțiuni se asi
gură o creștere mai puternică a 
retribuției oamenilor muncii cu 
venituri mai mici, în așa fel incit 
retribuția tarifară minimă pe eco
nomie să ajungă la 2 000 lei. față 
de 1 500 Iei in prezent. In fapt, 
sporul acesteia — echivalînd cu 33 
la sută — va reprezenta cea mai 
mare creștere a retribuției din anii 
socialismului.

De această prevedere vor be
neficia îndeosebi tinerii, aflați 
in primii lor ani de activita
te în rindurile personalului mun
citor. Este o nouă dimensiune a 
preocupării deosebite pe care con
ducerea partidului și statului, to
varășul Nicolae Ceaușescu perso
nal. o manifestă cu părintească 
grijă față de tinăra generație, țață 
de condițiile 'de (fere dispune ea 
pentru formare și afirmare, pen-

(Continuare în pag. a Il-a)

fapte de muncă 
capitaliste se manifestă fenomene 
cronice de stagnare sau recesiune, 
cu implicații directe și profund ne
gative asupra nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Printre cei care vpr beneficia de 
noile majorări de retribuții in pe
rioada august-octombrie mă număr 
și eu. Ca tinăr, crescut la școala 
muncii de la „Progresur--Brăila, 
trăiesc prin propria mea experien
ță de muncă și viață (deși aceasta 
nu este îndelungată) un adevăr : 
in societatea muncii, munca se răs
plătește după merit.

Știu că această sporire a retri
buției se datorește muncii mereu 
mai competente a poporului nos
tru. Faptul că primii care vor be
neficia de majorarea retribuției 
sint tinerii demonstrează inalta 
grijă și încredere ce ne-o acor
dă partidul, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Iată de ce și eu, 
ca și toți tinerii muncitori din în
treprinderea noastră, care vom be
neficia de aceste majorări, sintem 
hotăriți să acționăm in continuare 
pentru ridicarea nivelului nostru de 
pregătire profesională, in așa fel 
ca, alături de ceilalți oameni ai 
muncii din fabrică, să răspundem 
prin fapte acestei încrederi. Iar 
faptele vor însemna o contribuție 
tot mai mare la eforturile colecti
vului fabricii, care se ocupă in pre
zent de asimilarea și realizarea 
componentelor pentru aparatura 
hidraulicii navale, care constituie 
unul din programele prioritare ale 
economiei naționale. Va veni apoi 
rindul altor mașini și utilaje, mai 
complicate, va fi nevoie de noi și 
noi cunoștințe.
Fănel BORDEA
lăcătuș la întreprinderea utilaj greu 
„Progresur-Brăila 

nu era timp de lungi șe
dințe. Ar fi fost greu și 
din alt punct de vedere : 
întreprinderea are zeci de 
puncte de lucru răspindite 
pe teritoriul a șase județe 
(Argeș, Olt, Teleorman,

Vilcea, Dîmbovița, Sibiu), 
pe o rază de sute de km. 
Și atunci ? Atunci, condu
cerea întreprinderii a por
nit. după un grafic, să cer
ceteze, unul după altul, 
fiecare punct de lucru, 
avind în program analiza 
concretă, la fața locului, a 
tuturor situațiilor. Primul 
criteriu : disciplina. Al 
doilea : organizarea. AJ 
treilea : condițiile tehnice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a reintilnit, 
joi, cu tovarășul Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei. Cu acest prilej a continuat 
schimbul de vederi cu privire la si
tuația din Orientul Mijlociu, la căile 
și mijloacele de soluționare a pro
blemei palestiniene, pentru realiza
rea păcii în această zonă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat hotărîrea poporului român 
de a sprijini, in continuare, lupta 
dreaptă a poporului palestinian pen
tru infăptuirea aspirațiilor sale legi
time. Președintele Republicii Socia
liste România a subliniat necesitatea 
de a se face totul pentru soluționa
rea politică, pe calea tratativelor, a 
problemelor din Orientul Mijlociu, 
pentru instaurarea unei păci globale 
juste și durabile în această parte a 
lumii, pe baza retragerii Israelului 
din teritoriile arabe ocupate in urma 
războiului din 1967, a rezolvării pro
blemelor poporului palestinian prin 
recunoașterea dreptului său la auto

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ambasadorul Statelor Unite Mexicane

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi, pe ambasadorul State
lor Unite Mexicane la București, 
Hector Manjarrez, cu prilejul înche
ierii misiunii sale în țara noastră.

PRODUCȚIA DE EXPORT
- realizată ritmic, la inalt nivel calitativ!

In spiritul sarcinilor subliniate de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in expune
rile prezentate recent la ședința Comitetului Politic 
Executiv, al C.C. al P.C.R. și la marele forum al de
mocrației noastre muncitorești-revoluționare, indepli- 
nirea integrală a planului la export, onorarea ritmică 
a obligațiilor din contractele încheiate cu partenerii 
externi constituie o prioritate majoră in activitatea 
fiecărui colectiv de întreprindere, centrală industrială 
și minister.

Este necesar, totodată, să se acorde o atenție deo
sebită calității produselor, astfel incit să se execute 
numai produse de cea mai bună calitate, competitive 
pe piața externă, cu inalți parametri tehnico-funcțio- 
nali, la nivelul celor mai avansate cuceriri ale tehnicii 
mondiale. Experiența unor unități din diferite ramuri 
economice demonstrează, prin puterea faptelor, a 
rezultatelor concrete obținute, că producția de export 
se desfășoară ritmic și este realizată integral in uni

tățile in care s-au organizat formații, ateliere, secții 
și linii specializate in acest scop.

Bineînțeles, aceste măsuri organizatorice aplicate in 
multe întreprinderi care exportă o pondere insemnată 
din producție nu exclțid, ci, dimpotrivă, impun ca. 
peste tot, producția de export să fie bine pregătită și 
urmărită zilnic, de la lansarea in fabricație și ping la 
expedierea produselor. In această perioadă, cind de 
fapt ne aflăm la finele primului semestru al acestui 
an, in fiecare întreprindere cu sarcini în acest domeniu 
activitatea productivă trebuie organizată in așa mod 
incit comenzile să ajungă la beneficiari la termenele 
stabilite.

în sondajul de azi al „Scinteji" vom prezenta ex
periența unor colective care au obținut bune rezul
tate la export, citeva acțiuni și inițiative care, pre
luate și de alte unități, pot constitui o premisă pen
tru realizarea unui export intens, eficient.

Modernizarea și diversificarea produselor 
- principala condiție a competitivității
Firește, nu este ușor lucru să lu

crezi în exclusivitate pentru export. 
Comenzile și modelele noi de mobi
lier se succed cu repeziciune. Ter
menele de execuție sint tot mai 
scurte. într-un cuvint, pentru a te 
menține pe piața externă este ne
cesar să produci mobilier nou, ele
gant, funcțional.

Nu pentru realizarea unei 
„liste de probleme", ci pen
tru rezolvarea lor pe loc.

— Ce ați constatat ?
— Ce am constatat am și 

prelucrat și rezolvat pe loc. 
Am constatat, de exemplu, 
că in majoritatea cazurilor, 
sediile brigăzilor se aflau 
oploșite prin orașe sau 
locuri comode, la mari de
părtări de punctele lor de 
lucru. Brigada Voineasa 
avea sediul la... Brezoi, la 
„șosea", cel mai apropiat 
punct de lucru, la 50 de 
km. Brigada Curtea de Ar
geș avea sediul la Curtea 
de Argeș, cu un punct de 
lucru la 80 de km. — Pis
cul Negru —. cu altul la 
40 km. — Vîlsan. Și tot 
așa... Pentru brigada Voi
neasa am închiriat un 
bloc la Voineasa și am 
mutat-o acolo. Brigada 
Curtea de Argeș am mu
tat-o la Vilsan. in organi
zarea de șantier a unor 
alte foste șantiere. Sediile 
șantierelor le-am mutat, 
pe toate, chiar... pe res-

Mih-' CARANFIL
Gheorrthe CINSTEA
(Continuare in pag. a Il-a) 

determinare — inclusiv la crearea 
unui stat palestinian independent —, 
a asigurării integrității, suveranității 
și securității tuturor statelor din 
zonă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Yasser Arafat au subliniat 
că sint necesare eforturi pentru or
ganizarea, intr-un timp cit mai scurt, 
sub egida O.N.U., a unei conferințe 
internaționale in problemele Orien
tului Mijlociu, ia care să participe 
toate părțile interesate, inclusiv 
O.E.P. — ca reprezentant unic și le
gitim al poporului palestinian — $i 
Israelul, precum și membrii perma- 
nenți ai Consiliului de Securitate.

In timpul convorbirilor s-au apre
ciat rezultatele recentei conferințe 
arabe la nivel inalt de la Alger, ca 
o contribuție importantă in direcția 
găsirii de soluții menite să deschidă 
calea soluționării problemelor din 
Orientul Mijlociu. S-a insistat asu
pra necesității de a se promova noi 
acțiuni și inițiative menite să con
tribuie la rezolvarea, in etape, a si
tuației din această regiune.

Tovarășul Yasser Arafat a expri
mat — și de această dată — calde

In tîmpul convorbirii au fost re
levate bunele raporturi existente 
între cele două țări, precum și do
rința dezvoltării lor in continuare 
pe diverse planuri.

— In aceste direcții am acționat și 
am reușit să fabricăm numai mobilă 
de calitate extra — ne spunea 
Gheorghe Păpușoi, secretarul comite
tului de partid de la întreprinderea 
de prelucrare a lemnului din Ră
dăuți. Mobilierul executat în unita
tea noastră este de înalt nivel cali
tativ și căutat pe piața externă, do
vadă că in prezent întreaga produc
ție este destinată exportului.

Cum insă calitatea depinde și de 
modul In care sint întocmite pro
iectele, sint stabilite tehnologiile de 
lucru, se impune precizarea că spe
cialiștii din cadrul compartimentului 
de proiectare și-au indreptat efor
turile in direcția diversificării pro
ducției. Astfel, numai la tirgul de 
casă, organizat de Ministerul Indus
trializării Lemnului și Materialelor 
de Construcții, au fost prezentate 9 
modele noi de mobilier. La acestea 
se adaugă garniturile prezentate, tot 
în acest an, la tîrgurile internațio
nale de Ia Koln, Paris și Lyon. Iar 
faptul că întreprinderea are planul 
acoperit cu contracte pe întregul an, 
iar in permanență apar noi solicitări 
vorbește de la sine despre modul 
cum s-a înțeles aici să se acționeze 
pentru înnoirea și reproiectarea pro
duselor. Și aceasta in condițiile în 
care in Întreprindere s-a reușit să 
fie sporită valoarea obținută dintr-un 
metru cub de masă lemnoasă, înre- 
gistrîndu-se însemnate economii de 
cherestea și furnire. Cum s-a acțio
nat practic ? „Promovind soluții con
structive și tehnologice noi pentru 
asigurarea esteticii și funcționalității 
produselor, dar și pentru creșterea 
productivității muncii — ne spunea 
inginerul Tiberiu Vicaș, șeful com
partimentului proiectare. Prin execu
tarea mobilierului in construcție de- 
montabil, ca să ofer numai un e- 
xemplu, a crescut simțitor produc
tivitatea muncii și s-au obținut im
portante economii de material lem
nos/1 în nlus, sistemul de asigurare 
a calității este astfel organizat încit 

mulțumiri României, personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
sprijinul permanent acordat cauzei 
drepte a poporului palestinian, dind 
o inaltă apreciere acțiunilor și ini
țiativelor României, ale președintelui 
său, în favoarea instaurării păcii in 
Orientul Mijlociu, a înfăptuirii aspi
rațiilor legitime ale poporului pales
tinian.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Yasser Arafat au exprimat 
convingerea că această nouă întîl- 
nire — care se înscrie in cadrul bu
nelor raporturi statornicite între 
Partidul Comunist Român, Republica 
Socialistă România și Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, dintre 
poporul român și poporul palesti
nian —, va contribui la dezvoltarea, 
in continuare, a relațiilor bilaterale, 
în interesul reciproc, al soluționării 
constructive a problemelor din Ori
entul Mijlociu, al cauzei securității, 
înțelegerii și păcii in această regiune 
și in lume.

Convorbirile s-au desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială, de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

Ambasadorul mexican a mul
țumit călduros președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru sprijinul 
de care s-a bucurat in îndeplinirea 
mandatului său.

pe adresa întreprinderii n-a sosit 
nici un refuz sau reclamație din pri
cina calității. Dimpotrivă, in luna 
mai, o firmă din U.R.S.S. a trimis o 
diplomă pentru competitivitate și 
promptitudine in livrări.

Ajunși in acest punct, se impun 
citeva detalii. în afara compartimen
tului C.T.C., la toate sectoarele de 
producție, practic la fiecare forma
ție condusă de un maistru funcțio
nează cițe un „cerc al calității", al
cătuit din 7—9 membri, care urmă
resc pregătirea mai bună a produc
ției, execuția la un înalt nivel cali
tativ a fiecărui produs și expedierea 
sa la termen.

Pentru a te menține pe piața 
externă, calității ireproșabile a pro
duselor trebuie să i se alăture rit
micitatea în execuție și in livrări, 
în acest scop, in unitate s-a acționat 
pentru perfecționarea organizării și 
modernizarea produselor, intre mă
surile deja aplicate numărindu-se 
organizarea unui sector specializat 
pentru format tăblii de lemn masiv, 
îdeea a oferit-o inginerul-șef Nicolae 
Bindiu. Soluția constă în aplicarea 
îmbinării pe lățime a bucăților mici 
de lemn, în vederea realizării covo
rului de lemn masiv. In același timp, 
la suprafețele nevizibile, furnirul a 
fost_ înlocuit cu furnirom. Se eli
mină astfel două faze de lucru, re- 
dueîndu-se manopera cu peste 70 la 
sută. Iar utilizarea grupului umplu- 
tor de pori, realizat de Institutul de 
cercetări și proiectări pentru indus
tria lemnului din București. în co
laborare cu întreprinderea rădăuțea- 
nă, are ca efect sporirea cu 10 la 
sută a productivității muncii și re
ducerea cu 15 la sută a consumului 
de. lac..

Sigur, măsurile aplicate In vederea 
sporirii calității produselor, a reali
zării ritmice a planului de export 
sînt mai numeroase. Demn de sub
liniat este însă faptul că planul la 
export pe primul semestru a fost 
îndeplinit integral, oamenii muncii de 
aici pregătind condițiile pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor la ex
port pe întregul an. Astfel, planul 
la export pe primele 5 luni ale anu-

(Continuare în pag. a V-a)
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O nouă si elocventă expresie a politicii profund umaniste 

a partidului de ridicare necontenită a nivelului de trai

MAJORĂRILE DE RETRIBUȚII
(Urmare din pag. I)
tru învățătură, pregătire profesio
nală, muncă și viață. Și din acest 
punct de vedere, merită de obser
vat ce diferență de statut economic 
și social, de destin există între 
tineretul României socialiste și ti
nerii care, in alte părți, sînt prin
tre primii afectați de șomaj, de 
nesiguranța, de angoasa zilei de 
miine. Chiar in această perioadă, 
conducerea partidului a examinat 
măsurile pregătitoare pentru gene
ralizarea învățămintului de 12 ani. 
Cite națiuni se vor putea mîndri 
cu realitatea unui asemenea grad 
general ridicat de pregătire pro
fesională și culturală generală ?! 
Apatiei, debusolării sau alienării 
tineretului, atît de marcant și de 
dramatic constatate în țările ca
pitaliste, România socialistă ii 
contrapune realitatea prezenței ac
tive a tinerei generații in viața 
socială, în realizarea democrației 
socialiste, în ansamblul organisme
lor democratice de conducere și 
rezolvare a tuturor domeniilor. 
Prioritate în acordarea locuințelor, 
grijă deosebită pentru formarea, 
ocrotirea și întărirea familiilor, 
sprijin multilateral, inclusiv fi
nanciar. familiilor cu copii, acces 
în masă la cultură, sport, turism 
sînt numai citeva alte repere ale 
tabloului luminos pe care-I repre
zintă viața tineretului nostru.

De asemenea, creșterea mai 
accentuată a retribuțiilor oameni
lor cu venituri mai mici reprezintă 
o nouă expresie a grijii perma
nente a partidului și statului nos
tru pentru asigurarea condițiilor 
corespunzătoare de viață tuturor 
categoriilor de personal, pentru 
aplicarea consecventă a nrincinii- 
lor eticii și echității socialiste. Ast
fel, la sfîrșitul cincinalului, retri
buția medie nominală va ajunge la 
3 285 lei, cu o creștere de 10 la sută 
față de 1985. Prin accentul pus de 
noua majorare pe sporirea mai ac
centuată și prioritară a retribuțiilor 
mici, raportul între retribuția mi
nimă și cea maximă, pe economie, 
va ajunge de la 1 la 5,35 cît este 
în prezent la 1 la 4.70. Pentru a 
se înțelege întreaga semnificație a

Creșterea fondului total de retribuire 
a personalului muncitor

Raportul între retribuția minimă 
și Cea maximă (pe economie)

Dovadă a realismului și eficienței înaltă recunoștință
Asemenea tuturor oamenilor 

muncii din țara noastră, am luat și 
eu cunoștință cu vie satisfacție de 
Legea adoptată de forul legislativ 
suprem al țării — Marea Adunare 
Națională — cu privire la majo
rarea cu 10 la. sută a retribuției 
personalului muncitor. Această im
portantă acțiune — elaborată pe 
baza indicațiilor și orientărilor 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, — vi
zează largi categorii de oameni ai 
muncii, practic întregul personal 
muncitor din industrie, agricultură 
și din celelalte domenii ale vieții 
economice și sociale — adică aproa
pe 7 900 000 de oameni ai muncii.

Ca învățătoare aflată în primii 
ani de activitate, mă inscriu în ca
tegoria celor cărora li se va asi
gura, încă in prima etapă — au- 
gust-octombrie a.c. — creșterea re
tribuției. Pentru mine — originară 
dintr-o familie, de muncitori, cu 
5 copii, din satul Batoș, județul 
Mureș — această nouă majorare a 
retribuției va însemna foarte mult, 
dacă am în vedere și faptul că mă 
aflu la începutul căsniciei și că nu 
numai eu, dar și soțul, tot învăță
tor, vom beneficia de majorarea 
retribuției.

La Plenara Consiliului Națio
nal al F.D.U.S., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia faptul 
că realizarea socialismului se în
făptuiește intr-o diversitate de con
diții, de la o țară la alta, de la o 

schimbării acestui raport în favoa
rea echității, se cuvine reamintit 
că, in anul 1965, el era de 1 la 10. 
Este o dovadă grăitoare a mutații
lor ce survin pe plan social, inclu
siv în sensul împlinirii idealurilor 
și principiilor socialiste de repar
tiție.

Izvorul nesecat și sănătos al 
prosperității fiind munca, societa
tea socialistă fiind o societate a a- 
firmării și prețuirii muncii, în mo
dul cel mai firesc și normele de 
răsplată a muncii țin seama de a- 
ceasta. Majorarea retribuțiilor 
urmează să se realizeze, in confor
mitate cu hotărirea Conferinței 
Naționale a partidului și pe baza 
indicațiilor și orientărilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, atît prin 
majorarea retribuțiilor tarifare, în 
medie cu 8 la sută, cît și a părții 
variabile a retribuției, in strînsă 
interdependență cu cerințele apli
cării ferme a noului mecanism eco- 
nomico-financiar. Partea variabilă 
a retribuției urmează să crească în 
medie cu 2 la sută prin acordarea 
stimulentelor suplimentare pen
tru producție de export — potrivit 
reglementărilor adoptate anul a- 
cesta — precum și prin prevederea 
din noua lege referitoare la majo
rarea cotelor de constituire a fon
dului de participare la beneficii de 
Ia 2,5—3 la sută, cît este in prezent, 
la 3,0—3,5 la sută.

Prin aplicarea majorării retribu
țiilor. întregul personal muncitor 
— aproape 7 900 000 de oameni — 
va beneficia de venituri suplimen
tare care, in anul acesta, vor în
suma 5,8 miliarde lei, în anul 1989, 
peste 24,4 miliarde lei, iar în anul 
1990, cind majorarea se va aplica 
pe întregul an, peste 29 miliarde 
lei.

Continuarea cu consecvență a po
liticii de îmbinare armonioasă a 
veniturilor obținute direct din retri
buire cu cele din fondurile sociale 
de consum reprezintă, de aseme
nea, o latură importantă a politicii 
partidului nostru pentru ridicarea 
calității vieții întregului popor. In 
acest cadru, Marea Adunare Națio
nală a legiferat propuneri largi de 
majorări de pensii. Ele reprezintă 
de asemenea transpunerea în viață 

etapă la alta și că fiecare partid 
și popor iși alege calea dezvoltării 
pe care o crede cea mai corespun
zătoare. Adevăratul judecător tre
buie să fie poporul din fiecare țară, 
realitatea, viața care demonstrează 
și vor demonstra in ce măsură o 
cale sau alta au răspuns realităților 
și năzuințelor de bunăstare, de li
bertate ale poporului. Realizările 
de pină acum din România, inclu
siv noua majorare a retribuțiilor, 
vin să confirme din plin justețea 
politicii partidului nostru, în cen
trul căruia se situează grija pentru 
om, faptul că întregul popor ur
mează și înfăptuiește neabătut a- 
ceastă politică înțeleaptă.

Ca învățătoare, mă angajez, și 
pe această cale, de a face tot ce 
depinde de mine pentru a educa 
copiii din școala la care lucrez in 
spirit patriotic și revoluționar, al 
stimei și respectului față de patrie 
și partid. Acționînd in acest spirit 
voi avea sentimentul că mi-am fă
cut datoria pentru ca tinerele vlăs
tare pe care le educ azi să ajungă 
cetățeni de nădejde ai țării, oameni 
care să răspundă, la rîndul lor, prin 
noi fapte de muncă dragostei 
părintești pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu o poartă celor mai mici 
cetățeni al țării.
TAMAS Erzsebef
Învățătoare la Școala generală nr. 2, 
Tîrgu Mureș 

a hotărirllor Conferinței Naționale a 
partidului, a indicațiilor și orientări
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
dind expresie generoasei griji pe 
care secretarul general al partidu
lui o nutrește față de cei care, prin 
munca lor, au contribuit la con
struirea socialismului, la întărirea 
și înflorirea patriei noastre. Este 
de remarcat, ca și în cazul majoră
rii retribuțiilor, că principiul 
călăuzitor al majorărilor il repre
zintă creșterea substanțială a pen
siilor mici. Se vor majora pensiile 
de asigurări sociale de stat pentru 
munca depusă și limită de virstă, 
în cuantum de pînă la 3 000 lei lu
nar, in medie cu 8 la sută, astfel 
diferențiat încît cuantumul pensii
lor mici să sporească cu 22 la sută. 
Urmare acestor creșteri, pensia mi
nimă pentru munca depusă și li
mită de vîrstă cu vechime integrală 
crește de la 900 lei în prezent la 
1 100 lei lunar, iar pentru cei cu 
vechime incompletă și cu acti
vitate de cel puțin 10 ani, de 
la 550 lei la 800 lei lunar, ceea 
ce înseamnă un spor de peste 
45 la sută. Pensia medie de asigu
rări sociale de stat pentru muncă 
depusă și limită de virstă, cu ve
chime integrală, va ajunge la 2 000 
lei lunar, iar pensia medie de asi
gurări sociale de stat pentru limită 
de. vîrstă cu vechime incompletă, la 
1 160 lei lunar. Numărul celor ce 
vor beneficia de aceste majorări 
va fi de peste 1 350 000, Majorarea 
pensiilor, la fel ca și cea a retri
buțiilor, se va face etapizat, in 
funcție de nivelul pensiilor, înce- 
plnd cu 1 august 1988, urmînd ca 
acțiunea să fie încheiată la 1 mar
tie 1989, deci cu mult înainte de 
generalizarea majorării de retri
buții. Fondurile pe care statul le 
alocă în vederea majorării pen
siilor reprezintă 300 milioane lei, 
pentru anul 1988, iar la nivelul 
unui an circa 2 miliarde lei.

Majorările de retribuții și pensii 
se constituie într-un important act 
de politică socială. Ele demonstrea
ză vigoarea economiei românești, 
trăinicia orinduirii noastre socialis
te. justețea strategiei generale a 
partidului nostru de dezvoltare in
tensivă și modernizare a economiei

Am luat cunoștință cu deplină 
satisfacție din textul noilor legi 
adoptate de Marea Adunare Na
țională, privind majorarea retribu
ției și a pensiilor, că de la 
1 august a.c. — lună de referință 
pentru eroismul românesc prin 
gloriosul August 23 — vor fi ma
jorate și pensiile invalizilor de 
război, ale celor care, în marea con
flagrație. în bătăliile pentru în- 
frîngerea fascismului și militaris
mului, au adus o contribuție im
portantă la eliberarea patriei, la 
făurirea noului viitor al țării. ,

Patria recunoscătoare răsplătește 
în adevăr pe cei ce și-au pus 
pieptul pavăză în fața gloanțelor 
dușmane. Recunoștința și răsplata 
se bazează pe eforturile în muncă 
ale întregului popor, care, condus 
și îndrumat de partid, se avintă in 
iureșul construcției socialiste. Ma
rile izbînzi în acest front al edifi
cării socialiste sînt cu atît mai im
presionante cu cît le comparăm cu 
trecutul. Județul Botoșani, bună
oară, în care trăiesc, are acum o 
industrie care numai în trei zile 
asigură întreaga producție a anului 
1945. In anii socialismului s-au 
construit peste 40 000 de blocuri de 
locuințe, la care se adaugă peste

ȘI PENSII 
naționale, elaborată cu strălucită 
clarviziune și promovată cu perse
verență și fermitate revoluționară 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Prin conținutul lor, reglementări
le adoptate de Marea Adunare Na
țională dau expresie vastei activi
tăți desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru soluțio
narea într-o viziune științifică, 
revoluționară, novatoare, profund 
umanistă a problemelor privind ri
dicarea calității vieții întregului po
por, țelul suprem al politicii 
Partidului Comunist Român.

Noile măsuri de majorare a 
veniturilor constituie pentru toți 
oamenii muncii un deosebit îndemn, 
un prilej de puternică angajare 
muncitorească, revoluționară, de a 
acționa cu fermitate pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor de 
plan pe anul 1988 și pe întregul 
cincinal. Este necesar ca în cen
trul preocupărilor să se situeze per
fecționarea organizării și moder
nizarea proceselor de producție, în
făptuirea întocmai a programelor 
de creștere a productivității mun
cii, reducere a cheltuielilor mate
riale și ridicarea calității produse
lor, încadrarea în normativele eco- 
nomico-financiare aprobate, crearea 
tuturor condițiilor pentru sporirea 
mai accentuată a eficienței econo
mice. Se impune să se acționeze 
cu perseverență pentru ca întrea
ga activitate să se desfășoare 
neabătut potrivit principiilor auto- 
conducerii muncitorești, autogestiu- 
nii și autofinanțării, pentru ca toa
te organele de conducere colectivă 
să-și îndeplinească integral atri
buțiile încredințate, să asigure mo
bilizarea colectivelor de muncă la 
gospodărirea cu maximă eficiență 
a resurselor încredințate de socie
tate. Utilizarea deplină a puterni
cului potențial productiv de care 
dispune economia noastră reprezin
tă calea sigură pentru sporirea, în 
continuare, a venitului național, a 
nivelului de viață materială și spi
rituală, pentru înflorirea României, 
pentru înaintarea poporului nostru 
spre cele mai înalte culmi de 
progres și civilizație socialistă.

16 000 de case din mediul rural, 
care s-au înălțat din 1965 încoace; 
cetățile industriei botoșănene au 
sporit cu peste 130 noi capacități. 
Au apărut meserii noi la care odi
nioară nici nu gîndeam : electro
nist, operator chimist, sticlar, gra
vor pe sticlă și ceramică etc, Nu
mărul medicilor care îngrijesc de 
sănătatea oamenilor s-a mărit de 
3 ori față de anul 1965.

Din război, unde am luptat ca 
sergent, m-am reîntors invalid de 
gradul II. Sporul de pensie de 
invalid de război pe care îl voi 
primi de la 1 august se va adăuga 
majorării pensiei de asigurări so
ciale pe care o primesc și care va 
contribui la mărirea venitului fa
miliei. Această măsură, la fel ca 
și altele elaborate din inițiativa și 
contribuția determinantă a secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. căruia 
îț mulțumesc din suflet, are un 
profund caracter umanitar, cu pu
ternic răsunet in inimile noastre, 
ale tuturor cetățenilor țării.

Constantin BIRSAN 
pensionar, invalid de război, 
Botoșani

Din noua arhitectură a municipiului Drobeta-Turnu

Cu cetățenii, pentru
Există la gospodarii municipiului 

Drobeta-Turnu Severin — edili, de- 
putați, asociații de locatari și evi
dent, cetățeni — o hotărire, un țel 
mărturisit public : ca in acest an să 
se numere printre fruntașii întrecerii 
pe țară între localități. E doar o am
biție, un angajament luat într-un 
moment, de entuziasm și uitat pe 
parcurs ? Faptele, din ultima vreme 
demonstrează că nu. Este rezultatul 
unei întregi acțiuni organizatorice, al 
unei activități efervescente și siste
matice începute de cițiva ani, dar 
ridicate, de anul trecut, la nivelul 
unui obiectiv central, deopotrivă al 
consiliului popular municipal, ca și al 
tuturor cetățenilor. Argumente ? Re
zultatele din primele 5 luni ale a- 
nului, din care notăm citeva : ame
najarea unor noi parcuri și spații 
verzi pe 7,8 hectare, printre care 
parcul Aluniș, plantarea a 45 000 
pomi ornamentali și arbuști și peste 
4 milioane flori, amplasarea in 
parcuri a 150 de bănci, construirea 
unei moderne stații de autobuz, crea
rea unor locuri de parcare, un dig 
de protecție din piatră pe 2,3 km, 
borduri și parapete pe alți 5 kilo
metri, refacerea covorului asfaltic pe 
11 000 mp sau modernizarea suprafe
ței carosabile a unor străzi, execu
tarea unor lucrări de punere în va
loare a ruinelor cetății Severinului, 
și multe altele. în total, prin munca 
patriotică a locuitorilor au fost e- 
fectuate, în aceste cinci luni, lucrări 
de gospodărire și înfrumusețare a 
municipiului in valoare de 167 mili
oane lei (angajamentul anual repre- 
zentind 250 milioane lei).

— Ceea ce trebuie subliniat cu 
deosebire — ține să remarce primul 
vicepreședinte al Consiliului popular 
municipal, tovarășul Gheorghe Ilea
na, este că toate aceste rezultate sînt 
rodul eforturilor conjugate ale mu
nicipalității și ale cetățenilor. Ca o 
trăsătură distinctă fiind tocmai spo
rirea interesului și participarea lar
gă, in masă, am putea spune a tutu
ror cetățenilor de la mic la mare, la 
acțiunea de gospodărire și înfrumu
sețare a municipiului în care mun
cim și trăim. In primăvara acestui 
an au fost zile, le numim „Dumi
nici ale hărniciei", in care Ia execu
tarea unor lucrări de înfrumusețare 
a orașului au participat cite 25 000— 
30 000 de oameni.

Intr-adevăr, clocotul acestei munci 
entuziaste, al acestei adevărate ofen
sive a muncii pentru înfrumusețarea 
municipiului il simți încă de la „co
mandamentul" ce are loc aproape in 
fiecare zi La prima oră a dimineții 
în biroul primului vicepreședinte al 
consiliului popular municipal. Se sta
bilesc obiectivele zilei, fronturile și 
locurile de muncă, cine transportă 
materialele, numărul cetățenilor care 
vor participa la diferite lucrări, sar
cinile întreprinderilor de industrie 
comunală, pe scurt, totul.

— Nimic nu trebuie lăsat la voia 
întimplării — continuă interlocuto
rul. Pentru că oricit de mare ar 
fi entuziasmul cetățenilor, dorința 
lor de a participa la înfrumusețarea 
și gospodărirea localității, o proastă 
organizare a muncii ar duce la iro
sirea eforturilor, Ia diminuarea re
zultatelor ce pot fi obținute, așa cum, 
trebuie să recunoaștem, s-a mai în- 
timplat.

Ca atare, a fost adoptată o adevă
rată strategie : în primul rind au fost 
stabilite obiectivele : fronturile de 
lucru, metodele de organizare a mun
cii, forțele care vor participa, res
ponsabilii unor obiective permanente 
de lucru.

— Ca să asigurăm participarea tu
turor cetățenilor la acțiunea de gos
podărire și înfrumusețare a localită
ții — ne explică în continuare 
primul vicepreședinte — am adop
tat o nouă formă organizatorică. 
Fiecărei unități economice, instituții 
i-au fost repartizate anumite obiecti
ve, anumite fronturi de lucru, anu
mite zone ale orașului, de regulă din 
vecinătate, în funcție de numărul 
membrilor colectivului respectiv. Am 
procedat la fel și în marile cartiere 
repartizînd asociațiilor de cartier a- 
numite sectoare, anumite obiective 
de lucru. Și paralel a fost organizată 
întrecerea permanentă între cartiere, 
circumscripții electorale și între aso
ciațiile de locatari.

Al doilea pas, de fapt paralel cu 

primul, a fost făcut in ceea ce pri
vește cunoașterea de către toți cetă
țenii a obiectivelor, a planurilor și 
fronturilor de lucru, a acțiunilor 
ce au fost stabilite. „Pentru că este 
foarte important — ni se explică — 
ca fiecare cetățean să știe ce ne-am 
propus în cadrul întrecerii pe țară 
pentru buna gospodărire a localității, 
importanța obiectivelor respective 
pentru aspectul orașului în care 
muncim și trăim, să cunoască ce are 
de făcut, unde și cu ce își va aduce 
contribuția la înfrumusețarea și gos
podărirea localității. De aceea a fost 
asigurată o largă popularizare o- 
biectivelor muncii patriotice prin co
lectivele de întreprinderi și institu
ții, prin școli, prin asociațiile de lo
catari și deputați, prin intermediul 
stațiilor de radioficare, prin afișe, 
fluturași".

Dar cite alte lucruri nu contribuie 
la succesul acțiunii ? Spre exemplifi
care ne vom referi doar la două as
pecte. In primul rind la statornicirea 
unui suflu nou în înseși rindurile lu
crătorilor consiliului popular. La 
acțiunea de gospodărire și înfrumu
sețare a municipiului participă, cu 
sarcini precise, cu responsabilități 
nominalizate toți — fie că este șefa

EXPERIENȚA CONSILIULUI 
POPULAR MUNICIPAL DRO
BETA-TURNU SEVERIN ÎN 
DEZVOLTAREA EDILITAR 
GOSPODĂREASCA Șl ÎNFRU
MUSEȚAREA LOCALITĂȚII

serviciului spațiu locativ, arhitecta- 
șefă a municipiului, consilierii juri
dici sau secretarul consiliului popular 
municipal. „Exemplul nostru perso
nal are o mare putere de influențare 
în rindurile cetățenilor" — ni se ex
plică. In al doilea rind este vorba de 
controlul efectuării lucrărilor stabi
lite. Seara la consiliul popu
lar se face bilanțul rezultatelor 
obținute. Bilanțul pornește insă 
de la următoarea întrebare : ce 
nu s-a realizat și din ce cauze ? Se 
stabilesc apoi concret măsuri, atribu
ții pentru recuperarea restanțelor, 
pentru îndeplinirea punct cu punct 
a obiectivelor prevăzute.

Este de la sine înțeles că în con
dițiile ritmului impetuos de dezvol
tare a municipiului, care a ajuns la 
o populație de aproape 105 000 locui
tori, problemele de o tot mai mare 
complexitate pe care le-a ridicat și 
le ridică această dezvoltare nu pot fi 
rezolvate decit cu participarea largă 
a cetățenilor în acțiunile de interes 
obștesc inițiate de consiliul populau

Ce considerați ca fiind cel mai va
loros în experiența acumulată in a- 
ceastă acțiune ? — am întrebat cîțiva 
dintre participants intilniți pe șan
tierele de muncă patriotică. Iată cî- 
teva dintre răspunsurile primite :

Gh. Ileanu, prim vicepreședinte al 
comitetului executiv al consiliului 
popular municipal : „Succesul acți
unii este determinat în mare măsură 
și de căile și mijloacele de antrenare 
a cetățenilor la aceste acțiuni. Noi 
folosim multiple căi și ele diferă de 
la o acțiune la alta. Deosebit de efi
ciente s-au dovedit și se dovedesc 
sesiunile consiliului popular, intilni- 
rile dintre deputați. lucrătorii consi
liului popular, cadrele de conducere 
ale intreprinderilor și instituțiilor 
implicate in dezvoltarea, gospodă
rirea și înfrumusețarea orașului și 
cetățeni. Considerabil este și aportul 
activului obștesc, format din aproape 
806 de activiști voluntari ai comite
telor de cetățeni și asociațiilor de lo
catari. Un loc important intre moda
litățile de conlucrare cu cetățenii îl 
ocupă „Tribuna democrației". For
mele la care ne-am referit fiind tot 
atitea prilejuri pentru consiliul 
popular nu numai de a afla părerile 
și propunerile cetățenilor, dar și de a 
le explica acțiunile și măsurile pe 
care le inițiază în folosul colectivită
ții, al obștii, apelind, totodată, la 
sprijinul lor".

Valentin Vrăjitoru — deputat, cir
cumscripția nr. 17 Gura Văii : „Cir- 

Severin 

cetățeni 
cumscripția noastră se poate spune 
că este un model de gospodărire și 
bună întreținere. Cu forțele noastre 
am construit un dig de protecție pe 
o lungime de aproape 150 metri li
niari, care a solicitat un considera
bil volum de muncă. Am amenajat o 
parcare ; am reparat porțiunea de 
drum care se leagă de artera princi
pală ; sîntem în curs de a finaliza o 
cochetă fintină cu apă potabilă. îna
intea începerii tuturor acestor lucrări 
am stat de vorbă cu oamenii. Le-am 
explicat că toate au darul de a în
frumuseța orașul, mediul în care 
locuim. Nu au lipsit nici unul din 
cetățenii circumscripției".

Vasile Lucaciu — președintele aso
ciației de locatari nr. 26 din cari erul 
Kiseleff : „Noi am chemat la între
cere toate asociațiile de locatar’ ,Jin 
municipiul nostru. Și am înțele., că 
pentru a cîștiga această întrecere 
trebuie să ne intrecem pe noi inșmA< 
in hărnicie. Adică, toți cei care lo
cuim pe raza acestei asociații de lo
catari, de toate vîrstele. Menținem o 
curățenie desăvîrșită ; am amenajat 
2 parcări pentru mașini; zonele verzi 
le-am imprejmuit cu gărdulețe me
talice ; am amenajat și 2 platforme 
pentru resturile menajere ; prin ro
tație, cetățenii întrețin zilnic zonele 
verzi, udă florile ; vrem să fim frun
tași și la colectarea materialelor re- 
folosibile pentru care am confecțio
nat și amplasat, la intrările în blocu
rile de locuințe, 18 cutii de colec
tare".

Mihail Dăogaru — secretarul co
mitetului de partid de la întreprin
derea de construcții navale și prelu
crări la cald : „Consiliul popular mu
nicipal a repartizat, pd întreprinderi 
și instituții, volumul de lucrări de 
gospodărire și înfrumusețare ce tre
buie realizat în zonele respective. 
Consider că este o metodă foarte 
bună. Unitatea noastră se situează 
pină acum pe primul loc in întrecere, 
ca rezultate și ca participare cu nu
măr de oameni la acțiunile organiza
te. Practic, nu este om din cadrul în
treprinderii care să nu participe 
efectiv la realizarea obiectivelor sta
bilite, la acțiunile pe care le inițiem. 
De curînd am terminat, la cîțiva 
metri de unitatea noastră, amenajp.r 
rea unui cochet stadion, unde cei 
mai mulți dintre oamenii mungjU își 
petrec în mod plăcut timpul liber. 
Porțiunea din Calea Timișoarei, care 
ne este dată in gospodărire, concu
rează, cel puțin pină acum, cu cele 
mai atrăgătoare artere de circulație 
din municipiu : s-au amenajat spații 
verzi, au fost plantați pomi, arbuști 
și flori, tot cu forțele noastre am 
amenajat o modernă și încăpătoare 
stație de autobuz amplasată chiar la 
intrarea in unitate".

Constantin Fleancu — direc
torul întreprinderii județene de gos
podărie comunală și locativă ; „Se 
înțelege că într-un asemenea efort, 
in care șe află angajați toți locuitorii 
municipiului, ai județului nostru, ne 
regăsim și noi. Nu numai prin, 
muncă efectivă, ci și in mo
dul de a concepe, amplasa si 
realiza cu gust obiectivele edilitar- 
gospodărești. Consider ca esențial 
faptul că atît la consiliul popular, cît 
și la întreprinderea noastră se mani
festă o mare receptivitate față de 
propunerile cetățenilor. Și nu sînt 
puține. Numai în acest an au fost 
peste 1 500. Și pentru că ne-am im
plicat mai mult, cu toată răspunde
rea. in rezolvarea lor. lucrul acesta 
se vede. In ultimii doi ani fața mu
nicipiului Drobeta-Turnu Severin s-a 
schimbat radical. S-au lărgit bu-. 
levarde și străzi, acestea sînt menți
nute curate, iar parcurile, prin felii 
cum au fost concepute și amenajate, 
concură — zicem noi — cu cele mii 
frumoase din localitățile țării. Prin 
tot ceea ce facem zi de zi — alături 
de cetățeni — vrem ca municipiil 
nostru să merite renumele ca oraș al 
florilor și trandafirilor".

O concluzie ? Doar atit : tot ceea 
ce s-a făcut și se face în acțiunea 
de gospodărire și înfrumusețare a 
acestui frumos oraș de pe malul Di- 
nării se întemeiază pe aceeași trăsă
tură esențială a democrației noaste 
socialiste : cu cetățenii, pentru cetă
țeni.

AI. PINTEA 
Virqlliu TATARU

(Urmare din pag. I)
pectivele șantiere, crein- 
du-le acolo toate condițiile 
necesare de muncă și de 
viață ; spații de cazare in 
baracamente moderne și 
confortabile. cantine și 
puncte alimentare, Pentru 
că, trebuie să vă spun, am 
găsit situații cu totul inad
misibile. Zeci și zeci de 
ingineri, tehnicieni și func
ționari își pierdeau vremea 
prin birouri la zeci de km 
depărtare de echipele de 
mineri sau sondori care ar 
fi avut nevoie de asisten
ța, de intervenția lor ope
rativă, de prezenta lor 
permanentă. Nu cunoșteau 
situațiile din șantiere de
cit din istorisirile celor ve- 
niți de pe acolo ca să 
aducă ori să ducă hirtii. 
Pe unii i-am găsit în „an- 
turaje plăcute".

— Și i-ați trimis în 
șantiere ?

— Bineînțeles. Cu maxi
mum de urgentă.

— Au vrut ?
— Nu'chiar toți. Le-am 

spus așa : „Dragi tovarăși 
specialiști, meseria dum
neavoastră este mineritul 
sau forajul. Cînd v-ați 
ales-o, ați știut că ea se 
face in șantier. în mină 
sau în schelă, oricum, nu 
în birouri. Noi, cu forța 
n-o să vă putem duce 
acolo, în munți. Acolo 
merge numai cine vrea să 
facă o muncă adevărată, 
cercetare, geologie. Care 
nu, e liber să ne ceară 
transferul". Așa că de unii 
ne-am despărțit. Am găsit 
imediat tineri specialiști 
dornici să se afirme în 
profesia lor, să-și împli
nească menirea. Am scă
pat. cu ocazia asta, și de 
unii oploșiți în acele bi
rouri prin diverse inter
venții și protecții și pen
tru care respectivul locșor 
călduț, o dată mutat în 
munți, a devenit neconve
nabil. Le-am dat transferul 
imediat. Am rezolvat, tot

așa radical și fără intirzie- 
re. cazurile de indisciplină 
notorie și intratabilă. Am 
preferat să lucrăm cu un 
personal TESA mai redus, 
dar eficient prin seriozita
te și răspundere. Acum, 
toată lumea iși duce acti
vitatea la șantier.

— Asta a fost tot ?
— Da de unde ! O dată 

mutați la fața locului au 
început să vadă ei inșiși 
anomalii instalate în ani 
de muncă în dorul lelii. De 
exemplu, situația utilajelor. 
Aici se mergea pe princi
piul funcționării agregate
lor, fără reparații curente, 
pină la... prăbușirea totală, 
cind erau înlocuite. Nu e- 
xistau, la șantiere, ateliere 
de intreținere. Se țineau, 
in schemă și pe posturi, 
mecanici care... nu știu cu 
ce se ocupau. Pentru o 
piesă de schimb de cinci 
lei, se .alerga cu un ca
mion, pină la Pitești, cale 
de sute de km. Uneori în
locuirea ei dura 4—5 zile.

Firește că am încropit ime
diat ateliere și mici ma
gazii de piese strict nece
sare, muite dintre ele re
cuperate și recondiționate 
in atelierele noastre de la 
centru. Și uite așa, durata

tivă consumînd mai puțin 
decit în anii precedenți. 
Cum s-a' putut ? Cînd toa
tă munca a trecut sub im
perativul raționalului, re
sursele s-au ivit imediat. 
In primul rind, prin apro-

numai formațiilor de lucru 
care și-au depășit cu 30 la 
sută planul de producție. 
Procentul s-a stabilit în 
C.O.M. A fost și este un 
mare imbold in munca tu
turor. Un stimulent pentru

Munca bine făcută 
este cea mai bună autocritică

medie a intervenției pen
tru rezolvarea unei avarii 
s-a redus de la 5—6 zile, 
la cel mult 2—3 ore. Tim
pul câștigat e timp de pro
ducție. întreprinderea era 
într-o acută și continuă 
criză de combustibili. Și, 
totuși, noi am reușit să ne 
depășim planul de produc
ție, și anul trecut și pe 
primele cinci luni din acest 
an, fiecare unitate produc-

pierea sediilor de punctele 
de lucru s-au redus enorm 
transporturile de personal. 
Apoi drumurile după cite.., 
un șurub, și cite, și cite 
altele...

Am făcut un regulament 
de folosire a fondului de 
2 la sută pentru premieri, 
pe care l-a aprobat C.O.M.- 
ul. Primele din acest fond 
se distribuie lunar — ime
diat după sfîrșitul lunii —

buna organizare și eficien
ța muncii. Realizăm, anul 
acesta, și depășim cu si
guranță un plan care e 
considerabil mai mare de
cit cel de anul trecut. Vă 
spune ceva acest lucru ? 
Dar, mă scuzați, eu tre
buie să plec acum la bri
gada Leaoța, i-am anunțat, 
mă a’șteaptă...

...L-am însoțit. Undeva, 
în munți, brigada, nu de

mult instalată într-un se
diu nou, mai aproape de 
fronturile de lucru, a fost 
preluată, la inceputul aces
tui an, de la o altă între
prindere de profil.

Un birou modest (e lim
pede că titularii nu prea 
își fac veacul pe aici, de 
altminteri și chipurile arse 
de soare și de vînt spun 
asta). Sint patru ingineri 
tineri. Un șef (ing. Ion 
Nițulescu), un geolog (ing. 
Ovidiu Ivașcu), un specia
list in foraj (ing. loan 
Rusu) și un inginer me
canic (Ovidiu Minciunes- 
cu), Un fel de ședință. 
Deși nu așa am numi-o...

— Cum merge ? întreabă 
directorul.

— Bine, foarte bine.
—• Atunci nu e bine... Vă 

rog să nu ștați atit de li
niștiți. Că «sta poate să 
însemne stâgnare... Vă rog, 
situația la jzi ! (i se pre
zintă. e mulțumit). Cu ce

să vă ajutăm ? (I se răs
punde că, in general, nu e 
nevoie, că se ajută și sin
guri. ..Deși — a spus di
rectorul — asta au învă
țat-o de curind, înainte 
erau mereu cu cereri de 
ajutor"). Totuși, dați-mi 
listele 1

Listele sînt, pentru fie
care compartiment, un in
ventar de lucruri necesare 
și pe care nu și le pot re
zolva singuri. Directorul 
își notează. Și promite. Se 
încarcă, se tot încarcă cu 
probleme de rezolvat. Dă 
și termene.

— Și le veți rezolva pe 
toate, cînd și cum ați pro
mis ?

— Neapărat. Asta-i tot 
secretul ; să facem toți tot 
ce avem de făcut, tot ce 
am promis, exact așa și 
exact atunci cînd trebuie. 
La noi nu există abateri de 
la această regulă. Mulți oa
meni de la noi au înțeles

greu acest lucru, dar l-au 
înțeles, și încă foarte bine.

Toată discuția a durat o 
jumătate de oră. Apoi, re
pede, spre o altă brigadă.

Firește că poți afla mul
te alte amănunte cercetind 
realitatea acestei între
prinderi, Esențial este unul 
singur : oamenii aceștia au 
trecut de la un mod de 
a-și concepe munca la al
tul, de la situația de „ul
timii" la situația de „pri
mii", fără mari dezbateri, 
analize și... autocritici. Au
tocritica lor s-a convertit, 
pe tăcute, in mod de a 
acționa, in metri liniari de 
galerie sau metri de adin- 
cimi forate. Perfecționarea 
muncii, a organizării. în
tronarea răspunderii se 
face fără zgomot, in efor
tul concret, la fața locu
lui. raportat prin cifrele 
unor realizări ce pot părea, 
pentru unii, surprinzătoa 
re. Ele fiind, în fapt, c 
totul și cu totul firești.
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RITM MAXIM LA SECERIȘ, LA EXECUTAREA
CELORLALTE LUCRĂRI AGRICOLE

IALOMIȚA

A început recoltarea griului
în județul Ialomița, în unitățile 

unde griul a ajuns la maturitate, a 
început secerișul. Se recoltează de, 
pe parcelele cu soț mai nisipos și' 
care au favorizat coacerea. Primele 
care au început secerișul griului 
sint cooperativele agricole din Mun
teni-Buzău și Sărățeni, unități care 
au o parte din suprafețele de griu 
amplasate în Lunca Ialomiței.

La ora actuală, în toate unitățile 
agricole se cunosc, după o atentă 
identificare a stării lanurilor, solele 
pe care se va intra cu prioritate la 
stringerea producției. Pentru ca 
nici o clipă bună de lucru să nu se 
irosească, se fac încercări și imediat 
ce boabele ajung la umiditatea sta
bilită se intră în brazdă. Ariile au 
fost amenajate în vecinătatea lanu
rilor care ajung mai repede la sta
diul de coacere

Experiența cîștigată la secerișul 
orzului, cind descărcarea recoltei din 
buncărele combinelor în mijloacele 
de transport s-a efectuat din mers, 
va fi generalizată in toate unitățile. 
In acest mod, într-o zi fiecare com
bină cîștigă aproape două ore bune 
de lucru. La 
locurile 
au fost 
gramul 
este de 
se realizează cu mijloace mecanice, 
staționările neproductive fiind eli
minate.

La C.A.P.
care are de . ...... ___
de pe 1 120 hectare, se acționează cu 
16 combine
în componența lor aflîndu-se mijloa
cele pentru transportul recoltei, ma
șinile agricole pentru eliberarea su
prafețelor, pregătirea terenului și în- 
sămînțarea culturilor duble. Acolo

bazele de recepție 
de descărcare și depozitare 
minuțios pregătite, iar pro- 
pentru preluarea recoltei 
la ora 7 la 21. Descărcarea

Munteni-Buzău, unitate 
strîns producția de griu

organizate în 4 module,

MUREȘ

Orzul - cit mai repede la adăpost!

județean 
măsuri 
organi-

Din cauza ploilor care au căzut la 
scurte intervale. în unitățile agricole 
din județul Mureș secerișul orzului 
de pe cele 23 782 hectare cultivate 
a început cu o oarecare întârziere, 
întrucit vremea continuă să fie in
stabilă. comandamentul ' ' 
pentru agricultură a . luat 
deosebite în vederea bunei _____
zări a muncii in cimp. astfel ca. prin 
controlul permanent al stării de coa
cere și de umiditate a lanurilor, să 
nu se piardă nici o oră bună de 
lucru. „Pentru ca secerișul orzului 
să se încheie in cel mult trei zile 
lucrătoare — ne spune tovarășul Ște
fan Tulcer, directorul Trustului 
S.M.A. Mureș — toate cele 1 147 
combine din secțiile .de mecanizare 
au fost scoase la căpătui lanurilor, 
astfel ca. la decizia specialiștilor din 
unități, secerișul să se desfășoare pe 
un front larg de lucru. Deoarece 
starea de coacere a lanurilor diferă 
de la o zonă la alta, un număr de 
200 de combine din unitățile din zona 
de deal au fost transferate în zona 
de cîmpie a județului".

O bună organizare a 
poate fi întîlnită acum in 
unități agricole. Intre ele 
și cele din consiliul 
Tirgu Mureș, unde 
suprafață de 1 400 hectare. Aici, pri
mii care au intrat în lanurile cu orz 
au fost mecanizatorii și cooperatorii 
de la C.A.P. Mureșeni. „După pri
mele hectare recoltate — aprecia 
Ilie Cheșa. președintele unității —

la turbină și 
graficele de

efectuate ? 
întîmpinat perma-

activității 
numeroase 
se numără 

agroindustrial
orzul ocupă o

funcțiune a
Zi-

și organizația de 
un 

întrebare pe 
multă vreme și-au pus-o 
lucrau aici, dar și organele 
de partid și agricole, și 
poate întreprinderea să

întreprinderea agricolă de stat 
Rimnicu-Vilcea nu face parte din 
acea categorie de unități agricole 
cunoscute de ani de zile prin po
tențialul lor ridicat de producție și, 
firesc, prin rezultatele lor bune și 
foarte bune. Cu toate acestea, expe
riența acestei unități agricole este 
de mare interes, pentru că, aici, co
lectivul de oameni ai muncii, con
ducerea unității _
partid a întreprinderii au dat 
răspuns pozitiv la o ' 
care de 
și cei ce 
județene 
anume :
„crească" și să iasă cu fruntea sus 
din impasul în care se afla numai cu 
cițiva ani in urmă 1

întrebarea nu era fără temei dacă 
inem seama de citeva elemente, 
’ină acum 6—7 ani indicatorii eco- 
omici de sinteză arătau o stare 
eloc de invidiat a acestei unități. La 
velul anului 1981, pierderile pe un 
crător se cifrau la peste 15 400 lei, 

■ eltuielile la 1 000 lei producție- 
.’.arfă depășeau 1 460 lei, iar indi

cele de utilizare a fondurilor fixe 
indica o pierdere de 200 lei la 1 000 lei 
fonduri fixe. Toate aceste „rezulta
te" care de la înființarea unității și 
pină in anul 1981 nu au oscilat 
niciodată in sens pozitiv, s-au soldat 
finalmente cu pierderi insemnate, 
cuprinse între 8 și 16 milioane lei 
anual.

Al doilea element il constituie si
tuația oarecum specială a acestei 
intreprinderi agricole de stat, ca și 
a altora situate în zone asemănătoa
re, situație exprimată printr-o for
mulă spusă mai in glumă, mai în 
serios, anume că este infinit mai 
greu să lucrezi aici 1 000 de hectare 
de teren decit 20 000 hectare la șes. 
Și aceasta deoarece unitatea dispune 
de tereiuri dispersate, fărimițate in 
trupuri mici, pe un sol cu un po
tențial productiv natural scăzut, care 
din pornire încarcă costul lucrărilor 
pe tona de produs, indiferent despre 
ce produs este vorba. Și, în sfirșit, 
dar lucru, foarte important, se instau
rase în cadrul colectivului de aici o 
anumită stare de spirit defetistă, 
de demobilizare in fața greutăților, 
de neîncredere in forțele proprii.

Primul element care motivează 
interesul pentru ceea ce s-a făcut 
aici, pentru experiența dobindită in
tr-un timp scurt de această unitate 

11 constituie situarea întreprinderii 

din 
pe 

unic

unde griul este căzut se acționează 
cu coasele și secerile, iar treieratul 
se execută staționar. Alături de pre
sele de balotat, la eliberarea supra
fețelor sînt folosite și cele 40 de 
atelaje în care paiele sînt încărcate 
direct din brazdă. Inginerul-șef al 
unității, Mihai Popescu, remaroa mo
dul in care au funcționat combi
nele la secerișul orzului, insistind 
asupra cerinței ca și la recoltarea 
griului reglarea să se facă de 3 ori 
pe zi, în funcție de starea lanurilor, 
pentru ca spicele să fie complet tre
ierate, iar pierderile complet înlă
turate,

La C.A.P. Sărățeni, la unul 
punctele de lucru l-am întîlnit 
inginerul-șef al consiliului 
agroindustrial, tovarășul Ionel Nea- 
gu. La această unitate care are de 
recoltat 600 hectare de griu se acțio
nează cu 8 combine împărțite in 
două module. Inginerul Ionel Neagu 
ne-a spus : „Dacă astăzi se recol
tează doar aici, in Lunca Ialomiței, 
la Munteni-Buzău și Sărățeni, de 
mîine vom intra în brazdă și la 
Căzănești, iar sîmbătă și duminică 
și în celelalte unități care au griul 
pe terasă, acolo unde aportul frea
tic este mai mare, iar vegetația du
rează mai mult.

Prin măsurile adoptate de coman
damentul județean pentru agricul
tură, și care sint urmărite cu exi
gență de împuterniciții biroului ju
dețean de partid, de factorii cu răs
punderi concrete la nivelul consili
ilor agroindustriale, in nici o 
tate din Cîmpia Bărăganului 
mițean recoltarea griului nu va 
mai mult de nouă zile.

uni- 
ialo- 
dura

Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scînteii

parcelă de 20 
șase com- 
trac'.oare 
tractoare 

direct pe 
ferma din 

efectuau 
cimp. în 

cu

estimăm o producție bună, cel puțin 
la nivelul planului. Combinerii și. 
cooperatorii au fost instruiți de așa 
manieră incit nici un bob de orz din 
actuala recoltă să nu rămînă pe 
cimp". într-adevăr. aici, miercuri, 
după ploi, in jarul- brei TI. după 
controlul riguros al. stări; de umidi
tate a lanurilor, secerișul orzului a 
fost declanșat pe o p_. 
hectare. în lanuri se aflau 
bine, prese de balotat și 
cu remorci. O parte din 
transportau orzul recoltat 
platforma de uscare de la 
Vălureni. iar celelalte 
transportul paielor din 
urma combinelor, tractoarele 
discuri pregăteau terenul si adminis
trau ingrășămintele chimice in ve
derea insămințării cull urilor duble. 
Ca urmare, a doua zi. cele 20 hecta
re de pe care s-a strîns recolta de 
orz au fost însămințate cu culturi 
duble.

Din cite am constatat la fața locu
lui. așa se procedează și in celelalte 
cooperative agricole din consiliul 
agroindustrial Tirgu Mureș. Cum 
insă lanurile nu sînt coapte uniform, 
iar umiditatea diferă de la o zonă 
la alta, conducerea C.U.A.S.C. a e- 
fectuat o redistribuire a celor 66 
combine existente pe raza consiliu
lui. Astfel, combinele de la coopera
tiva agricolă Sintana lucrau la Sin- 
georgiu de Mureș. Cele de la Pănet 
și Berghia — la C.A.P. Nazna. iar 
combinele de la Găești și Văleni —

în rîndul unităților agricole de stat 
fruntașe, ca urmare a rezultatelor 
de producție și economice constant 
superioare celor planificare obținute 
începind dip anul 1982. 
catori sintetici, calculați 
nului 1987, în antiteză 
anul 1981, reliefează

Cițiva indi- 
la finele a- 
cu cei din 
pregnant o 

creștere puternică, a cărei explicație 
vom căuta s-o descifrăm pe parcurs. 
Bunăoară, in anul trecut, fiecare lu
crător a adus intreprinderii un be
neficiu de 5 074 lei, cheltuielile la 
1 000 de lei pro- 
ducție-marfă si- 
tuindu-se doar la 
926 lei, ceea ce a 
determinat obți
nerea unui bene
ficiu de circa 50 
lei la 1 000 lei 
fonduri fixe. Me
rită notați și alți 
indicatori semnifi
cativi pentru pro
cesul de dezvol
tare și consolida
re a unității. Dacă 
la începutul cin
cinalului trecut 
producția agrico
lă globală a in
treprinderii era 
doar de 23 mili
oane lei, in anul 
1987 aceasta a de
pășit valoarea de 
același interval de timp, producția- 
marfă a sporit de la 18 milioane lei 
la 52 milioane lei. Tocmai pentru 
aceste rezultate de producție, finan
ciare și economice, recent, colectivul 
de oameni ai muncii de la I.A.S, 
Rimnicu-Vilcea a fost 
„Ordinul Muncii"

Comparația acestor 
cele înregistrate cu 6—7 ani in urmă 
pune în evidență limpede faptul că 
aici s-au petrecut lucruri foarte im
portante. în primul rind în gîndirea 
activității economice și de produc
ție, în organizarea muncii, în pre
gătirea și creșterea răspunderii oa
menilor. Să ne referim succint la 
citeva din elementele care au asigu
rat această transformare, am putea 
spune, radicală a unității in cțecurs 
de numai cițiva ani.

Pentru început, iată o scurtă fișă 
organizatorică a intreprinderii. LA.S. 
Rimnicu-Vilcea se compune djn 11 
ferme de producție, din care 'două 
sînt pomicole, iar 9 au un ctajacter 

61 milioane lei. în

cudistins 
clasa a Il-a. 

realizări cu

la C.A.P. Acățari. „în acest, mod — 
aprecia Vasile Almășan. inginerul- 
șef al C.U.A.S.C. ne-ara creat 
condiții ca in unitățile cu suprafețe 
mici de orz secerișul orzului să-1 în
cheiem in 1—2 zile lucrătoare, iar, 
pe ansamblul C.U.A.S.C.. această lu
crare s-o finalizăm în cel mult trei 
zile".

Dat fiind că in județul Mureș vre
mea continuă să fie instabilă, cu 
deosebita răspundere se acționează 
în aceste zile la secerișul orzului și

TELEORMAN

Cu grijă deosebită pentru evitarea
risipei

Griul e bun de secerat și în Cîm
pia Teleormanului. La ora 11.30, pe 
o solă a cooperativei agricole de 
producție Islaz, cele șase combine, 
grupate două cite două pe o brazdă, 
lucrau de zor. Inginerul-șef al uni
tății, Marin Siteavu, verifica în 
urma combinelor dacă mai rămin 
spice netăiate sau boabe în paie. 
„Aici avem cultivat griu din soiul 
Flamura 80, care s-a copt mai repe
de. întrucit gradul de maturitate al 
lanurilor este diferit de la o supra
față la alta, prin încercări repetate, 
am declanșat din plin secerișul a- 
colo unde umiditatea boabelor din 
spice a scăzut la nivelul normal". 
Remarcăm aici grija pentru buna 
organizare a muncii, pentru realiza
rea unor viteze sporite de lucru. 
Practic, după fiecare combină, mem
brii cooperatori verifică dacă au ră
mas spice, pentru a le stringe cu se
cerile. Pe porțiunile unde lanurile 
sînt căzute, combinele, reglate co
respunzător, acționează nu pe lun
gimea parcelei respective, ci oblic 
față de poziția spicelor. în felul a- 
cesta se urmărește practic elimina
rea oricăror pierderi de recoltă.

în fiecare unitate, trăgîndu-se în
vățăminte din campania orzului, au 
fest stabilite pe oameni și mașini, 
pe zile și ore norme precise de 
muncă, astfel incit întreaga produc
ție să fie strinsă și depozitată in cel 
mai scurt timp. La cooperativa agri
colă de producție „Cetatea", Turnu 
Măgurele, am asistat, la ferma 
nr. 4, la momentul declanșării sece
rișului pe o primă solă de 20 hec
tare. Inginerul-șef al unității, Ion 
Sprincenatu, după ce a verificat din 
nou umiditatea boabelor, a dat avi
zul mecanizatorilor să intre cu com
binele in lan Se recomandă viteză

mixt. Suprafața unității este de 4 400 
hectare, 25 la sută din aceasta fiind 
ocupată cu plantații pomicole, iar di
ferența fiind formată în majoritate 
din pășuni și finețe naturale. Zoo
tehnia — cu cele 1 500 de taurine, din 
care 600 efectiv matcă, și 15 000 de 
ovine — deține o pondere însemnată, 
de aproape 50 la sută, din activita
tea productivă a unității.

Vorbind despre concepția care a 
generat îmbunătățirea întregii acti
vități. trebuie pornit de la replica 

I.A. S. RIMNICU VILCEA

Cum a fost rentabilizată
o unitate care, nu cu mult timp
in urmăj înregistra pierderi

dată mentalității după care zootehnia 
în mod fatal trebuie să lucreze cu 
pierderi. Și aceasta intrucît nu s-au 
găsit soluțiile pentru a se rezolva 
problemele legate de hrănirea opti
mă a animalelor, îngrijirea lor co
respunzătoare și asigurarea stabili
tății lucrătorilor în acest sector. S-a 
pornit de la ideea că furajele pot fi 
produse cu forțe proprii. Pînă in 
1981 întreprinderea a cheltuit anual 
sume imense, între 4 și 5 milioane 
lei anual, pentru cumpărarea furaje
lor din alte unități și de la produ
cătorii individuali. Această sarcină a 
fost incredințată fermelor de pro
ducție, fiecare avînd datoria 
asigure din resurse proprii 
necesarul de furaje, tn ace:: 
au fost luate măsuri obligatorii de 
respectat în toate fermele 
a se produce fin și furaje 
de pe fiecare metru pătrat 
Pe această bază producția 
a crescut continuu. De la 
lapte pe o vacă furajată in 
la 3 500 litri în anul trecut. 

să-și 
întreg 

acest scop

pentru 
suculente 
de teren, 
de lapte 

1 400 litri 
anul 1981

Pe 5

pentru evitarea oricăror forme de 
risipă mai ales in unitățile agricole 
din consiliile agroindustriale Iernut, 
Luduș, Sărmașu. Band. Ungheni și 
altele, unde cuvîntul de ordine al 
specialiștilor și mecanizatorilor este 
acela ca. 
muncii in 
ore bune 
incheie in

prin buna organizare a 
cimp și utilizarea fiecărei 
de lucru, secerișul sg se 
cel mai scurt timp.
Gbeorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii

in cele

de înaintare mică. înălțime de tăiere 
la 5—7 cm și reglări ori de cite ori 
situația impune.

Și în unitățile din consiliul unic 
agroindustrial Slobozia Mindra aveam 
să ne convingem că mecanizatorii, 
•specialiștii și cooperatorii sint mo
bilizați pentru a stringe 
mai bune condiții piinea țării. La 
cooperativa agricolă de producție 
Uda-Clocociov, pe o solă de 65 hec
tare, situată în Lunca Oltului, după 
mai multe încercări, după-amiază, la 
ora 16, în prezența noastră, a ingi- 
nerului-șef al consiliului agroindus
trial, Alexandru Deliu, și a direc
torului S.M.A. Slobozia Mindra, Du
mitru Toader, după verificarea umi
dității boabelor, se hotărăște intrarea 
în lanuri a celor 13 combine. „Prac
tic, ne spune directorul S.M.A., în 
fiecare unitate au fost identificate 
suprafețele unde cu prioritate se de
clanșează secerișul griului. Deoarece 
gradul de coacere al spicelor diferă 
de la o unitate la alta, am inițiat și 
pentru această primă etapă a sece
rișului acțiuni de întrajutorare cu 
forțe mecanice.

Desigur, secerișul griului în uni
tățile agricole din județul Teleorman 
este abia la început. Pentru extin
derea și generalizarea acestei impor
tante acțiuni — declanșată pină în 
prezent și in unele cooperative agri
cole de producție din consiliile Pu- 
rani, Nanov, Piatra — se impune ur
mărirea permanentă, pretutindeni, a 
stării lanurilor și utilizarea la capa
citate 
prima 
lucru.

a mijloacelor mecanice din 
oră, din prima zi bune de

Stan STEFAN
corespondentul „Scînteii'

luni din acest an producția de lapte 
a fost de 2 000 litri pe o vacă, e- 
xistînd toate condițiile să se obțină 
•în final o producție de peste 4 000 
litri în acest an. Și aceasta nu de 
la vaci din rase de elită, ci din rasa 
Brună românească. Indicele de na
talitate realizat in anul trecut s-a 
ridicat la 92 la sută. Semnificativ 
pentru îtnbunătățirea activității din 
zootehnie este rentabilizarea produc
ției de lapte. Astfel, in anul trecut 
hectolitrul de lapte s-a realizat cu

225 lei, ceea ce a însemnat un be
neficiu de 35 lei pe hectolitru. Da
torită creșterii producției, în cele 5 
luni din acest an hectolitrul de lapte 
a fost produs doar cu 213 lei.

în mod asemănător s-a procedat și 
în ce privește pomicultura, care re
prezintă a doua ramură ca pondere 
in activitatea economică a unității. 
In toate fermele s-a trecut la un 
program riguros de modernizare și 
consolidare a plantațiilor existente, 
în plus. înfăptuirea măsurilor pri
vind fertilizarea cu mari cantități de 
îngrășăminte organice, efectuarea tă
ierilor de rodire la timp și de bună 
calitate și a stropirilor ori de cite 
ori este nevoie a determinat spo
rirea potențialului productiv al plan
tațiilor. Dovadă, în primii doi ani 
ai cincinalului actual a fost obținu
tă o producție totală de 14 000 tone 
de fructe, realizindu-se și depășin- 
du-se sarcinile de plan pe această 
perioadă.

în raport cu aceste obiective foar
te concrete, bine ordonate, s-a asi-

Aspect de munca la întreprinderea de rulmenți din Alexandria
Foto : E. Dichiscanu

IN ENERGETICĂ-PRODUCTIE
LA NIVELUL PLANULUI!

Obiectiv prioritar: efectuarea la termen, 
a reparațiilor la centralele electrice

Funcționarea corespunzătoare a sistemului energetic național, reali
zarea producției de energie electrică și termică la nivelul planului și al 
programelor stabilite pentru fiecare centrală electrică, acoperirea inte
grală a necesităților de consum productiv ale unităților economice și ale 
populației reprezintă sarcini de maximă importanță care stau în fața 
colectivelor de energeticieni. în acest sens, un loc prioritar il ocupă acti
vitatea de modernizare și reparații ale diferitelor capacități energetice, 
Realizarea integrală a acestor lucrări, respectarea termenelor de execuție 
stabilite condiționează in bună parte menținerea in funcțiune a unui nu
măr cit mai mare de grupuri energetice și, implicit, creșterea gradului 
de

de

disponibilitate al centralelor electrice.
în sondajul de azi ne referim la modul de desfășurare a lucrărilor 
reparații la termocentralele București-Sud și Mintia-Deva.

LA TERMOCENTRALA
BUCUREȘTI-SUD

Răspundere și 
competență in 

execuția lucrărilor
Centrala electrică și de termoficare 

București-Sud este una din unitățile 
energetice cu tradiție din Capitală. 
Aici se află instalate grupuri care 
funcționează pe bază de hidrocar
buri. Prin buna întreținere și ex
ploatare la parametri a agregatelor, 
colectivul termocentralei și-a reali
zat sarcinile de plan la zi,, reușind 
totodată să se încadreze în normele 
de consum. Acum, eforturile sint 
concentrate la efectuarea lucrărilor 
de reparații planificate.

Pentru desfășurarea corespunză
toare a reparațiilor capitale și curen
te am efectuat o analiză concretă cu 
întregul activ de partid de la termo
centrală, cu toți factorii implicați in 
realizarea acestor lucrări — preci
zează Marin Tudoran. secretarul co
mitetului de partid. Cu acest prilej 
s-au stabilit o serie de măsuri orga- 

primul 
fiecărui 
noastră, 
fost a- 
de la

nizatorice care vizează in 
rind creșterea răspunderii 
om al muncii din unitatea 
Firesc, atenția principală a 
cordată reparației capitale 
grupul nr. 5 de 125 MW, care a în
ceput la 18 aorilie și se va finaliza 
pină la 16 iulie a.c.

— Dacă avem in vedere data la 
care ne aflăm, am putea spune că 
a mai rămas puțin timp pină la ter
menul de repunere in 
agregatului...

— Toate lucrările de 
de la cazan se află in 
execuție stabilite. Menținindu-se ac
tualul ritm de lucru, ne vom incadra 
in perioada planificată pentru repa
rații.

Un volum important de lucrări 
trebuie executat la cazan. Aici, a- 
flăm de la maistrul Ion Oprea, se 
lucrează in schimburi — 24 ore din 
24 — cu un efectiv de 150 muncitori 
din cadrul Antreprizei montaj repa-

gurat și un mod specific de organi
zare a muncii. în primul rind s-a 
urmărit creșterea răspunderii colec
tive, dar și individuale pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor ce re
vin atît echipei, cît și fiecărui lu
crător in parte și apoi crearea unei 
mobilități sporite în folosirea forței 
de muncă acolo unde o impun lucră
rile prioritare dintr-un moment sau 
altul. „în toată această organizare 
a muncii și a producției — remarca 
tovarășul Emil Teodorescu, directo

rul întreprinderii 
— factorul hotă- 
rîtor l-a consti
tuit aplicarea co
rectă a acordului 
global. Toată su
prafața cu pomi 
și pășuni, efecti
vul de taurine și 
turmele de oi au 
fost repartizate 
pe formații de 
lucru care au an
gajat în acord 
global realizarea 
producțiilor 
nificate. în 
acesta retribuirea 
lucrătorilor din 
cadrul echipei nu 
se face în func
ție de realizările 
pe ansamblul fer
mei, ci de rezul

tatele concrete de producție și eco
nomice ale fiecărei formații de 
muncă. Și aceasta deoarece echipele 
au plan nu numai de producție, ci 
și de cheltuieli, lor defalcindu-li-se 
și cheltuielile cu care trebuie să ob
țină indiferent despre ce produs este ' 
vorba. Dacă echipa depășește volu
mul cheltuielilor prevăzute, chiar 
dacă a depășit și producția, se aplică 
un procent de penalizare corespun
zător. Așa am înțeles noi să fie an
trenați toți oamenii muncii din uni
tate la mecanismul de autoconducere 
și autofinanțare".

întreprinderea agricolă de stat 
Rimnicu Viicea este una din acele 
unități in care s-a înțeles și s-a a- 
plicat in mod corespunzător reco
mandarea și indicațiile date de atîtea 
ori de conducerea partidului, perso
nal de secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu. de 
a se asigura dezvoltarea unor acti
vități care să constituie surse de ve
nituri pe tot parcursul anului. Aceas
ta este de natură să permită atît fi- 

rații centrale termice Oltenia. Cele 
mai pretențioase operații sint cele 
de sudură în argon la serpentinele 
de la supraincălzitoarele 3 și 2 b, 
care in bună parte hotărăsc durata 
reparației. Pină la această dată, din 
circa 4 000 de suduri prevăzute a fi 
realizate au fost executate aproape 
3 500. După stadiul actual al lucră
rilor și ținînd seama de ritmul în
registrat, montorii apreciază că la 5 
iulie vor putea începe ovobele la ca
zan. Putea fi redusă durata repara
ției ? Răspunsul ar fi putut fi afir
mativ dacă de la inceout se lucra in 
ritmul actual. Perioadele de stagna
re din primele săptămini cind au În
ceput reparațiile, determinate de 
lipsuri în organizare, cu greu pot fi 
recuperate. Subliniem acest fapt în
trucit nu numai aici, dar și la alte 
reparații există mari diferențe de 
ritm în executarea lucrărilor pe par
cursul duratei planificate. Discrepan
te nedorite, care determină prelungi
rea nejustificată a reparațiilor, timp 
in care importap,te capacități erjl'tr. 
getice rănim imobilizate, iar în udele 
cazuri duc la „derogări" de la cali
tate. îndeosebi in partea finală, cind 
ritmul se intensifică.

Concomitent cu lucrările de la ca
zan se efectuează reparațiile la 
turbină. Ele sint executate de echi
pa specializată a termocentralei.

— Avem o experiență bogată in 
domeniul reparațiilor de turbine, 
menționează ing. Gavrilă Șofran, di
rectorul termocentralei. De-a lungul 
anilor s-au format echipe cu oameni 
cu o competență profesională deose
bită. Și la această reparație ei do
vedesc seriozitate și răspundere, in- 
cadrindu-se in graficele planificate 
și executînd lucrări de calitate. S-au 
deschis corpurile de joasă, medie și 
Înaltă presiune ale turbinei și au fost 
efectuate intervențiile necesare : ve
rificarea retorilor și echilibrarea lor 
pe standurile din dotarea noastră, 
revizia tuturor subansamblelor și a 
instalațiilor auxiliare. în prezent, e- 
forturile sînt concentrate la sistemul 
de reglaj, lucrări realizate de maiș
trii Tudor Fleancu, Tudor Pătrașcu 
și Costică Găzdoiu. Sistemele și or
ganele de reglaj hidraulic au o mare 
importanță in funcționarea la para
metri a turbinei.

— Și totuși, prin ce se particula
rizează reparațiile

— Greutăți am 

parte a activitățiinanțarea în bună 
productive din venituri proprii, indi
ferent de perioada de valorificare a 
producției agricole, cit și' ocuparea 
permanentă, pe tot parcursul anului, 
a forței de muncă din unitate. S-ar 
putea spune că, fie și pentru modul 
în care au realizat această cerință, 
experiența acestei unități prezintă 
un real interes. Astfel, in toate fer
mele întreprinderii au fost dezvolta
te diferite activități industriale care 
valorifică în primul rînd resursele 
locale, valoarea producției indus
triale totalizînd în anul 1987 peste 
20 milioane lei. Aceasta a permis 
unității să apeleze cît mai puțin la 
credite și avansuri bănești, iar în 
virfurile de campanie forța de mun
că să fie utilizată la activitățile din 
agricultură.

De altfel, prin creșterea puternică 
a producțiilor agricole și reducerea 
substanțială a cheltuielilor de pro
ducție, dar și datorită dezvoltării ac
tivităților industriale, unitatea a 
izbutit ca să-și găsească echilibrul 
economic. Dovadă, in ultimii 5 ani, 
I.A.S. Rîmnicu Viicea a obținut be
neficii însumind peste 20 milioane 
lei, cel mai mare beneficiu realizin- 
du-se in anul trecut — peste 6,2 mi
lioane Iei, față de 4 milioane lei cit 
a fost planificat. Tot în anul 1987 
producția-marfă agricolă a fost de
pășită cu 15 milioane lei, in timp ce 
cheltuielile totale au fost reduse cu 
8,2 milioane Iei.

Dacă lucrurile la care ne-am refe
rit sint privite sau judecate exclusiv 
după nivelul producțiilor obținute și 
după faptul că întreprinderea se află 
pe locul doi și nu pe locul I in ca
drul întrecerii socialiste dintre uni
tățile agricole de stat cu profil ase
mănător. s-ar putea spune că nu sînt 
motive de deplină satisfacție. Și, in
tr-adevăr, aceasta și este starea de 
spirit ce caracterizează activitatea 
colectivului de aici, ceea ce-i foarte 
important. Dar esențial rămine fap
tul că in ultimii ani de zile la I.A.S. 
Rimnicu Viicea s-a făcut o demon
strație practică, foarte convingătoare 
de ceea ce se poate realiza, că au 
fost lăsate în urmă și date uitării 
mentalități și practici ineficiente, 
demobilizatoare, că s-a întronat un 
spirit nou de muncă, de exigență și 
răspundere revoluționară, ceea , ce dă 
perspective și mai frumoase acestei 
unități agricole de stat.

Aurel PAPADIUC 

nent. Ne-am străduit și chiar am 
reușit să avem la termen furniturile 
și subansamblele necesare repara
țiilor. Multe dintre acestea, după 
opinia muncitorilor noștri, care au o 
îndelungată experiență, sint de un 
nivel calitativ ridicat, ceea ce în
seamnă că grupurile energetice vor 
putea funcționa la parametri supe
riori. Totuși, trebuie spus că in unele 
cazuri ne-am creat singuri probleme, 
in sensul că nu am reușit să asigu
răm o judicioasă planificare a repa
rațiilor astfel incit să nu fim puși 
în situația de a ne dispersa forțele 
la mai multe obiective.

Așadar, reparațiile în curs de rea
lizare la termocentrala București- 
Sud se încadrează in grafice. Iar a- 
ceasta datorită ritmului de lucru în
registrat de constructori și montori 
in ultima perioadă. Ceea ce consti
tuie. fără îndoială, un fapt pozitiv, 
în același timp insă, nu se poate 
ocoli adevărul, recunoscut de altfel 
de către interlocutori, că lucrările 
puteau fi realizate într-o perioadă 
mai scurtă, fără să fie afectat in 
vreun fel calitatea lor. Firește, cu 
condiția ca de la început să se fi 
manifestat același spirit organizato
ric.

Am insistat asupra acestui aspect 
convinși fiind că, aici, la termocen
trala București-Sud, au fost desprin
se toate învățămintele care se impun 
și, la viitoarele reparații, constructo
rii și monturii vor acționa cu mai 
multă hotărire, mai bine organizați, 
într-o • strinsă 
scurtarea cit .mai , mult posibil a du
ratelor lucrărilor de reparații.

Ion LAZAR

conlucrare pentru

LA TERMOCENTRALA
•— — -■ ■■-       —    .1 |

MINTIA-DEVA
Garanții pentru 
funcționarea la 

parametrii proiectați 
Energeticienii și constructorii de 

la termocentrala Mintia-Deva acor
dă o atenție deosebită bunei între
țineri și funcționări a instalațiilor 
din dotare. în acest scop, pentru 
anul in curs s-a prevăzut Să se exe
cute la cinci grupuri energetice cite 
o reparație curentă și cite o revizie 
tehnică. în același timp, la grupul 
energetic nr. 1 s-a prevăzut o re
parație capitală, care impune con
centrarea unor importante forțe 
umane și materiale.

Ce lucrări s-au efectuat pînă în > 
prezent ? Care este eficiența lor ? I ! 
Directorul întreprinderii electrocen- 
trale Deva, dr. ing. Florea Bereș, I 
sublinia că, pină în prezent, 
efectuat două reparații curente la 
grupurile energetice nr. 4 și 5 și 
două revizii tehnice la grupurile nr. 
1 și 3. Manifestindu-se toată grija 
pentru executarea lucrărilor la ter
menele prevăzute și la un bun nivel 
calitativ, după reparațiile efectuate 
la grupurile 4 și 5 puterea dispo
nibilă a crescut cu 40—50 MW pe 
fiecare grup energetic in parte, in 
funcție de calitatea cărbunelui fo
losit.

în aceste zile se acționează intens 
la reparația capitală a grupului ener
getic nr. 1, unde lucrează brigăzile 
conduse de maiștrii Gheorghe An- 
ghel, Sigismund Clara, Viorel Adam, 
Mircea Marc, Vasile Aurel, precum' 
și alte formații de la beneficiar. 
Pentru buna desfășurare a întregii 
activități de reparații s-au luat mă
suri din timp in vederea stabilirii 
precise a lucrărilor ce sint de exe
cutat, precum și pentru asigurarea, 
contractelor și aprovizionarea teh- 
nico-materială corespunzătoare. Con
ducerea termocentralei, împreună 
cu cele ale unităților colaboratoare 
au organizat judicios activitatea pe 
baza unor grafice de lucru bine co
relate. Astfel, antrepriza „Energo- 
montaj" execută lucrările de înlocui
re a conductelor de aburi și alte 
sisteme sub presiune ; antrepriza de 
construcții, reparații-montaj uzine 
electrice efectuează lucrările de re
parații la turbine și la alte agregate; 
antrepriza „Energoconstrucția" a 
început, de pe acum, lucrările de 
descopertare a acoperișului de la sala 
de cazane ; recent, antrepriza de lu
crări și reparații termice și inzidiri 
și întreprinderea „Energoreparații" 
București — principalul furnizor de 
piese de schimb — au definitivat, de 
comun acord, măsurile care să asi
gure respectarea și chiar scurtarea 
termenelor din graficele de execuție.

Desigur, funcționarea la parametri 
ridicați a tuturor grupurilor energe
tice este strins condiționată de buna 
aprovizionare cu cărbune a cazane- 
lor, în acest scop se pune un deose
bit accent pe eliminarea rămînerilor 
în urmă la unele lucrări ce se exe
cută în gospodăria de cărbune. Tot
odată, se acționează pentru crește
rea stocului de cărbune. Măsurile 
stabilite, hotărirea cu care acțio
nează fiecare formație de lucru, fie
care om 
în viitor 
tia-Deva 
nergetic 
tități de

în parte dau garanția că și 
de, la termocentrala Min- 
se vor livra în sistemul e- 
național importante can- 
energie electrică.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii



I

PAGINA 4 SClNTEIA - vineri 1 iulie 1988
__________________________________ _ «r

IDEI MAJORE SUBLINIATE ÎN EXPUNERILE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
în directivele Congresului al 

XIII-lea. orientarea prioritară a 
dezvoltării economico-sociale a tă
rii noastre in actualul cincinal este 
legată de realizarea unei creșteri 
economice intensive, prin moder
nizarea structurilor de producție, 
ridicarea nivelului tehnic-calitativ 
al produselor, sporirea productivi
tății muncii, utilizarea cu maximum 
de randament a capacităților, eco
nomisirea strictă a materiilor pri
me și energiei, reducerea costuri
lor de producție, și in special a 
componentei lor materiale si. pe 
această bază, creșterea sub
stanțială a eficientei econo
mice. In expunerea tovarășului 
Nicolae Ceausescu la ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. de la sfirșitul lunii 
aprilie a.c., s-a subliniat necesitatea 
înțelegerii trecerii de Ia dezvol
tarea extensivă la dezvoltarea in
tensivă. la realizarea unui salt ca
litativ în toate domeniile vieții 
economico-sociale. în acest sens 
s-a subliniat faptul că .... întreaga
dezvoltare de construcție socialistă 
nu se poate realiza decit pe baza 
celor mai noi cuceriri aie științei 
și tehnicii, ale cunoașterii umane, 
in general, a legăturii strinse a ști
inței cu învătămîntul si producția, 
a ridicării continue a nivelului de 
cunoștințe tehnico-proiesionale ale 
tuturor oamenilor muncii-*. Secre
tarul general al partidului ne-a a- 
dresat îndemnul să acordăm mai 
multă atenție înfăptuirii programe
lor de cercetare și. mai cu seamă, 
introducerii mai rapide in produc
ție a cuceririlor stiintei și tehni
cii moderne în toate domeniile.

în aceste condiții. în perioada pe 
care o parcurgem, datoria noastră, 
a tuturor, dar mai ales a celor care 
lucrează in știință si tehnologie, 
este să răspundă prin soluții con
crete cerințelor de dezvoltare.

Creșterea economică intensivă 
presupune, in primul rind. exis
tenta unei capacități de cercetare 
si inginerie tehnologică, cu posibi
lități de a analiza si a oferi soluții 
la nivel mondial pentru orice do
meniu esențial, prioritar, al dezvol
tării noastre, cu legăturile lui esen
țiale către elementele de progres 
care ii susțin. Analiza trebuie să 
folosească filtrul gindirii tehnolo
gice. specifice fiecărui produs, mai 
ales la cele complexe sau ..cu pro- 
bleme“ (energofage. mari consu
matoare de materii prime etc.). fi- 
nalizindu-se cu Concluzii privind 
realizarea lor in condiții tehnico- 
economice avantajoase de asigurare

a calității si competitivității, mai 
ales pe piața externă. Acest lucru 
este valabil mai ales in acele do
menii' in care capacitățile de pro
ducție sint dimensionate la un ni
vel care depășește cu mult nivelul 
consumului intern. în plus, analiza 
trebuie să sublinieze care sint ele
mentele dinamice, de progres, care 
il fac competitiv in perspectivă si 
care, in mod obișnuit, nu se pla
sează in domeniul de bază al pro
dusului. De exemplu, produsele 
microelectronice, mai ales cele cu 
grad foarte mare de integrare, cum 
sint microprocesoarele, nu se pot 
realiza la nivel mondial fără linii 
tehnologice automate, in care ma

rate lungi de timp, prin realizarea 
de produse in fluxuri continue, cu 
cicluri de fabricație cit mai redu
se, prin folosirea unui personal de 
inaltă tehnicitate, producția moder
nă se bazează pe o strategie indus
trială adecvată. Această strategie, 
mult diferită de cele anterioare, 
include ca clemente de bază tra
tarea globală a sistemului de pro
ducție, cu extinderile sale firești, 
pe de o parte, spre dezvoltare- 
cercetare, iar pe de altă parte spre 
desfacere-utilizare, cu asigurarea 
unor tehnologii avansate, a unei 
organizări flexibile, cu simplifica
rea sau raționalizarea fluxurilor 
de producție (materiale, piese,

mașinilor și utilajelor cuprinse in 
fluxul tehnologic. S-a ajuns astfel 
la realizarea sistemelor flexibile 
de fabricație in care mașinile, uti
lajele, liniile tehnologice cu mij
loacele de transport și depozitare 
se bazează pe microelectronică, 
mijloace de automatizare, tehnică 
de calcul și programe informatice, 
în prezent, astfel de sisteme sint 
considerate ca „tehnologii-cheie" 
pentru sporirea productivității 
muncii și creșterea competitivită
ții produselor pe piața interna
țională. Ca element dinamic, 
revoluționar al forțelor de producție, 
progresul uneltelor de producție 
determină procese tehnico-econo-

tru ca asemenea unități industriale, 
bazate pe realizările noii revoluții 
tehnico-științifice, să intre in func
țiune spre sfirșitul acestui secol, 
ele trebuie gindite, cercetate șl pro
iectate de pe acum.

Caracterul noilor tehnologii, speci
fice sistemelor de fabricație la care 
ne-am referit, determină schimbări 
de esență in caracterul muncii 
omului, ca și in gradul de impli
care nemijlocită a acestuia in pro
cesul productiv propriu-zis. Astfel, 
se ajunge la eliminarea muncilor 
necalificate, a activităților rutinie
re. repetitive, care presupun efor
turi fizice mari, omul incepind să 
aibă o poziție in procesul de pro

Știința, tehnologiile moderne și noile exigențe 
privind perfecționarea pregătirii profesionale
șinile si utilajele de mare comple
xitate si precizie, materialele de 
foarte, inaltă puritate, anumite teh
nologii specifice etc. aparțin ca 
produse altor domenii (construcției 
cîe mașini, mecanicii fine si opticii, 
fizicii, chimiei etc.). La rindul lor. 
mașinile și utilajele de mare com
plexitate și precizie, cu productivi
tăți deosebite, cu consumuri redu
se de energie etc., nu se pot rea
liza fără componente electronice de 
mare performantă, care intră in 
componenta echipamentelor de co
mandă. control si automatizare in 
general, la aceste mașini si utilaje 
intervenția omului neputind fi asi
gurată decit prin prelungirea sim
țurilor lui. realizată cu asemenea 
mijloace. Astfel de exemple pot fi 
extinse, ele fiind foarte edificatoa
re mai ales pentru toate produsele 
industriale care se încadrează in 
ceea ce s-ar numi pe scurt ..forțele 
de producție" ale anilor care vin 
și care vor constitui dominanta do
tărilor industriale din deceniul ur
mător pentru orice unitate produc
tivă care dorește sau trebuie să se 
mențină in competiția internațio
nală.

Caracterizată prin ritmuri . de 
muncă susținute, stabilite pe du

scule, dispozitive) și a sistemului 
informațional asociat, in condițiile 
obligatorii, devenite standard, de 
asigurare a calității. în acest fel se 
ajunge in mod obiectiv la implica
rea directă a științei și tehnologici 
in activitatea de planificare, orga
nizare și conducere, cel ; puțin la 
nivelul unităților economice.

Potrivit sarcinilor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al P.C.R. cu 
privire la creșterea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, etapa 
a doua a modernizării Întreprinde
rilor trebuie abordată atit prin va
lorificarea superioară și creșterea 
dotărilor actuale, cit, mai ales, prin 
perfecționarea și dezvoltarea teh
nologiilor. inclusiv prin folosirea 
tot mai largă și eficientă a poten
țialului tehnologic oferit de mi
croelectronică, automatizare și in
formatizare.

Această etapă nouă a început, 
de altfel, cu mai multi ani in urmă, 
o dată cu apariția mașinilor și 
utilajelor comandate prin echipa
mente electronice și programe in
formatice, Cu ajutorul cărora în
tregul ciclu tehnologic este realizat 
in mod automat, cu o precizie si 
intr-un ritm deosebit de ridicate, 
cu mare flexibilitate și operativi
tate in modificarea programului 
tehnologic de fabricație, inclusiv a

mice radical noi. in cadrul unită
ților productive. în viitor, această 
mutație va conduce ia transfor
marea revoluționară a întregului 
proces de producție și a activității 
asociate lui. prin transferul parțial 
sau integral al capacităților fizice 
și intelectuale, caracteristice func
țiilor umane de producție, asupra 
unor unelte și mijloace tehnice 
create de om cu ajutorul și prin 
stăpinirea celor mai noi realizări 
ale științei și tehnologiei. Evident, 
problematica realizării noilor sis
teme de fabricație este vastă, ea 
trebuie insă cunoscută și stăpinită 
de pe acum, tocmai pentru ca ac
țiunile de perfecționare a organi
zării și modernizare a unităților 
industriale să poată fi orientate 
corect și obiectiv, finind seama de 
tendințele in perspectivă. Trecerea 
Ia noile sisteme de fabricație, spe
cifice dezvoltării intensive, repre
zintă o problemă complexă de cerce
tare și fundamentare tehnico-econo- 
mică, ce se situează in cadrul unor 
priorități legate de stimularea rea
lizării și dezvoltării acelor produse 
și sectoare industriale care asigură 
o eficiență cu adevărat ridicată, pe 
baza unor consumuri materiale și 
de energie reduse, cu o valorificare 
superioară a forței de muncă. Pen

ducție fundamental deosebită de a 
predecesorilor, munca lui devenind 
mai creativă, mai apropiată de va
lorificarea potentelor de care dis
pune ca ființă dotată cu inteli
gență și rațiune, tn plus, se afir
mă legături și intercondiționări tot 
mai strinse intre diferite activități, 
personalul direct productiv pe u- 
nitatea de produs se reduce, in pa
ralel cu creșterea nivelului inves
tițiilor, orice eroare umană in sis
temul productiv avind consecințe 
mult mai profunde și imediate pen
tru intregul sistem. Tocmai de 
aceea, o tot mai mare insemnătate 
caoătă aptitudinile, cunoștințele, 
atitudinea față de muncă și mai 
puțin capacitatea realizării unui 
efort fizic in procesul muncii.

Problemele pe care le ridică 
noile sisteme de fabricație în ra
port cu elementul uman impun 
sarcini de mare răspundere atit 
cercetării, cit și inv&țămintului in 
ceea ce privește adincirea studiului 
muncii și al organizării acesteia pe 
baze noi. cit și pregătirea, perfec
ționarea și reciclarea cadrelor cu 
programe care să cuprindă toate 
categoriile de personal implicate in 
noile sisteme de fabricație. Orga
nizarea muncii pe noi principii, 
conducerea sistemelor de fabricație 
cu un număr redus de oameni, ca

și elaborarea noilor programe de 
mvătămini și definirea noilor pro
filuri profesionale sint indisolubil 
legate de afirmarea tot mai puter
nică a omului ca factor hotăritor 
in transformările' profunde care 
definesc tranziția spre uzina viito
rului.

Pregătirea personalului de toate 
nivelurile pentru noile sisteme de 
fabricație și producție pune pro
bleme cu totul noi, care presupun 
o revedere unitară și generală a 
pregătirii, perfecționării și reciclă
rii, inclusiv prin policalificare. Un 
rol deosebit l-ar avea in acest do
meniu institutele de cercetare și 
inginerie tehnologică, in calitate de 
conceptori și proiectanți ai nollor 
sisteme de producție, cadrele didac
tice din invățămintul superior și 
Iiceăl-industrial, precum și furnizo
rii de echipamente, utilaje, mașini 
sau sisteme și linii de fabricație, 
care ar trebui să definească științi
fic noile meserii și cunoștințele ne
cesare asimilării lor pe diferite ni
veluri, cu o bază materială adecva
tă. care trebuie să se bazeze pe 
mijloace moderne și eficiente de 
Instruire. Colective mixte de cer
cetători și proiectanți. cadre didac
tice și tehnologi, susținute financiar 
și ca bază materială de furnizorii 
de echipamente și utilaje, de be
neficiarii acestora, ar putea realiza 
cel mai bine sarcinile de pregătire, 
perfecționare sau reciclare, conform 
cu noile cerințe, pe baza reglemen
tărilor legale actuale sau a unor 
propuneri noi. în măsura in care 
pregătirea, perfecționarea și re
ciclarea devin un fenomen de masă, 
se impune și folosirea unor in
strumente și tehnologii de mare 
eficientă de tipul sistemelor de 
„instruire asistată de calculator" 
pentru diferite domenii, ușor gene- 
ralizabile in orice zonă geografică, 
fără a impune prezența in oricare 
din ' aceste zone a unui personal 
de inaltă calificare, in calitate de 
instructori.

Există, desigur, și alte aspecte 
care arată că dezvoltarea intensiva, 
pe baza noilor sisteme de produc
ție. reprezintă o problemă nu numai 
tehnico-inginerească sau economi
că, ci și una social-umană, de a 
cărei cercetare și rezolvare cores
punzătoare depind eficiența și 
succesul noilor tehnologii, pornind 
de.la faptul că tehnologia il servea- 
te pe om doar in măsura in ca,-e 
acesta posedă capacitatea, de a o 
stăpini și dirija, in funcție de 
nevoile sale.

Dr. inq. Marius GURAN

• „Veterani ei cives ro- 
ntani>t. ocazia unor recente cerce
tări arheologice efectuate în localitatea 
Minai Bravu (județul Tulcea) de către 
Cristina și Andrei Opaiț de la Muzeul 
Deltei Dunării din Tulcea, au fost desco
perite in toamna anului 1987 eîteva locu
ințe apartinind unui întins sat roman (se
colele II—IV e.n.). O dată cu inceputul se
colului al IV-lea. in apropierea satului s-a 
ridicat o fortificație de formă rectangulară 
cu laturile lungi de aproape 30 m. avind 
la colturi cite un turn de mari dimensiuni 
(cu diametrul interior de 7 m). zidurile fi
ind groase de 3,30 ni. Fortificația avea me
nirea de a apăra drumul roman de pe va
lea actualului riu Taita, care lega marea 
cetate Troesmis (astăzi comuna Turcoaia) 
de pe malul Dunării cu orașele de pe li
toral. De o deosebită importantă a fost 
descoperirea, in ruinele fortificației, a unei 
inscripții fragmentare. Inscripția vorbește 
despre „Veterani et Cives Romani consis- 
tentes vico Bad..." („veteranii și cetățenii 
romani așezați in satul Bad...--). Această 
rădăcină a toponimului nu pare să fie de 
origine latină, ea puțind fi atribuită cu 
probabilitate populației autohtone pe care 
au găsit-o aici romanii in momentul, so
sirii lor. Pe ruinele satului roman sint su
prapuse locuințele unui intins sat medie
val. datat pe baza ceramicii in secolele 
X—XII.
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Pentru tineri
literară a 

ai cenaclu-
Expresia participării nu- 

a tinerilor se completează și

ardeleană
pentru educația lor

• Vn document statistic 
de la 1674. Prof- dr- L- Romari. secre
tarul Laboratorului 
torică 
torie „N. Iorga", 
ment statistic din 1674 — o înregistrare fis
cală otomană din acel an a vilaietului Ora
dea (publicat cu cităva vreme in urmă sub 
egida Direcției Generale a Arhivelor Sta
tului in volumul „Relațiile Țărilor Române 
cu Poarta Otomană in documente turcești, 
1601—1712". alcătuit de dr. Tahsin Gemil). 
Documentul arată că în 823 de așezări 
s-au recenzat 18 245 de bărbați maturi 
nemusulmani. în afară de care se mai gă
seau unii neconsemnați ; cei înregistrați 
alcătuiau 9 454 de unități fiscale (cizye 
hâneleri). Știindu-se că o asemenea uni
tate fiscală era formată in medie din circa 
10 persoane, se poate aprecia că numărul 
locuitorilor vilaietului Oradea, in limitele 
teritoriale la care se referă registrul din 
1674. era de cel puțin 100 000 de oameni, 
cifră care corespunde de altfel numărului 
de bărbați maturi recenzați. Aceste date 
prezintă o importanță deosebită căci de
monstrează. alături de alte izvoare istorice, 
că. după ocuparea de către otomani a Ora- 
dei si împrejurimilor sale (1660),. masa 
populației locale, in covirșitoare majoritate 
românească, nu și-a părășiț . pjeleagurile 
natale nici iii acele împrejurări vitrege.

de demografie is- 
de ipe lingă Institutul de is- 

ne semnalează un docu-

Nu-mi amintesc să 
existe, in literatura u- 
niversului rural româ
nesc, un topos al școlii. 
Pmă la IJumuleștii și 
Broștenii lui Creanga, 
cu savuroasa lor tentă 
de naivitate și primiti
vism al inceputurilor, 
și multă vreme după 
aceea, „luminarea" ță
ranului nu mai e con
semnată.

„Simptom" firesc 
al upei istorii vitrege, 
■onsumată intre pani
ca și pirjolul năvăliri
lor și disperarea su
praviețuirii etnice, a 
apărării unui sumar, 
dar esențial, cod mo
ral ce timp de veacuri 
s-a substituit, precep
telor și strategiilor pe
dagogice. Cită lumină 
interioară a acumulat 
însă poporul nostru, 
țintuit in obscuran
tism și mizerie mate
rială, incit să poată . 
zămisli un Grigores- 
cu. un Brăncuși, un 

“ Pârvan ori un Preda, 
ce vorbesc despre pu
terile spiritului mai 
mult decit strădania 
pedantă a enciclope- 
diștilor. Cită lumină 
și puritate a ințelege- 
rii tilcurilor ultime la 
un neam care, privat 
secole amare de slo
vă, a zămislit poate 
cea mai profundă și 
subtilă literatură ora
lă, In iubirea și admi
rația căreia 
nostru, școlit și 
gent, nu va 
să rămină pururi fas
cinat.

Redescoperind, in 
urmă cu un an, fru
musețea tărimului bi
horean, am trăit rever 
lația Școlii 
jusculă — 
comune 
pentru care, 
sincronizarea cu 
pele civilizației 
exclusiv 
Totuși, Ia Bratca 
Delurenl, copiii 
obligați să învețe 
gile și postulatele 
vilizației, să se inte
greze in spirala as
cendentă a cunoaște
rii, intrucit li se oferă, 
ca o revanșă a margi- 
nalizării geografice,' 
dotări școlare la care 
pot. jindul elevii foarte 
multor școli cu intiie-

spiritul 
exi- 

contenl

— cu ma
in sate șl 
indepărtate 

teoretic, 
eta- 
pare

facultativă. 
Și 

sint 
le- 
ct-

tați „municipale".
Bratca și Delureni, 
ceea ce poate era odi
nioară chilia umilă a 
unei singure clase in- 
seainnă azi laboratoa
re superdotate de chi
mie, fizică, biologie, 
cabinet de limba ro
mână, de matematică, 
tablă ultramodernă, 
truse individuale de 
experiențe. parchet 
lăcuit, culoare de mar
mură. plante decora
tive cu grații și luxu
rianță de seră. La ce 
servesc toate acestea 
la țară, mai pot rica
na elitiști anacronici 
și. atunci, cu sau fără 
temei, imi revine in 
minte celebrul vers 
blagian care amintește 
că veșnicia s-a năs
cut la sat. Iar dacă 
veșnicie inseamnă cu
noaștere, iată că. in 
sfirșit., acestui nucleu 
primordial al înțelep
ciunii și tradiției ro
mânești care a fost, 
care este satul, i se 
cuvine confirmarea 
prin lumina cunoaș
terii generoase și com
plexe, atit de jinduită 
secole de-a rindul 
vlăstarele desculțe 
acestei nații.

M-am întrebat 
Bratca și 
bihoreni' cum 
putea măguli 
noasele și 
rele gazde 
rii Gheorghe lorda- 
che și Viorel Stoica, 
directorii școlilor cu 
clasele I—X), ce cu
vinte destul de gene
roase ar putea să cu
prindă strădaniile, de
votamentul lor pildui
tor. N-am spus insă 
nimic memorabil și 
multă vreme am me
ditat asupra acestei de 
laudă rostiri. Acum, 
rememorind cu iubire 
acei oameni și înfăp
tuirile lor esențiale, 
cred că aș putea inte
gra lăcașurile de în
vățătură din Bratca 
și Delureni in eveni
mentul de lumină și 
pietate care, de două 
veacuri, continuă să șe 
numească atit de tul
burător „Școala ar
deleană".

Unul dintre cele mai noi lăcașuri de 
cultură și educație materialist-științi
fică din municipiul Craiova. Casa de 
cultură a științei și tehnicii pentru 
tineret și-a ciștigat un loc . aparte 
intre așezămintele in care tineretul 
doljean iși desăvirșește pregătirea 
moral-politică, pentru muncă și viață, 
lată succint citeva argumente ale 
cifrelor : 29 000 de participant! la
bogata suită a manifestărilor cultural- 
educative organizate aici, cit și in în
treprinderile platformelor industriale 
din oraș și județ, pe parcursul unui 
an; 1 544 de membri permanenți 
ingeriși in 19 cercuri tehnico-aplicati- 
ve, in 22 de echipe și brigăzi art.is-

tice : susținuta activitate 
celor 244 de tineri membri 
rilor „Cintăreților cetății", „Pelendava" 
si al creației de anticipație „Henri 
Coandă-- și incă multe altele. în com
plexitatea procesului educativ-lorma- 
tiv al tinerei generații un loc primor
dial il ocupă educația patriotică, ms- 
terialist-științifică și revoluționară, la 
înfăptuirea căreia simpozioanele, ex
pozițiile de carte, artă plastică, dezba
terile in cadrul cabinetelor politice și 
juridice contribuie substanțial, pri
lejuind un real schimb de idei, opinii, 
diferențiate și nuanțate pe grupuri 
socio-profesionale. potrivit virstei fie
căruia, talentului și specificului preo-

cupărilor 
meroase 
se regăsește și in cadrul manifestărilor 
cu conținut, etnografic, pentru păstia- 
rea minunatelor tradiții ale poporului 
nostru. în imaginile alăturate am 
surprins citeva aspecte din activitatea 
cercului de informatică, din expoziția 
de artă plastică „Metafora păcii", 
precum și de la concursul interju- 
dețe.in de interpretare muzicală dotat 
cu premiul „Dinu Lipatti", organizat 
aici de către Comitetul județean Dolj 
al U.T.C., împreună cu Filarmonica 
de stat „Oltenia" din Craiova și 
Colegiul criticilor muzicali din cadrul 
A.T.M. București. (Eugen Dichiseanu).

de 
ale

la
Delurenii 

mi-aș 
lumi-

ospitalie- 
(profeso-

Smaranda 
COSMIN

temperatura creativității
întimplător. ne-a căzut in mină 

revista intitulată simplu „Orizon
turi marine". O revistă gen „ma
gazin", in care coordonatorul ei și 
colaboratorii Încearcă să concentre
ze, in puține pagini, viața politică 
a țării, date importante din isto
ria neamului, realizări ale acestui 
timp (construcția noului port Con- 
stanța-Sud, podul de la Cernavo
dă), noi apariții editoriale, date 
despre nave de-a lungul timpurilor, 
interviuri cu premiați la concursuri 
profesionale, versuri, multe ver
suri. crochiuri marinărești, jurnale 
sentimentale, un amplu comentariu 
despre premiile decernate studenți
lor de la Institutul de marină 
..Mircea cel Bătrin" din Constan
ța — pentru că despre el este vor
ba — la Festivalul artei și creației 
studențești, in diverse 
Festivalului național 
României". Un palmares de invi
diat : 24 de formații care s-ap ca
lificat in 14 genuri artistice : cor, 
compoziție, interpretare, pictură, 
film etc., etc.

lată-ne. dar, la acest institut de 
învățărpint superior, un fel de mi- 
crooraș in oraș — amețești par- 
curgindu-1 —, situat in nord-vestul 
Constantei. Curățenie pretutindeni 
(înăuntru și in afară) de farmacie, 
o aliniere perfectă a aleilor, ici, 
colo, solarii îngrijite gospodărește, 
o cetate cu un program al rigori
lor, explicabil, calculat punct cu 
punct, subordonat imperativului de 
a scoate absolvenți apți să conducă 
o navă, s-o repare, ,ș-o apere, să 
știe cu fiecare fibră că in larg, pe 
mările planetei Pămint, nava e tara 
lor. „...tn țara mea I a fi comu
nist. inseamnă / să te zidești la te
melia ei“, se mărturisea, în revistă 
amintită, studentul Ion Pop. Deci 
absolvenți cu un larg orizont poli
tic 
tie 
tin 
lui 
tut, 
multiplele posibilități de formare 
instructiv-educatrvă create studen
ților din institut : impresionanta 
bază materială, din care baza teh
nică : laboratoare, cabinete cir in-

stalatii electrice de bord, săli de 
specialitate cu două profiluri dis
tincte — navigație și electromeca
nică. La care se adaugă două săli 
de spectacole cu 400 și circa 200 
locuri, o bibliotecă cu o jumătate 
de milion volume, o bază sportivă 
de 10 hectare cu atestare olimpică 
(bazin de înot de 50 m, două săli 
de gimnastică — una de iudo și 
alta de gimnastică aerobică), c 
stație de radioamplificare cu emi
siuni locale realizate de studenți, 
discotecă, săli de repetiții cu orgă 
electronică, pianină, instrumente 
de percuție, săli pentru cercul li
terar, de pictură, de foto, un studio

oceanic Tulcea. Studenții de aici 
desfășoară o frumoasă și rodnică 
activitate de creație, de interpre
tare artistică. O dovadă sint și lau
rii ady.și de formațiile artistice, co
rul bărbătesc, de grupurile „Folk" 
și „Polifonic", de pictori amatori, 
de cineamatori... Cercul de artă 
plastică este condus de Marcela 
Caranfil. o entuziastă a penelului. 
Pe pereții sălii, multe picturi, cite
va distinse cu premii in cadrul 
Festivalului național „Cmtarea 
României". Temele abordate : ma
rea văzută din larg, marinarul pri
mind o scrisoare de acasă, un colț, 
de litoral, legendara „Rîndunica"

etape ale 
„Cintarea

și cultural. O succintă discu- 
cu căpitan-locotenent Constan- 
Aurel, secretarul comitetu- 

de partid al acestui insti- 
este edificatoare in ce privește

Din experiența Instițyinlui de marină din Constanța

TV, sală de cineclub etc., etc. „O 
bază materială temeinică atit pen
tru studiu, cit și pentru informarea 
și formarea studentului pe plan 
cultural", intervine căpitan-locote- 
nent Gheorghe Motoacă, secretar 
adjunct cu propaganda, care avea 
să ne însoțească prin institut, bucu
ros că ne poate împărtăși și arăta 
din realizările studenților de aici, 
de a căror activitate culturală se 
ocupă nemijlocit. Activitate care 
la institutul de marină are un o- 
biectiv 
trioticâ.

„Deși 
absolut 
in aprilie a.c. 
Caliga. anul II navigație, a ciștigat 
locul I pe țară și premiul special 
al Societății de științe istorice Ia 
concursul ..Probleme fundamentale 
ale istoriei poporului român-*. A- 
flăm că e și meritul asistentei Ma
ria Petru și al profesorului Andrei 
Pop, de la catedra de istorie, care 
s-au ocupat îndeaproape de cei 
care au concurat. în plus, sint de 
adăugat o serie de activități comu
ne cu Muzeul de științe naturale și 
arheologice, cu Muzeul marinei ro
mâne, (comunicări, simpozioane), 
vizite in port, la șantierul naval, 
la întreprinderea de transport Con
stanța, întreprinderea de pescuit

primordial : educarea pa-

sintem institut cu profil 
tehnic — ni se spune — 

studentul Tudorel

torpilind un vas turcesc in timpul 
războiului de independență, dra
gostea de țară în diverse ipostaze, 
portrete de marinari și, ici-colo, 
natură statică eu flori, cu fructe 
sau un tablou ecvestru. Sint lucra
te nervos, foarte multe in cuțit sau 
cu pensulă groasă ; ai senzația că 
undeva autorul a îngroșat bine țăr
mul ca să nu se prelingă culoarea. 
Numele autorilor : Dorin Anasta
sii!, Sorin Oancea, Adrian Stănes- 
cu, anul III navigație, Cristea Ce- 
poi, anul I electromecanică, loniță 
Daniel maistru militar clasa a 
III-a. Talente native, cultivate aici 
cu migală, cu atenție, cu dăruire.

Citeva clipe poposim și la cine
club. Tinărul Grigore lamandi pro
iecta, in reluare, pelicula „Scrisoa
re de pe alte meleaguri" de Ni
colae Miu. student anul III la_elec- 
tromecanică, 
valul artei 
singurătatea marinarului, 
tea și mindria de a reprezenta țara 
de la un capăt la altul de lume re
vin ca un laitmotiv. „Am dori să 
vorbim cu autorul filmului", ii 
spunem însoțitorului nostru. „Cu 
plăcere, ne răspunde, dar acum 
trebuie să fie prin golful Byscaia... 
Pe lingă practica obligatorie pe 
vas. s-a angajat să realizeze filmul 
■•Botezul marinăresc-. Să sperăm

premiată la Festi- 
studențești. Marea și 

neliniș-

că va fi cel puțin la înălțimea ce
lui de acum". Proiecte ale cineclu- 
bului ? Cu cei câțiva studenți — 
Fernando Voinescu din anul IV 
navigație și Alexandru Dumitru, 
anul IV electromecanică — medicul 
maior Constantin Mihalache, con
ducătorul cineclubului. lucrează la 
doua iunie: primu,. oespre o navâ- 
școală realizată din fibră de sticlă 
de studenții institutului, sub îndru
marea asistentului Vladimir Beiza
dea de la catedra de tehnologie a 
construcțiilor navale. O premieră 
națională, de fapt. Omologat deja, 
vasul iși așteaptă botezul, 
lea film va fi un poem de 
te. „Stinca speranței1-. In 
la sugeștia șaerțtaruluf 
cu propaganda și sub 
marea lui. se va realiza 
la care vor fl antrenați studenți ai 
anului ii! care vor face practică in 
Marea Minerii ; un film didactic. 
Un scurt popas la studioul TV, 
unde il găsim pe maistrul princi
pal loan Negrea. Meșterea la niște 
circuite care cuplau citeva aparate 
TV intr-un mod de neînțeles pen
tru un neavizat. O sală dreptun
ghiulară. citeva TV-uri. un color și 
o microsală cu un pupitru de co
mandă. De fapt un studiou in toa
tă regula cu circuit închis care de
servește 60 de clase, studiou racor
dat și la oficiul de calcul, de unde 
se primesc informații care se mo
delează cu sunet. E ceva gen tele- 
școală, ne asigură maistrul. De aici, 
din studiou, dincolo de orele afec
tate programului TV propriu-zis. 
se transmit filme și soectacole in- 
registrate. teleconferinte. Înregis
trări muzicale, cursuri de speciali
tate la solicitarea studenților, sub 
forma unor meditații. Realizat cu 
ajutorul studenților de la Faculta
tea de electromecanică, deci prin 
autodotare, studioul lucrează pe 
canalul IV. repartizat de televiziune 
pentru programele de uz intern, și 
pe canalul 8 pentru programul na
țional. Aici se fac și cursurile de 
limbi străine. Un studiou cu circuit 
Închis, dar cu deschidere/largă spre 
toate formele de cultură Și infor
mare.

Al doi- 
dragos- 
paralel. 
adjunct 

indi u- 
un film

• „184S făcu capăt io- 
băgiei,f numarul 5/1988 al revistei 
„Transilvania" 
nătura Iui 
documente inedite privitoare la 
lutionar 1848, păstrate in fondul de manu
scrise al Bibliotecii „Astra" din Sibiu. O 
consemnare din 6 decembrie 1848. făcută 
de un locuitor din Nireș, sublinia astfel 
nedreptele 
pașoptiste.
care erau 
1848. făcu 
de 890 de 
robia românilor cea mai cumplită. Ungurii, 
domni sau grofi, aveau drepturi constitu
tionals a lucra cu românii fără de cele 
date, batăr să apese legea, cit vrea și cit 
le poftea inima. Eu sint mărturie cum că 
în timpul meu de 1831 pină la 1848. grof 
Csaky Josef și următoriu lui, Csaky 
Gydrgy, in timpul de arat și de cărat, pină 
nu gata tot, nimenea nu putea să-și care 
finul, să-și are lui, numai domnului său. 
Dară cel mai mult, bucatele le putrezeau 
in cimp, că nu era slobod să le aducă pină 
nu le dijmălea și pină 
dijma acasă. Robie ca 
faraoni nu au putut fi in 
documente aruncă lumină asupra unor 
episoade din epopeea apărării Munților 
Apuseni, evidențiind privațiunile și greu
tățile ce au trebuit să fie infrinte de bravii 
lor locuitori. Astfel, din februarie 1849 da
tează .,fugarea" locuitorilor din comuna
Muntele Rece către „domnul general
Avram lancu". prin care solicită să le 
„facă rinduială" spre a primi provizii, in
trucit „acum nu se pot duce nici intr-o 
lăture, nici după sare, nici după bucate" ; 
cererea lor era cu atit mai presantă cu cit 
la ei se refugiaseră „din satele de jos", de 
teama represiunilor guvernanților transil
vani. toți cei care „au fost căpitani și 
căprari" in oastea revoluționară româneas
că. O scrisoare din 12 aprilie 1849 către 
Avram lancu il informa pe acesta despre 
proiectul unei acțiuni militare românești 
în zona Alba lulia — TeiUș, despre mersul 
activității de turnare a tunurilor (..Tunu
rile mele să gată in cel mai bun ord-'), iar 
o altă scrisoare aduce informația că in 
tibura lui Avram lancu se turnaseră „23 
sau mai multe" tunuri.

este publicat, 
Paul Abrudan, un

sub sem- 
grupaj de 
anul revo-

rânduieli dinaintea revoluției 
asuprirea socială și națională Ia 
supuși românii. „Anul acesta, 
capăt iobăgiei. care iobăgie era 
ani pină atunci. Iobăgia era

nu ducea dinsu 
aceasta nici sub 

Egipet". Alte

• „Inima nației întregii 
La scurtă vreme după dubla alegere a lui 
Alexandru Ioan Cuza, la Focșani și-a 
început lucrările Comisia Centrală. Însărci
nată cu pregătirea unor legi comune pen
tru Moldova și Muntenia. Deosebit de in
teresant pentru modul in care oamenii po
litiei patrioti i-au înțeles menirea — aceea 
de a pregăti deplina unire a Principatelor 
Române — este mesajul adresat comisiei 
de către domnitor, la 16 aprilie 1859 — act 
aliat in fonduri arhivistică vrincene, după 
cum ne comunică tovarășul Victor Nămo- 
loșanu, șeful f’Ualei județene Vrancea a 
Arhivelor Statului : „Pe citu e de povăroa- 
să (...) misiunea Domniei voastre, pe atita 
este de mare și glorioasă de veți sci a vă 
susține neincetatu la înălțimea positii la 
care nația întreagă vă invită și doresce ne- 
incetatu a vă vedea intrupindu sau preve- 
nindu generoasele ei aspirațiuni. De la 
Domnia voastră nația întreagă așteaptă a 
prepara și a înființa nodurile de cea mai 
strinsă și de cea mai adevărată unire (.,.)“. 
Toți românii „prin urmare se uită la a- 
ceastă comisie ca la centrulu, sau mai bine, 
ca la inteligenta și inima nației întregi".

Marta CțUIBUS
-...... .... •—Y» —

Grupaj realizat de Silviu ACHIM
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Adunări festive consacrate
„Zilei învățătorului"

Potrivit tradiției, in fiecare an. la 
30 iunie, se sărbătorește „Ziua învă
țătorului". Evenimentul a fost mar
cat prin organizarea in întreaga țară, 
în municipii, orașe, comune și cen
tre universitare de adunări festive.

Desfășurate în atmosfera de pu- 
j./nică efervescență creatoare, ge

nerată de dezbaterea de către între
gul partid și popor a tezelor de ex
cepțională valoare teoretică și prac
tică cuprinse în Expunerea 
șului Nicolae Ceausescu la 
Comitetului Politic Executiv 
al P.C.R. din 29 aprilie a.c., 
orientărilor și indicațiilor formulate 
la Consfătuirea de lucru cu activul 
și cadrele de bază din domeniile ac
tivității organizatorice, ideologice și 
politico-educative, Ia recenta plenară 
a partidului, adunările s-au consti
tuit intr-un prilej de bilanț al activi
tății depuse de cadrele didactice din 
învățămîntul de toate gradele pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce revin 
școlii în conformitate cu obiectivele 
stabilite de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale partidului, 
de plenara Consiliului Național al 
Științei și Invățămîntului privind 
educarea și formarea tinerei gene
rații pentru muncă și viață.

Cadrelor didactice care au obținut 
rezultate deosebite în activitatea 
profesională, în munca științifică $1 
social-obștească li s-au conferit de 
către Ministerul Educației și învăță- 
mîntului titlul de evidențiat.

într-o atmosferă de puternică În
suflețire. de vibrant patriotism, par
ticipanta au adresat telegrame tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro-

to vară- 
ședința 
al C.C. 
ideilor.

mân, președintele Republicii Socia
liste România, in care se exprimă 
sentimentele de aleasă dragoste și 
înaltă prețuire pe care toți slujitorii 
școlii le poartă conducătorului iubit 
al partidului și al țării pentru activi
tatea sa neobosită consacrată înflo
ririi multilaterale a patriei, pentru 
grija permanentă față de tînăra ge
nerație, pentru contribuția sa hotărî- 
toare la așezarea pe baze noi, știin
țifice, militant-revoluționare a învă- 
țămîntului de toate gradele în strîn- 
să legătură cu sarcinile construcției 
socialiste.

Telegramele aduc un cald omagiu 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om politic 
și savant de largă recunoaștere in
ternațională, președinte al Consiliu
lui Național al Științei și învățămin- 
tului, pentru importanta contribuție 
adusă la perfecționarea învățămîn- 
tului, la formarea și educarea cadre
lor necesare tuturor domeniilor de 
activitate, la dezvoltarea științei și 
culturii românești.

Subliniindu-se adeziunea deplină a 
întregului corp didactic la politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, in telegrame se 
reafirmă hotărirea slujitorilor învă- 
țămintului românesc de a face totul 
pentru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce le revin în cadrul amplu
lui proces instructiv-educativ, pentru 
realizarea unei noi calități in învă- 
țămîntul de toate gradele, pentru 
sporirea aportului școlii la pregăti
rea temeinică a tineretului, la făuri
rea omului nou. constructor con
știent și devotat al socialismului și 
comunismului in patria noastră.

(Agerpres)

Cronica zilei
La Ambasada U.R.S.S. din Bucu

rești a avut loc. joi. o conferință de 
presă organizată cu prilejul celei 
de-a XlX-a Conferințe Unionale a 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, in cadrul căreia a fost evi
dențiată semnificația evenimentului, 
în curs de desfășurare, in 
zile, la Moscova.

*
Cu prilejul Zilei naționale 

pubiicii Burundi. în Capitală ______
loc. joi. o manifestare culturală or
ganizată de Institutul Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea, 
în cadrul căreia au fost înfățișate 
aspecte ale dezvoltării economico- 
sociale a acestei țări.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

A fost prezent Zacharie Madaga. 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Burundi la București.

tv

aceste

a Re- 
a avut

(Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A CANADEI

Doamnei JEANNE
Guvernatorul general al

SAUVE
Canadei

( OTTAWA

Aniversarea Zilei naționale a Canadei îmi. __ _ _. __  oferă plăcutul
adresa, în numele poporului român și al meu personal, oele

prilej de a vă 
, ____  , ._____ _____  ...___ _ , ...____ __ mai calde fe

licitări, iar poporului canadian prieten sincere urări de pace, bunăstare și 
progres.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima Încrederea că, acționîndu-se 
în spiritul înțelegerilor convenite la Ottawa, relațiile bune de colaborare 
dintre România și Canada se vor dezvolta și în viitor pe toate planurile, 
in interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii, securității și înțelegerii in
tre toate națiunile lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Con
stantin Dăscălescu, 
legramă primului-ministru 
nadei, Brian Mulroney, în 
transmite calde felicitări

România,
a adresat o te

al Ca- 
care îi 

și urări de

succes cu ocazia zilei naționale « 
acestei țări. în telegramă se expri
mă convingerea că relațiile româno- 
canadiene vor continua să se dez
volte. in interesul popoarelor noas
tre, al păcii și securității interna
ționale.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII BURUNDI

Domnului Maior PIERRE BUYOYA
Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională, 

Președinte al Republicii Burundi

BUJUMBURA

Cu ocazia celei de-a 26-a aniversări a proclamării independenței — 
Ziua națională a Republicii Burundi — vă adresez calde felicitări și cete 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului burundez 
prieten pace, progres și prosperitate.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare statornicite 
între țările noastre se vor dezvolta tot mai mult in viitor, spre binele po
poarelor român și burundez, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării inter
naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

In inima fiecăruia
Alături de mama, care ne-a dat 

Viață, alături de tatăl, care ne-a 
sprijinit cerul pe umeri, pentru ca 
pașii noștri să înainteze cutezători, 
deplini și curați în lumină, există 
un om anume, in sufletul fiecăruia 
dintre noi. o ființă inconfundabilă, 
pe care n-o vom uita niciodată, la 
bine ori la greu, dăruindu-ne pu
teri nebănuite, de biruință și împli
nire : învățătorul nostru. Învăță
torul, cu demnitatea sa așezată, cu 
neclintirer sa luminată, ori învăță
toarea, i gingășia, cu înțelegerea 
și blinda ea, cu tăria sa de neîn
vins in dredinta de a ne face oa
meni adevărați. Șl unul și celălalt 
— cu responsabilități, cu griji și 
gingășii de părinți, față de ființa 

• 'astră in continuă și uimită deve-
re. Pe parcursul unei vieți de 

m învățătorul se află la pragul de 
unde umbrele neștiinței pier și 
încep să se arate zorii aflării și 
întemeierii lumii pe semnele cărții. 
La pragul esențial in care semnul 
zgiriat pe foaia albă de hirtie în
cep să capete înțeles ! Iată de ce, 

curată și adevărată a 
după părinți, eu îl 

Mama, 
o

și botanica. înainte de Anul nou 
l-au trimis pe front... Cea de-a tre
ia învățătoare. îmi amintesc, stătea 
pe scara de piatră de la intrarea 
in școală. M-a întrebat cum mă 
cheamă și cu ce medie vin la 
școala ei. Era un sat de munte, 
intre păduri și stinci. Era singură, 
bărbatul ei. firește, la război. L-a 
așteptat mulți ani, el a venit in 
cele din urmă, o întreagă poveste. 
Știa să stăpinească lumea nouă in 
care eu intram cu teamă și o 
imensă curiozitate. Eram vreo 
douăzeci de copii intre clasele unu 
și șapte. Știa să dea fiecăruia 
ce i se cuvine. Am aflat de la ea 
multe despre firea lucrurilor, a na
turii și a oamenilor. Pot spune că 
sub mina blindă și ochiul ei sever 
am crescut intr-un an cit alții în 
zece. Mă gîndesc la ea cu duioșie 
și recunoștință.

Georqe BALAIȚA

20,00 Telejurnal
20,25 în pregătirea plenarei C.C. al 

P.C.R. — Un amplu și însufleți- 
tor program pentru perfecționarea 
întregii activități • Aplicarea fer
mă a principiilor mecanismului e- 
conomico-financiar

20,45 Mîndria de a fi cetățean al Româ
niei socialiste (color). Mangalia în 
haine de lucru

21,00 Cadran mondial. România socia
listă — contribuții inestimabile la 
edificarea unei lumi a păcii și co
laborării

21,15 Serial științific (color). Univers, 
materie, viață. Emisiune de educa
ție materialist-științifică

21,35 Laureați ai Festivalului național 
„Cîntarea României44 în studioul 
muzicii, ușoare (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

La 1 iulie, poporul 
canadian sărbătorește 
ziua sa națională.

Țară de mărimea 
unui continent, situa
tă în partea septen
trională a Americii, 
Canada a reușit, bucu- 
rindu-se de însemna
tele bogății ale solu
lui și subsolului, să-și 
dezvolte in mod sus
ținut economia, dispu- 
nind in prezent de o 
industrie și agricultu
ră moderne. în ultimii 
ani insă, ca urmare 
a crizei economice 
mondiale, o serie de 
sectoare, în special în

Industrie, 
fruntate 
dificultăți, 
și în nivelul șomaju
lui.

Promovînd o politi
că consecventă de dez
voltare a relațiilor cu 
toate statele, indife
rent de orînduirea so- 
cial-politică, România 
a stabilit raporturi de 
colaborare și coopera
re cu Canada, pe plan 
politic, economic, teh- 
nico-științific și cul
tural, pe baza respec
tării stricte a princi
piilor suveranității și 
independentei națio-

au 
cu

fost con- 
serioase 

reflectate

nale, neamestecului In 
treburile interne, ega
lității și avantajului 
reciproc. Convorbirile 
la nivel înalt româno- 
canadiene, acordurile 
de colaborare și con
lucrare reciproc avan
tajoasă, încheiate 
diferite domenii 
activitate, frecvența 
nor contacte atestă 
există largi posibilități 
de extindere și adînci- 
re a cooperării dintre 
cele două țări, cores
punzător 
reciproce, 
cauzei păcii și înțele
gerii în lume.

Republica Burundi 
sărbătorește la 1 iulie 
împlinirea a 26 de ani 
de la proclamarea in
dependenței. Tînărul 
stat (suprafața — 
27 834 kmp ; populația 
4,4 milioane locuitori) 
are o economie pre
ponderent agrară. în 
anii care au trecut de 
la dobindirea inde
pendentei au fost de
puse eforturi pentru 
lichidarea subdezvol

tării, au fost 
in condițiile 
de reforma 
cooperative 
exploatarea 
s-a trecut la

create, 
oferite 
agrară, 
pentru 
cafelei, 

făurirea
unei industrii proprii. 
La Bujumbura a apă
rut o platformă indus
trială, iar la 20 km 
depărtare de capitală 
funcționează cea mai 
mare centrală electri
că construită in țară. 

Relațiile de priete

nie statornicite între 
România și Burundi 
cunosc un curs ascen
dent, stimulat prin 
dialogul la nivel înalt. 
Acordurile șl înțele
gerile existente con
feră perspective rod
nice conlucrării româ- 
no-burundeze pe di
verse planuri. în in
teresul reciproc, al 
edificării unei noi 
ordini economice și 
politice mondiale.

Distincții decernate pentru locul I ocupat
in întrecerea socialistăV»

in 
de 
u- 
că

intereselor 
cerințelor

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICS RUANDEZE

Domnului General-maior JUVENAL HABYARIMANA
Președintele Republicii Ruandeze, 

Președintele-fondator 
al Mișcării Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare

KIGALI

'■•dinea 
îndată 

așez pe învățătorul meu. 
tatăl și învățătorul nostru — 
trinitate a umanității.

Petre GHELMEZ
» Inițiatori 

intru adevăr
Ei care ne-au învățat primele 

versuri din literatura română se 
cuvin cinstiți ca inițiatorii noștri.

Ei care ne-au învățat că binele, 
deși vremelnic învins, izbutește să 
biruie răul trebuie lăudați ca jude
cătorii nevăzuți ai faptelor'noastre, 
din ceața vremurilor copilăriei 
pină azi. Primii mei dascăli... Ea 
mi-a rotunjit primele litere. El m-a 
vrăjit cu podoaba costumelor buco- 
vOnege lucrate cu blăniță de jder 
și cirlionțu mieilor, mărturie de 
frumusețer arhaică și nepieritoare, 
strînse intr-o modestă sală de cla
să. Amîndoi mi-au arătat cum se 
aprinde focul intr-o vatră strămo
șească, suflînd din toată inima 
adevăr și dăruire deplină.

Adrian POPESCU

învățătorul meu
Acum cinci decenii. învățătorul 

meu din comuna Suseni-Bogați 
ne preda toate materiile. Era un 
zeu atotputernic și atoateștiutor. 
Ne-a făcut să înfruntăm viața cu 
mult 
iluzii. Nu admitea 
Cele . 
realizat cu el au sădit in mine un 
rondo-vivace plin de inefabil și 
tensiune. Domnul Vucea l-ar fi 
luat drept un frate bun și respec
tabil și l-ar fi privit CU invidie din 
multe puncte de vedere. Dar toți 
știam carte.

Brăduț COVALIU

curaj, cu îndrăzneală, fără 
nici o visare, 

patru clase pe care le-am

Cu recunoștință
Am făcut școala primară in vre

muri aspre și nestatornice, la țară 
și la oraș. Prima mea învățătoare 
era malta, slabă, tăcută. Bărbatul ei 
a murit in război. De la ea am în
vățat că durerea nemăsurată care 
împietrește sufletul omului poate 
fi stăpinită. Învățătorul cu care am 
început clasa a doua primară avea 
o patimă cu două capete : muzica

De la abecedar...
Pornind de la cadrul aparent 

restrîns, „de laborator", al muncii 
cu elevii care învață abecedarul și 
ajungînd pină la cele mai variate 
forme de manifestare social-cultu- 
rale. învățătorul este un important 
factor educațional, formativ, el 
însuși trebuind, să fie un model de 
existentă spirituală, căci deprinde
rile esențiale de a învăța, de a 
avea o disciplină a cunoașterii, de 
a fi sincer și devotat colectivității 
căreia ii aparții se consolidează 
încă din primii ani de școală. În
vățătorul este omul care ii iniția
ză pe copii in toate disciplinele, 
pornind de la caligrafie și purtare 
și abordind toate domeniile de 
bacă ale cunoașterii umane.

Laudă tuturor învățătorilor noștri 
și celor care vor veni, care cu 
truda unei vieți iau. in fiecare 
toamnă, drumul de la început. pen
tru a crește copiii țării și pentru 
a asigura perenitatea spiritualității 
romanești !

Liana ALEXANDRA

în cadrul 
care au avut 
stitutului de 
ICECHIM, întreprinderilor de utilaj 
chimic „Grivița roșie", de mașini 
grele, Institutului de proiectări de 
secții și uzine metalurgice, Indus
triei tehnice medicale din Bucu
rești, întreprinderilor poligrafică 
Sibiu și forestieră de exploatare și 
transport Vilcea. Oficiului național 
de turism „Carpați" Brașov și între
prinderii de turism, hoteluri și res
taurante București — unități dis
tinse cu înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste" — le-au fost 
inminate „Steagul Roșu" și Diploma 
de Onoare ale Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor clin 
România pentru ocuparea locului I 
pe țară in anul trecut in întrecerea 
socialistă.

Participanții la adunări au adresat 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar.^cneral al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, într-o atmosferă 
entuziastă, de puternică angajare pa
triotică, telegrame in care exprimă 
recunoștință pentru prețuirea adusă 
muncii lor, sentimentele de profundă 
dragoste și stimă față de conducăto
rul partidului și statului nostru, 
ctitor al României socialiste moder
ne, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, pentru pildui- 
toarea și neobosita sa activitate re
voluționară pusă în slujba dezvol
tării necontenite a patriei, creșterii 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor.

unor adunări festive 
loc in aceste zile, In- 
Cercetări Chimice —

Telegramele dau, totodată, glas 
înaltei stime și prețuiri față de 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminentă persona
litate politică, om de știință de largă 
recunoaștere internațională, care 
aduce o excepțională contribuție la 
elaborarea și înfăptuirea programe
lor de dezvoltare economico-socială 
a țării, la înflorirea științei, invăță- 
mîntului și culturii românești.

Intr-o deplină unitate de gind și 
simțire, participanții la adunări și-au 
exprimat hotărirea de nestrămutat 
de a pune întreaga lor capacitate de 
muncă și creație in slujba propășirii 
continue a patriei noastre socialiste, 
de a munci cu abnegație pentru în
deplinirea prevederilor de plan pe 
anul 1988 și pe întregul cincinal la 
înalți parametri de eficiență și cali
tate, de a face totul pentru transpu
nerea in viață a obiectivelor. Con- , 
greșului al XIII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului. a orientări
lor și sarcinilor formulate de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in magistralele 
expuneri prezentate la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din aprilie, la plenara Consi
liului Național al Oamenilor Muncii 
și la Consfătuirea de lucru cu activul 
și cadrele de bază din domeniile 
activității organizatorice, ideologice 
și politico-educative, documente pro
gramatice de inestimabilă valoare 
care fundamentează cu claritate stra
tegia operei de edificare a socia
lismului și comunismului in România.

BOTOȘANI : Extinderea 
suprafeței comerciale

O dată cu desfășurarea în ritm 
susținut a construcției de locuințe 
pentru oamenii muncii, in județul 
Botoșani, ca urmare a preocupării 
și eforturilor constructorilor și be
neficiarilor, se înregistrează rezul
tate deosebite și în extinderea su
prafețelor comerciale, îndeosebi 
în cartierele noi aflate în preajma 
zonelor industriale. Astfel, în pe
rioada care a trecut din acest an, 
colectivul Trustului de antrepriză 
generală construcții-montaj a dat 
in folosință noi spații comerciale, 
totalizînd aproape 4 600 mp, ur- 
mind ca în semestrul al doilea al 
anului să fie finalizate lucrările a 
încă 7 000 metri 
mare parte din 
rînd inaugurate 
mobilier unicat, 
cu stofă, plafoane din lemn natur 
și alte decorațiuni confecționate cu 
mijloace proprii, din materiale sim
ple, reprezentind in felul acesta 
unități comerciale etalon. Printre 
acestea se află noile magazine de 
produse chimice, electrotehnice, 
materiale de construcții și de uz 
gospodăresc din Botoșani. (Eugen 
Hrușcă).

pătrați. Cea mai 
magazinele de cu- 
sînt înzestrate cu 

lambriuri tapisate

LISTA OFICIALA
a obligațiunilor C.E.C. 

ieșite ciștigătoare la tragerea Ia sorți 
lunară din 30 iunie 1988

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
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productivității muncii față de preve
deri. Este un bilanț rodnic ce pune 
în evidență hotărirea fermă a între
gului colectiv al unității pentru 
transpunerea în viață a sarcinilor 
reieșite din expunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor la ex
port.

lui a fost îndeplinit în proporție de 
106,2 la sută, piuă la sfirșitul aces
tei luni, la depășirea de pînă acum 
adăugindu-se alte peste 2 milioane 
lei, sporuri înregistrate în condițiile 
reducerii cheltuielilor totale și ma- 

ateriale și creșterii cu 3,7 la sută

Argumentele unui reviriment

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 1 iulie, ora 20 — 4 iulie, ora 
20. In țară: Vremea va fi călduroasă. 
Cerul va fi variabil, cu unele innorări 
mai accentuate în regiunile nordice și 
centrale, unde, pe alocuri, vor cădea 
ploi in aversă și se vor semnala des
cărcări electrice. Tot aici, izolat, vor 11

condiții pentru căderi de grindină șl 
cantități de apă de peste 20 de litri pe 
metrul pătrat in 24 ore. tn restul te
ritoriului se vor semnala doar ploi 
răzlețe. .Vintul va surla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 12 și 22 de grade, iar 
cele maxime intre 36 șl 36 de grade. 
In București : Vremea va fi călduroasă, 
iar cerul variabil. Condiții reduse pen
tru averse de ploaie și descărcări elec
trice după-amiaza. Vintul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor oscila intre 17 și 20 de grade, iar 
cele maxime intre 33 șl 35 de grade.

DE EXPORT

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Ruandeze imi oferă plăcutul 
prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare existente 
între țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, spre binele și în 
interesul popoarelor român și ruandez. al cauzei păcii, înțelegerii și colabo
rării în întreaga lume.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului ruandez 
prieten noi realizări pe calea dezvoltării eoonomico-sociale a patriei sale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Astăzi se împlinesc 
26 de ani de la pro
clamarea independen
ței de stat a Repu
blicii Ruandeze.

Situată in inima 
continentului african, 
într-o zonă a munți
lor și podișurilor înal
te, Ruanda este un 
stat cu o mare densi
tate a populației (pes
te 150 locuitori pe 
kmp), care se ocupă 
în marea ei majorita
te CU agricultura. Se

cultivă cereale, ma
nioc, ceai și mai ales 
cafea — principalul 
produs de export.

In perioada relativ 
scurtă de la procla
marea independenței, 
poporul ruandez și-a 
concentrat eforturile 
in direcția lichidării 
înapoierii economice 
moștenite din trecut, 
obținînd succese în 
sporirea producției

Animat de senti
mente de solidaritate 
cu popoarele africane, 
poporul român urmă
rește cu simpatie 
eforturile depuse de 
poporul ruandez pen
tru făurirea unei vieți 
noi. între Republica 
Socialistă România și 
Republica Ruandezâ 
s-au statornicit relații 
de prietenie și colabo
rare, in folosul ambe-

agricole și înt.9jeare§.^...Ioi; popoare, „al- tel uri - 
primelor unități ale lor aezvrtttasii ’pașnice 
unei industrii proprii. a omenirii;

teatre cinema

îndeplinirea ritmică integrală 
producției de export, livrarea la ter
menele planificate și în condiții de 
inaltă. calitate a fondului de marfă 
Înscris in contractele cu partenerii 
străini constituie in această perioadă 
domeniul prioritar al activității co
lectivului de la întreprinderea de 
sjni’e de mobilă din Gheorgheni. 
L* la bun început se cuvine precizat 
faptul că produsele unității — stofe 
de mobilă, plușuri pentru tapiserie 
— sint exportate atît direct parte
nerilor străini, cit și indirect, prin 
unitățile specializate in fabricarea 
mobilei.

— Deși la începutul anului uni
tatea s-a confruntat cu unele dificul
tăți in realizarea sarcinilor de ex
port din lipsa unor materii prime și 
nateriale, cura ar fi fire chimice tip 
umbac, celofibră și poliester, fire 
p lină PNA — ne spunea inginera 
irginia Szekeli, directoarea între- 
ținderii — am reușit totuși, printr-o 
si judicioasă aprovizionare, prin- 
io mai bună organizare a muncii 

întregul flux de producție ca. la 
rșitul lunii aprilie, să recuperăm 

I .tanțele înregistrate și de atunci 
' ne realizăm ritmic, integral la un 
I lt nivel calitativ toate comenzile 

export.

Balizările obținute de acest ținăr 
îtiv, in ultima perioadă de timp.

Ilatorează în principal acțiunilor 
inizatorice intreprin.se in secțiile 
fabricație la țesătorie, vopsjtorie 

lîn preparație. Astfel, au fost or- 
nizate echipe specializate in pro- 
cția de export, comenzile au fost 
zate pe firme și parteneri. O or- 

ware judicioasă și rațională, dacă 
în vedere că unitatea trebuie

a să execute țesături în mii de modele 
și poziții coloristice. In plus, ade
seori beneficiarii ” ' ' 
reduse 
solicită 
nevoie, 
pentru 
mobilier. Și întreprinderea 
să onoreze ritmic

„Nu este ușor să ne adaptăm la 
solicitările beneficiarilor — ne spune 
inginera Margit Mogyoros, șefa ate
lierului proiectare-creație. Reușim 
acest lucru printr-o temeinică pre
gătire a fabricației. în plus, comen
zile mai pretențioase le realizăm pe

solicită cantități 
de țesături. Firește, aceștia 
exact cantitatea de care au 
Adică atîț cit este necesar 

10—20 sau 30 de garnituri de 
trebuie 

fiecare comandă.

mașina de tricotat plus dublu, utilaj 
de înaltă productivitate care produce 
cit opt-nouă războaie clasice.

Urmărim modul în care se deru
lează producția de export în secțiile 
de fabricație. în sectorul de vopsi- 
torie, tovarășa Magdalena Domokoș, 
secretara comitetului de partid din 
cadrul întreprinderii, se interesează 
despre stadiul execuției unei comenzi 
pentru un partener străin. Comanda 
se află in stadiu de finalizare și 
chiar in aceeași zi urmează să fie 
livrată. Cu mențiunea că această co
mandă a fost onorată în avans cu 
15 zile. „Știți, partenerii străini sint 
tot mai pretențioși. Solicitările sint 
tot mai multe și mai variate. Ne 
străduim și am reușit să executăm 
toate comenzile cerute. în plus, de 
la începutul anului am creat și ofer
tat 60 de modele noi de țesături in 
250 poziții coloristice".

într-adevăr, producția de export 
este organizată și se derulează aici 
cu precizie de metronom. Pregătirea 
și urmărirea producției sint orga
nizate in așa mod incit de la sosirea 
comenzii in maximum 20 de zile 
produsul este executat.

Demn de relevat e'ste faptul că, in

scopul sporirii calității, realizării 
unor țesături de cea mai bună cali
tate, a fost întărită asistența tehnică 
pe toate schimburile, s-au intensifi
cat cursurile de creștere a pregătirii 
profesionale. Concretizînd cele ară
tate mai sus trebuie spus că, în ul
timii doi ani, pe adresa întreprin
derii nu a sosit nici o reclamație de 
calitate. în ce privește cursurile de 
pregătire a cadrelor, se cuvine men
ționată experiența cu totul deosebită 
a colectivului de aici. Cursurile de 
pregătire au un caracter preponde
rent practic, ele desfășurindu-se 
direct in secțiile de fabricație, la 
mașini, prin demonstrații și aplicații 
concrete, desprinse din problemele 
reale ce trebuie rezolvate în între
prindere.

Urmarea firească a acestor măsuri 
organizatorice și tehnice a fost că 
întreprinderea de stofe de mobilă 
din Gheorgheni a reușit să-și Recu
pereze răminerile in urmă și să-și 
onoreze toate comenzile încheiate cu 
partenerii străini.

Gheorahc IONITA 
Sava BEJINARIU 
Constantin TIMARU

PLANUL ÎNDEPLINIT ÎNAINTE DE TERMEN. Colecti
vul întreprinderii de tricotaje și perdele „Șiretul" din 
Pașcani și-a onorat înainte de termen prevederile de 
plan la producția pentru export pe primul semestru 
al anului. Pină la sfirșitul lunii Iunie s-au executat și 
livrat suplimentar mărfuri în valoare de peste 36 mili
oane lei. (Manole Corcaci).

ATELIERE Șl LINII SPECIALIZATE. Situînd în centrul 
activității indeplinirea exemplară a planului ia export, 
oamenii muncii de la întreprinderea „Electromureș" 
din Tîrqu Mureș raportează că, prin modernizarea pro
ceselor de producție, crearea unor ateliere și linii teh
nologice specializate în producția de export și reali
zarea, pe această bază, a unor produse de înaltă 
calitate, in perioada care a trecut din acest an au 
depășit planul la export cu 10 la sută. Aceăsta în
seamnă eă, in perioada menționată, colectivul de aici 
a livrat pe adresa partenerilor externi, in plus față

de sarcinile de plan, produse în valoare de peste 10 
milioane lei. (Gheorghe Giurgiu).

O NOUĂ NAVĂ LIVRATĂ IN AVANS. Vești bune și 
de pe Șantierul naval Oltenița unde a fost lansată, 
înainte de termen, o nouă navă de 3 300 tdw 
destinată exportului. Acest important succes se adaugă 
la cele obținute pină acum, intre care livrarea la ex
port a unei nave de 5 000 tdw în plus față de planul 
primului semestru al acestui an, precum și plecarea 
în probe de marș a încă două motonave de cite 3 300 
tdw, in avans fată de grafic. (Mihail Dumitrescu).

PRODUSE CHIMICE PESTE PREVEDERI. Colectivul 
întreprinderii chimice din Turda a raportat îndeplinirea 
înainte de termen a prevederilor la producția-marfă 
industrială și la export pe primul semestru din acest 
an. Avansul obținut a permis chimiștilor de aici să 
livreze suplimentar, pînă la sfirșitul lunii iunie, parte
nerilor din țară și de peste hotare, 3 500 tone produse 
chimice de inaltă calitate. (Marin Oprea).
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1 78289 190 50 000
1 46111 59 50 000
1 44398 222 50 000
1 10889 33 50 000
1 67178 113 40 000
1 17844 138 40 000

40 0001 47501 139
1 11953 154 40 000
1 41113 224 40 000
1 00325 171 30 000
1 42926 80 30 000
1 17887 131 30 000
1 58322 140 30 000
1 87690 81 30 000
1 65650 185 30 000
1 29150 107 20 000
1 45.330 54 20 000
1 05605 163 20 000
1 18418 181 20 000
1 74961 20 20 000
1 53426 98 20 000
1 42430 56 20 000
1 52249 29 10 000
1 39345 206 ' 10 000
1 15251 86 10 000
1 91702 121 10 000
1 56793 82 10 000
1 38761 170 10 000
1 61745 180 10 000
1 08721 63 10 000
1 08237 28 5 000
1 72128 152 5 000
1 74749 82 5 000
1 58011 31 . 5 000
1 28064 102 5 000
1 38804 102 5 000
1 26016 07 5 000
1 25296 32 5 000
1 95343
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105 5 000

100 493 31 3 000
100 075 138 2 000
100 563 181 2 000

1 000 80 171 1 000
1 000 70 49 800
1 000 79 166 800
1 000 99 203 800
1 000 15 49 800
1 000 69 214 800
1 000 88 221 800

7 339 TOTAL : 7 345 000

• Filarmonica „George E nes cu* 
(15 68 75, sala Studio): „Treptele afir
mării artistice", Anamaria Iliuț — 
pian, Carmen Roșu-Nicolescu — vi
oară, Mariana Roșu-Nicolescu — pian 
17,30, (Ateneul Român); Concert sim
fonic, dirijor: Mihai Brediceanu, artist 
emerit. Solistă: Annie D’arco (Fran
ța). Orchestra simfonică a filarmoni
cii „George Enescu" — 19
• Teatrul „LtfCia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): O femeie 
drăguță — 18.30
> Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Goe
the mi-a spus — 19
• Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Magheru); Floarea de cactus — 18
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34): Să tiu-ți faci prăvălie cu 
scară —• 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema): O seară 
la Boema — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia ro
mână44 (13 13 00): Cîntă ciocîrlie — 18
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55): 
Stop, în top Daniela — 18
• Teatrul „Țăndărică44 (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04): Motanul încălțat 
— 10

• Să-ți vorbesc despre mine : LU
MINA (14 74 16) — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ;
17.45 ; 20, FLAMURA (85 77 12) — 9 ; 
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
• în fiecare zi mi-e dor de tine : 
VOLGA (79 71 26) — 9 ; 11,15; 13,30;
15.45 ; 18 : 20, COSMOS (27 54 95) — 9 ; 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
• Flăcări pe comori : STUDIO
(59 53 15) — 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19.
• Duminica în familie : FERENTARI
(80 49 85) — 15 ; 17 ; 19, MUNCA
(25 50 97) — 15; 17; 19
• Niște băieți grozavi : DACIA 
(50 35 94) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
• Rezervă la start ; VTTTORUL 
(10 67 40) — 15 ; 17 ; 19.
• Trenul de aur : POPULAR (35 15 17) 
— 15 ; 18.
• Medalion Al. Tatos — Fructe de
pădure : 11; 13: 15; 17; 19, Temerarii 
de la scara doi — 9. MIORIȚA
(14 27 14).
• Nemaipomenitele isprăvi ale Iui 
Servatius : DOINA (16 35 38) — 9 ; 11 ; 
13 ; 15.
• Privește înapoi : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 
20.
• Garda drapelului : BUZESTI
(50 43 58) — 15 ; 17 ; 19.
• Fata fără zestre : COTROCENI 
(49 48 48) — 15 ; 18.

âctuâlutâteâ
CAPITALA GĂZDUIEȘTE DIN NOU

Trei tradiționale competiții internaționale 
de tir

Ciștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea 
cîștigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite 
ciștigătoare.

Piața ciștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—225, la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia în conside
rare.

Activitatea internațională la tir 
este marcată, la sfirșitul acestei săp- 
tănnni. de trei competiții tradițio
nale de mare anvergură programate 
in Capitală, la poligonul Tunari și 
(pentru probele de tir cu aer com
primat) ia ștandul special de la sta
dionul Dinamo. Toate aceste trei 
competiții constituie in fapt un sin
gur concurs, dar. in final, cu clasa
mente separate. Este vorba — cum 
amatorii de tir s-au obișnuit în fie
care an — de Campionatele interna
ționale aie României (acum la a 
XXXV-a ediție). „Cupa țărilor lati
ne și Greciei" (a XXXII-a ediție) și 
„Marele premiu Carpați" (a XlX-a 
ediție), ultima competiție disputîn- 
du-se numai între trăgătorii de ta
lere.

Interesul ce-1 suscită reuniunea de 
tir de la București este ilustrat nu 
numai de numărul mare al trăgăto
rilor prezenți (circa 250 din 19 țări), 
ci, mai ales, de faptul că in rin- 
dul acestora se află, ca mai în
totdeauna de altfel, campioni și re
cordmani ai lumii sau ai continen
telor respective, medaliati olimpici. 
Dar iată țările înscrise Ia marile 
concursuri amintite : Belgia. Brazi
lia. Bulgaria. Cehoslovacia. Cuba. 
Franța, R.D. Germană, Grecia, In
donezia, Italia, Iugoslavia, Monaco,♦

Polonia. Portugalia, San Marino, 
Spania. Turcia. Uniunea Sovietică și. 
desigur. România.

în ce-i privește, trăgătorii noștri 
(din rindul celor mai cunoscuti ii 
notăm pe Corneliu Ion. Sorin Babii, 
Anișoara Matei. Maria Macovei. Pe
tru Iiie. Ion Toman, junioara Da
niela Dumitrașcu. Eugen Antonescu. 
Roxana Crețu) au o bună ocazie de 
a-și măsura nivelul pregătirii la 
care se află înaintea apropiatelor 
Jocuri Olimpice.

Ceremonia deschiderii competiții
lor a avut loc ieri, pe poligo
nul Tunari, primele probe ur- 
mind să se dispute (la Tunari șl 
la Dinamo) azi, de la ora 9. In 
prima zi de concurs sînt prevăzute și 
trei finale (la pistol liber — bărbați, 
la pistol sport — femei și la pușcă 
10 m — bărbați). în celelalte două 
zile. întrecerile încep tot de la ora 9 
dimineața, cu mențiunea că sîmbătă 
vor avea loc finalele la pușcă liberă 
culcat — bărbați, pușcă standard — 
femei, pistol 10 m — femei (40 f) și 
pistol 10 m — bărbați, iar duminică 
Ia pușcă liberă — bărbați, pistol vi
teză, trap — bărbați, skeet — băr
bați și pușcă 10 m — femei.

I. DUMITR1U

PENTATLON MODERN. Cea de-a 
30-a ediție a Campionatelor interna
ționale de pentatlon modern ale 
României s-a încheiat, joi, în Ca
pitală. cu victoria sportivului român 
Marian Gheorghe — 5 283 puncte, 
urmat de polonezul Dariusz Kondrat 
— 5 223 puncte și de bulgarul Ni
kolai Arghirov — 5 163 puncte. Pe 
echipe a ciștigat selecționata Româ
niei — 15 342 puncte, locurile urmă
toare fiind ocupate de Polonia —

15 229 puncte și de România juniori 
— 14 665 puncte.

Proba de cros, disputată in ultima 
zi pe un traseu amenajat in Parcul 
I.O.R.. a revenit lui Paolo Boato 
(Italia) — 1 159 puncte, urmat de 
Lawrence Keyte (Canada) — 1 147 
puncte și Cornel Jsac (România ju
niori) — 1 117 puncte, iar la echipe 
a ciștigat U.R.S.S. — 3 143 puncte.

(Agerpres)

intreprin.se


SOFIA

SOFIA 30 (Agerpres). — Un 
călduros schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, a avut 
loc cu prilejul întilnirii dintre 
Ciudomir Aleksandrov, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, și Miu Dobrescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., care, in 
fruntea unei delegații a sindicatelor

din România, efectuează o vizită 
pentru schimb de experiență în R.P. 
Bulgaria.

în timpul convorbirii au fost re
liefate bunele relații de prietenie și 
de colaborare pe multiple planuri 
existente intre partidele și popoarele 
celor două țări, importanța deosebită 
a dialogului româno-bulgar la cel 
mai inalt nivel pentru dezvoltarea 
și aprofundarea continuă a acestora, 
contribuția pe care o aduc sindica
tele la extinderea și întărirea legă
turilor tradiționale de prietenie 
dintre popoarele român și bulgar, în 
interesul cauzei păcii, socialismului 
și progresului in lume.

ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR

PROBLEMĂ CENTRALĂ A OMENIRII

întregul continent african să fie transformat

într-o zonă liberă de arme nucleare

ȘEDINȚA PREZIDIULUI C.C. AL U.C.I.
Stipe Șuvar a fost ales președinte 

al Prezidiului C.C. al U.C.I.

un

La 
ce-

BELGRAD 30 (Agerpres). — In șe
dința Prezidiului C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, desfășura
tă marți, la Belgrad, Stipe Șuvar a 
fost ales în funcția de președinte al 
Prezidiului C.C. al U.C.I. pentru

★
BELGRAD 30 (Agerpres). — 

Belgrad s-au încheiat lucrările
lei de-a 15-a plenare a C.C. al U.C.I., 
care a adoptat în unanimitate tezele 
recentei Conferințe a U.C.I. ca plat
formă politico-ideologică de acțiune 
a comuniștilor iugoslavi în perioada 
pină la următoarea conferință a 
partidului, prevăzută a avea loc în 
1990 — relatează agenția Taniug.

mandat de un an. El îi succedă în 
acest post lui Boșko Krunici. După 
cum relatează agenția Taniug, în ca
drul ședinței. Ștefan Koroșeț a fost 
ales în funcția de secretar al Prezi
diului C.C. al U.C.I.*
Plenara a adoptat, de asemenea, Ra
portul cu privire la activitatea Pre
zidiului C.C. al U.C.I. pe perioada 
iulie 1987 — iunie 1988. S-au apro
bat. totodată, concluziile privind sar
cinile comuniștilor in dezvoltarea în 
continuare a sistemului de organi
zare și luare a deciziilor pe baza 
autoconducerii.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Infirmarea deciziei Conqresului S.U.A. de a închide Misiu
nea observatorului permanent al O.E.P. pe lînqă O.N.U. • In 
teritoriile arabe ocupate continuă acțiunile de protest 

populației
ale

PANAMA

Plan de acțiune pentru 

depășirea crizei 

economice și sociale
CIUDAD DE PANAMA 30 (Ager

pres). — Guvernul panamez a pus 
în aplicare un plan de acțiune pe 
termen scurt, pentru perioada iunie- 
decembrie 1988. cu intenția de a 
păși criza economică și socială 
care se confruntă tara, pe baza 
lorificării resurselor existente, 
au in vedere măsuri vizînd creșterea 
eficienței și productivității in eco
nomie. ocuparea forței de muncă. 
De asemenea, sint prevăzute acțiuni 
în domeniile sănătății. învățămîn- 
tului. construcției de locuințe. Criza 
economică a fost agravată de' spo
rirea sancțiunilor adoptate de S.U.A. 
împotriva Republicii Panama înce- 
pind din luna martie, transmite 
agenția Prensa Latina.

de-
cu 

va-
Se

MOSCOVA 30 (Agerpres). — La 
Moscova au continuat joi lucrările 
celei de-a XlX-a Conferințe Unio
nale a P.C.U.S. Au fost dezbătute pe 
larg principalele probleme cuprinse 
in raportul prezentat de secretarul 
general a! C.C. al P.C.U.S.,

M.S. Gorbaciov. 
cele șase 
proiectelor 
rin tei.

Lucrările 
continuă.

Delegații au ales 
comisii de redactare a 
de rezoluții ale confe-

Conferinței Unionale

FRANȚA
Noul guvern se pronunță pentru 

continuarea politicii de austeritate

HARARE 30 (Agerpres). — Luind 
cuvîntul la Harare în cadrul unei 
conferințe de presă, Noian Makom- 
be, președintele senatului Zimbab
wean, a chemat parlamentul să pro
clame Republica Zimbabwe zonă li
beră de arme nucleare, subliniind că 
legiferarea unei asemenea hotăriri 
ar constitui un exemplu și pentru 
alte state de pe continent. Relevînd 
rolul important al O.U.A. în această 
privință, președintele senatului zim- 
babweean a arătat că declarațiile 
adoptate în acest sens de către ță
rile membre ale O.U.A. trebuie întă-

rite 
creț 
tregului continent african într-o zonă 
liberă de arme nucleare. El a arătat, 
totodată, că principala piedică în 
realizarea acestui deziderat rezidă în 
tentativele unor puteri de a trans
forma Africa într-un depozit pentru 
reziduurile lor nucleare și în ambi
țiile nucleare ale regimului rasist 
de la Pretoria, care urmăresc să 
mențină prin orice mijloace siste
mul de apartheid din Africa aus
trală.

prin semnarea unui acord con- 
cu privire la transformarea în-

Apel pentru renunțarea
DHAKA. Cu prilejul împlinirii a 

două decenii de la semnarea Tra
tatului de neproliferare 
nucleare. 
Populare 
hammad 
lăturarea 
nucleare 
cipală a 
cind în 
probleme critice care confruntă co
munitatea mondială în eforturile 
sale de a promova cauza dezvoltării 
economice și sociale a lumii a treia, 
de a realiza progrese reale in afir
marea drepturilor omului, de a

a armelor 
președintele Republicii 

Bangladesh, Hussain Mu- 
Ershad, a apreciat că în- 
primejdiei unei catastrofe 

a devenit problema prin- 
vremurilor noastre, „între- 

importanță toate celelalte

la opțiunea nucleară
edifica o lume bazată 
respectarea demnității

Subliniind că pașii 
calea reducerii arsenalelor nucleare, 
a dezarmării generale și totale sînt 
lenți și inadecvati, președintele Er- 
shad a adresat puterilor nucleare 
apelul de a renunța la opțiunea 
nucleară și a adopta măsuri con
crete de dezarmare. Trebuie să nu 
slăbim o singură clipă eforturile de 
a înlătura definitiv spectrul distru- 

vreme 
arătat

WASHINGTON 30 
Judecătorul federal 
mund Palmieri, din Manhattan (New 
York) a pronunțat o hotărîre care 
infirmă decizia Congresului S.U.A, 
de a închide Misiunea observatoru
lui permanent al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) pe 
lingă O.N.U. In hotărirea judecăto
rească se arată că Administrația a- 
mericană nu are dreptul de a închi
de misiunea O.E.P., intrucit aceasta 
contravine obligațiilor pe care Sta
tele Unite și le-au asumat în baza 
acordului din 1947 privind funcțio
narea sediului Națiunilor Unite pe 
teritoriul american.

Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, și-a exprimat 
satisfacția în legătură cu hotărirea 
pronunțată de judecătorul federal 
american Edmund Palmieri, care a 
infirmat decizia Administrației ame
ricane de a închide Misiunea obser
vatorului permanent al Organizației 
pentru Eliberarea - • -
Națiunile Unite.

(Agerpres). — 
american Ed-

Palestinei pe lingă

in
WASHINGTON 30 (Agerpres). — 

Potrivit unui sondaj de opinie efec
tuat in S.U.A. la începutul acestui 
an. ale cărui rezultate au fost pu
blicate recent la Washington, 79 la 
sută dintre cetățenii americani spri
jină Tratatul sovieto-american pri
vind eliminarea rachetelor nucleare 
cu rază medie și mai scurtă de ac
țiune, iar 82 la sută din cei ches
tionați se pronunță pentru conti-

pe justiție și 
umane", 
întreprinși pe

gerii, care apasă de atita 
asupra existenței noastre, a 
el în încheiere.

masă
nuarea negocierilor dintre cele două 
țări pentru reducerea armelor nu
cleare strategice. De asemenea, son
dajul de opinie, realizat de organi
zația autointitulată „Americanii vor
besc despre securitate" (A.T.S.), ara
tă că majoritatea americanilor sînt 
favorabili negocierii unor măsuri 
care să conducă la eliminarea to
tală a armelor nucleare de pe pla
neta noastră.

Orașul portughez Setubal declarat zonă denuclearizată
LISABONA 30 (Agerpres). — Depu

tății Consiliului municipal din Se
tubal au aprobat cu mare majoritate 
de voturi ratificarea hotăririi auto
rităților locale de a declara orașul

zonă denuclearizată. Această hotă- 
rîre corespunde năzuinței întregului 
popor portughez de a trăi intr-o lu
me fără arme nucleare, se arată în
tr-o declarație adoptată de consiliu 
cu acest prilej.

palestiniene
In teritoriile arabe ocupate 

tinuă demonstrațiile de protest 
populației palestiniene împotriva 
autorităților israeliene. La Nablus, 
Jenin, El Khalil, Qalqiylia și in alte 
localități, demonstrațiile s-au soldat 
cu ciocniri între palestinieni și arma- 

............................ lor 
cu 
au

Consiliul Permanent
con- 

ale al O.S.A. condamnă

PARIS 30 (Agerpres). — Primul- 
ministru al Franței, Michel Rocard, 
a prezentat in cadrul Adunării Na
ționale o declarație de politică ge
nerală a noului guvern. In domeniul 
politicii interne, el s-a pronunțat 
pentru continuarea liniei „economiei 
de austeritate" și modernizare a in
dustriei și agriculturii, precum și 
pentru intensificarea cercetării știin
țifice. Vorbitorul a relevat, de ase
menea, că una dintre sarcinile prio
ritare ale noului cabinet o constituie 
lupta împotriva sărăciei. Michel Ro
card a lansat un apel parlamentului 
să sprijine eforturile guvernului său

privind îmbunătățirea educației, cer
cetării științifice și creării de locuri 
de muncă. In domeniul militar, a 
spus el, Franța va continua să-și a- 
sigure mijloacele necesare pentru 
garantarea propriei securități, a in
dependenței și apărării intereselor 
sale, fără să împiedice căutările din 
domeniul realizării unui „echilibru 
stabil al forțelor la nivelul cel mai 
scăzut al armamentelor".

In sfîrșit, premierul Rocard a re
afirmat că în toamna acestui an va 
fi organizat un referendum asupra 
viitorului statut al 
teritoriu de peste

Noii Caledonii, 
mări al Franței.

întilnirea la nivel înalt a țărilor africane

tă, care a folosit împotriva 
gloanțe de cauciuc și grenade 
gaze lacrimogene. La Qalqiylia 
fost instituite restricții de circulație 
iar la El Khalil poliția a dispus în
chiderea unor magazine aparținînd 
unor negustori arabi acuzați că au 
participat la manifestațiile de pro
test. (Agerpres).

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite se desfășoară. înce- 
pind de miercuri, lucrările unui sim
pozion internațional al organizațiilor 
neguvernamentale din regiunea Ame
rica de Nord, consacrat problemei 
palestiniene. La reuniune iau parte 
și reprezentanți ai Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei.

WASHINGTON 30 (Agerpres). -r- 
Consiliul Permanent al Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.) a apro
bat în unanimitate o rezoluție în 
care „deplinge" lovitura de stat mi
litară din Haiti și își manifestă, tot
odată, îngrijorarea față de respec
tarea drepturilor și libertăților fun
damentale ale omului în această 
țară. Rezoluția reafirmă, de aseme
nea, „solidaritatea cu poporul hai- 
tian, cu speranța împlinirii aspira
țiilor sale legitime de pace, libertate 
și democrație prin exercitarea drep
tului la autodeterminare".

Luări de poziție ale forțelor

de limbă portugheză
S-a subliniat necesitatea continuării negocierilor in vederea 

găsirii unei formule de
BISSAU 30 (Agerpres). — La Bis

sau s-a încheiat întilnirea la nivel 
înalt a țărilor africane de limbă 
portugheză, în cadrul căreia pre
ședinții Angolei, Republicii Capului 
Verde. Mozambicului. Sao Tome și 
Principe și Guineei-Bissau au exa
minat, in principal, căile de întărire 
a solidarității și intensificării cola
borării dintre statele respective, pre
cum și o serie de aspecte ale situa
ției de pe continentul african, inclu
siv evoluțiile din Africa australă.

pace în Africa australă
Șefii de stat prezenți au adoptat un 
program de acțiune menit să întă
rească solidaritatea și cooperarea in- 
re statele participante. în declara
ția dată publicității de participanți 
— informează agenția Taniug — se 
relevă sprijinul față de dreptul po
norului și guvernului angolez de 
a-și apăra suveranitatea și integrita
tea. Documentul subliniază necesi
tatea continuării negocierilor in ve
derea găsirii unei formule de pace 
in Africa australă.

Proteste în Italia și Marea Britanie 
față de decizia preconizatei transferări a unor avioane militare 

americane pe teritoriile acestor țări
ROMA 30 (Agerpres). — Camera 

deputaților a Parlamentului italian 
a început dezbaterea asupra preco
nizatei transferări pe teritoriul Ita
liei a 79 de avioane militare ameri
cane de tipul „F-16", de la baza spa
niolă Torrejon. In baza unui acord 
intervenit între guvernele Spaniei și 
S.U.A., cele 79 de avioane urmează 
să fie evacuate de la baza spaniolă 
Torrejon in următorii trei ani.

Dezbaterea din Camera deputați
lor in această chestiune a început 
după ce guvernul ițalian a aprobat, 
fără o consultare prealabilă a parla
mentului, transferarea avioanelor 
respective la baza militară Santa 
Ana din Calabria. Ulterior, hotărirea 
guvernului a stîrnit un puternic pro
test al populației și al partidelor de 
stingă, inclusiv în parlament.

LONDRA 30 (Agerpres). — După 
cum a făcut cunoscut generalul Wil
liam Kirk, comandantul forțelor ae
riene ale S.U.A. în Europa, un nou 
lot de peste 50 de avioane de bom
bardament de tip „F-lll" vor fi a- 
duse la bazele militare de pe teri
toriul Marii Britanii pînă la finele 
anului viitor sau începutul anului 
1990. Aceste aparate, care pot fi do
tate cu rachete de croazieră, se vor 
adăuga celor 150 de avioane de ace
lași tip staționate deja pe teritoriul 
britanic. Această măsură a fost in- 
timpinată cu critici de diferite per
sonalități politice și reprezentanți ai 
opiniei publice britanice și america
ne, care consideră că trebuie să se 
treacă la noi măsuri de dezarmare, 
nu de intensificare a înarmărilor pe 
continentul european.

R.F.G

Prăbușirea a trei avioane de luptă F-16
BONN 30 (Agerpres). — Trei avi

oane de luptă „F-16", aparținind 
forțelor aeriene americane staționa
te pe teritoriul R.F.G., s-au prăbușit, 
miercuri, in interval de numai ci
teva ore. in cursul unor manevre. 
Potrivit unui comunicat oficial, un 
pilot și-a pierdut viața, altul a fost

rănit, iar cel de-al treilea a reușit 
să scape cu viață. In ultimele trei 
luni, pe teritoriul vest-german s-au 
prăbușit 10 avioane „F-16", aparți
nînd forțelor aeriene ale R.F.G., 
S.U.A., Marii Britanii și Franței, 
precizează comunicatul.

de opoziție in parlamentul namibia: Contacte intre • •

sud-coreean
SEUL 30 (Agerpres). — In cadru] 

dezbaterilor care au început în par
lamentul sud-coreean — unde for
țele de opoziție dețin majoritatea —, 
liderul principalei formațiuni de 
opoziție, Kim Dae Jung, președintele 
Partidului Păcii și Democrației, s-a 
pronunțat pentru neintervenția mili
tarilor în viața politică și pentru 
semnarea unui acord de neagresiune 
intre Coreea de Sud și R.P.D. Co
reeană. Pe de altă parte, el a cerut 
ca fostul dictator Chun Du Hwan 
să-și recunoască deschis vina pen
tru înăbușirea în sînge a răscoalei 
populare de la Kwangju, din 1980, 
in cursul căreia au fost ucise citeva 
sute de persoane — relatează agen
țiile de presă.

In intreaga Coree de Sud au loc 
ample acțiuni ale populației in ca
drul cărora sint prezentate dovezi 
incontestabile ale responsabilității lui 
Chun Du Hwan în evenimentele sus
menționate.

albe si membri ai»
WINDHOEK 30 (Agerpres). - In 

Namibia a luat ființă, recent, orga
nizația „Planul namibian de pace" 
din oare fac parte reprezentanți ai 
minorității albe — oameni de afa
ceri, fermieri, juriști, oameni de ști
ință, litere și artă, ziariști. Repre
zentanții organizației au avut o se
rie de contacte cu Organizația Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.). In cursul ultimei în- 
tîlniri de la Stockholm dintre repre
zentanți ai minorității albe din Na
mibia și membri ai conducerii 
S.W.A.P.O., desfășurată la 19—21 iu
nie, au fost exprimate in unanimi-

reprezentanți ai m/wității 
conducerii S.W.A.P.O.?

tate sprijinul față de rezoluția 435 
a Consiliului de Securitate al O.N.U. 
cu privire la accesul Namibiei la 
independență și hotărirea de ya ,
cepe decolonizarea țării cel mai tir- 
ziu la 29 septembrie 1988. La Stock
holm, părțile au subliniat necesita
tea realizării 
tionale intre comunitatea 
majoritară și comunitatea albă na- 
mibiană. Membrii conduce • ’ l 
S.W.A.P.O. au arătat, in acest, s 
dru. că Namibia independentă va 
trebui să fie un stat democratic 
care să garanteze drepturile funda
mentale ale tuturor cetățenilor țării.

unei reconcilieri na- 
africană

(DIN Actualitatea ȚolîțîcȚ)

0 CONCLUZIE MAJORĂ LA ÎNCHEIEREA SESIUNII SPECIALE A O.N.U. CONSACRATE DEZARMĂRII

Seminar internațional 
pe tema apărării 

mediului înconjurător
CARACAS 30 (Agerpres). — tn 

capitala Venezuelei au inceput lucră
rile seminarului internațional pe 
tema apărării și dezvoltării mediului 
inconj urător. Peste 60 de experți in 
materie participă la un schimb de 
experiență in domeniul amintit, in- 
cercind să realizeze o coordonare a 
acțiunilor ce se întreprind pe plan 
național, pentru creșterea eficienței 
campaniei 
rea 
lui

internaționale în favoa- 
conservării și protecției mediu- 

ambiant.

Nu demobilizare, ci intensificarea eforturilor

pentru o lume arme și războaie

r

In cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. 
al P.C.R., ca și in expunerile ante
rioare — la Comitetul Politic Exe
cutiv. la recenta consfătuire de lu
cru cu activul și cadrele de bază 
din domeniile activității organizato
rice, ideologice și politico-educative 

fost subliniată, cu deosebi- 
cerința de a se trece la 

în primul

— a 
tă putere, 
înfăptuirea dezarmării, 
rind nucleare, ca singura modalita
te de a se elimina efectiv pericolul 
unui război nimicitor. De fapt, 
este bine cunoscut că in repetate rin- 
duri secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, a subliniat 
că acesta este imperativul primor
dial al contemporaneității. Ca o 
ilustrare vie a înaltei răspunderi 
pentru destinele umanității, se în
scriu perseverența cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reliefează necesi
tatea de a se trece de la politica de 
înarmări la o politică nouă, de lichi
dare a arsenalelor nucleare, vibran
tele sale apeluri la unirea eforturi
lor tuturor statelor și popoarelor in 
vederea eliminării, pină nu este 
prea tirziu. â gravelor pericole ce 
planează asupra întregii lumi.

Preocupările și îngrijorarea ce se 
manifestă pe plan mondial față de 
continuarea înarmărilor, voința po
poarelor de a fi eliberate de coșma
rul unei catastrofe nucleare și-au gă
sit o elocventă expresie nrin recenta 
sesiune specială a Adunării Genera
le a O.N.U. consacrată dezarmării, 
care a concentrat atenția opiniei pu
blice mondiale, in speranța că lu
crările acestui for vor 
elaborarea unor măsuri 
deschidă calea marelui 
înaintării spre o lume 
Sub imnactul acestei voințe, in ca
drul sesiunii a fost formulat un 
mare număr de initiative, idei, pro
puneri, sugestii, de natură să scoată 
problema dezarmării din impas.

Printr-un profund spirit construc
tiv. prin realism și caracter concret, 
de lucru, s-au impus măsurile sin
tetizate in documentul intitulat 
„CONSIDERENTELE ȘI PROPUNE-

contribui la 
de natură să 
deziderat al 
fără arme.

RILE ROMÂNIEI ALE PREȘEDIN
TELUI NICOLAE,CEAUȘESCU CU 
PRIVIRE LA PROBLEMELE DE
ZARMĂRII ȘI DIRECȚIILE DE 
ACȚIUNE A ȚARILOR PENTRU 
SOLUȚIONAREA LOR". In acest 
program de largă cuprindere, pro
blema dezarmării este abordată glo
bal și atotcuprinzător, tratată in 
toată complexitatea sa. stabilindu-se 
obiectivele, pe etape, ale acestui 
proces și mijloacele de realizare a 
lor, înscriind ca prioritatea priorită
ților impulsionarea negocierilor pri
vind dezarmarea nucleară, pentru 
lichidarea armamentelor nucleare 
strategice și, în general, a însăși a- 
menințării nucleare, programul 
românesc preconizează in ace
lași timp un șir de măsuri practice 
pentru oprirea militarizării spa
țiului cosmic, concomitent cu re
alizarea unor acțiuni de dezarmare 
convențională, de înghețare și redu
cere a armamentelor, 
cheltuielilor 
României < 
înfăptuire a 
a se elimina 
mondial și a 
și încrederii 
expresie în
sintetic de țara noastră ca O.N.U. să 
lanseze chemarea : „Dezarmarea
prin fapte".

Caracterul profund realist al pro
punerilor țării noastre, gradul înalt 
în care acestea răspund cerințelor 
fundamentale ale popoarelor sint 
pregnant ilustrate de faptul că ele 
s-au regăsit, într-o formă sau alta, 
in măsurile preconizate de nume
roase alte state, in cadrul sesiunii, 
mai ales ale țărilor mici și mijlocii, 
nealiniate, in curs de dezvoltare — 
reprezentind de fapt imensa majori
tate a statelor lumii — care s-au 
pronunțat in sprijinul unui proces 
autentic de dezarmare.

„Dăm o inaltă apreciere poziției 
marii majorități a țărilor lumii 
Ia această conferință — a ară
tat în acest sens tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — și ne ex
primăm speranța că — în activita
tea viitoare pe plan internațional —

efectivelor și 
militare. Concepțiile 

cu privire ' la modul de 
dezideratului istoric de 

pericolul unui război 
se făuri o lume a păcii 
și-au găsit o grăitoare 
propunerea formulată

dezbaterile 
la sesiunea

am- 
spe-

se va tine seama de 
ple care au avut loc 
cială a Organizației Națiunilor U- 
nite".

De fapt, nimeni, absolut nimeni 
nu a contestat necesitatea dezarmă
rii. Estș aceasta, fără îndoială, un 
semn al vremii, o ilustrare a adevă
rului că in zilele noastre nici un 
om politic, guvernul nici unei țări 
nu poate lua atitudine fățișă împo
triva unui asemenea deziderat pri
mordial fără riscul de a se izola in 
propria țară și pe plan internațio
nal, de a apărea ca adversar al aspi
rațiilor și voinței întregii umanități. 
Această voință este atît de copleși
toare ineît pină și unii politicieni 
și diplomați care, în țările lor, ac
ționează ca promotori 
cursei înarmărilor, ai 
„descurajării nucleare", 
pensării" rachetelor cu rază medie ce 
urmează a fi eliminate prin alte 
arme, chiar și mai nimicitoare, și-au 
schimbat, in sala forumului mondial, 
„colții de lup" cu „blana de oaie". 
Dar cuvintele frumoase și declara
țiile de intenții au fost, din păca
te, însoțite de diferite manevre de 
culise și alte acțiuni care au împie
dicat adoptarea unor măsuri concre
te pe linia înfăptuirii acestui dezi
derat major al lumii de azi.

In aceste condiții, așa cum se știe, 
sesiunea nu s-a încheiat cu rezulta
tele așteptate de popoare, tn pofida 
eforturilor perseverente depuse de 
un mare număr de state, nu s-a 
reușit să se realizeze un consens 
și să se adopte un document final 
care să traseze căile și direcțiile 
de acțiune în 
înarmărilor 
mare.

Așa 
Nicolae 
nea nu

zeloși ai 
menținerii 
ai „com-

vederea stăvilirii cursei 
și trecerii la dezar-

a arătat tovarășulcum
Ceaușescu, faptul că sesiu- 
a dus la finalizarea dorită 

se datorește cîtorva țări, și in pri
mul rind Statelor Unite ale Ame
rica, care s-au opus adoptării unui 
document cuprinzător in problema 
dezarmării. Desigur, prin această 
blocare a unei importante reuniuni 
internaționale, statele respective iși 
asumă o gravă răspundere, atît in

fața propriilor popoare, cit și a în
tregii omeniri. Pe bună dreptate, in 
rindul opiniei publice se ridică în
trebarea : care vor fi perspectivele 
reale ale negocierilor in vederea 
unei reduceri cu 50 la sută a arme
lor strategice ofensive dacă in fo
rumul mondial cel mai larg și re
prezentativ se blochează adoptarea 
de măsuri de natură să angajeze, 
fie și moral, in sensul realizării de 
înțelegeri pentru intensificarea pro
cesului de dezarmare ?

Se adeverește, o dată in plus, că
— așa cum a subliniat președintele 
României în documentele amintite
— pașii realizați in direcția des
tinderii nu au schimbat rapor
tul de forțe, nu au inlăturat pe
ricolul pe care armamentul nuclear 
îl prezintă pentru însăși existența 
vieții pe planeta noastră, că, oricît 
de important ar fi, acordul de lichi
dare-a rachetelor cu rază medie și 
mai scurtă de acțiune nu este decit 
un inceput modest. De aceea, luările 
de poziție ale țării noastre, ale pre
ședintelui ei sînt un apel la acțiune 
și vigilență, la înlăturarea oricăror 
iluzii, indemnind la intensificarea e- 
forturilor statelor și popoarelor pen
tru a determina schimbarea cursului 
evenimentelor, realizarea dezarmării. 
Aceasta este o problemă fundamen
tală care interesează, fără excepție, 
toate statele, toate popoarele și de 
aceea nu poate fi soluționată doar 
de citeva țări, oricît de mari ar fi. 
Se impune, de aceea, ca toate ță
rile, forțele sociale cele mai largi 
să-și asume răspunderea și să ac
ționeze pentru Înfăptuirea dezarmă
rii. pentru asigurarea păcii.

în acest spirit, incheierea sesiunii 
speciale fără rezultatele așteptate 
de popoare, nu trebuie să ducă la 
demobilizare, la încetarea sau di
minuarea eforturilor pentru dezar
mare, ci, dimpotrivă, la mobiliza
rea și mai puternică a tuturor for
țelor social-politice realiste ale lu
mii pentru a impune lichidarea po
liticii de înarmări și a salva pacea, 
existența omenirii.

AI. CĂMPEĂNU

POLITICII DE APARTHEID!

Demonstrație de protest la Londra împotriva politicii de apartheid, pentru 
incetorea represiunilor la care recurge regimul rasist de la Pretoria

Agențiile de presa 
pe scurt
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LA VIENA s-a încheiat joi o 

nouă rundă a convorbirilor privind 
reducerea trupelor și armamentelor 
și măsuri adiacente in Europa cen
trală. Următoarea 
birilor va începe 
septembrie.

rundă a convor- 
la sfîrșitul lunii

Sofia a avut loc
Todor Jivkov,

INTILNIRE. La 
o intilnire intre 
secretar general al C.C. al P C.B., 
și Dimitris Christofias, secretar 
general al Partidului Progresist al 
Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.). care a efectuat o vizită 
in R.P. Bulgaria. Au fost exami
nate — potrivit relatărilor agenției 
B.T.A. — probleme ale relațiilor 
dintre cele două partide, aspecte 
ale vieții internaționale actuale, cu 
precădere evoluția problemei ci
priote. Părțile au subliniat nece
sitatea reglementării oe cale poli
tică. prin negocieri, a problemei 
cipriote, respectîndu-se indepen
dența. unitatea Si integritatea teri
torială. statutul de nealiniere al 
Ciprului.

Salonic, secretarul general a! C.C. 
al P.C. - ~ ....................
kis, a 
actuale 
rează 
drepturilor oamenilor muncii, pen
tru pace, 
națională 
parte, el 
depășirii 
care se 
necesară 
tortelor de stingă.

CONFERINȚĂ. Probleme 
vind întărirea încrederii reciproce 
și reducerea posibilităților izbuc
nirii unui conflict in regiunea Asiei 
și Pacificului vor fi discutate în 
cadrul unei conferințe ce se va1 
desfășura la Kuala Lumpur, înce- 
pind de la 2 iulie, cu participarea 
a circa 130 de oameni de știință 
și profesori din 20 de țări.

din Grecia, Harilaos Flora- 
subliniat că intre sarcinile 
ale comuniștilor eleni figu- 
lupta pentru garantarea

democrație, independență 
și progres. Pe de altă 

a declarat că, în vederea 
actualelor dificultăți cu 
confruntă Grecia, este 
crearea unei coaliții a

DECLARAȚIE. Luind cuvintul in 
cadrul unei reuniuni a laureaților 
Premiului Nobel, la Bonn, fizicia
nul american Nicolaas Bloember- 
gen a pus in evidență imposibili
tatea tehnică a realizării progra
mului american „Inițiativa de Aoă- 
rare Strategică" (S.D.I. — „războiul 
stelelor"). Nici in anul 2010. a ară
tat el, nu va exista incă un răs
puns afirmativ la întrebarea pri
vind posibilitatea utilizării armei 
eu laser in Cosmos pentru distru
gerea rachetelor.

UN SONDAJ DE OPINIE efec
tuat pentru revista „L’Express" de 
Institutul Harris in rindurile copi
ilor francezi intre 10—15 ani dă la 
iveală preocupările acestora in
tr-o serie de probleme majore. 
Astfel, 89 la sută din copii au spus 
că s‘nt foarte îngrijorați de con
flictele care au loc in lume, de 
creșterea consumului de droguri, 
de șomaj și de exacerbarea feno
menelor rasiste, relevă revista ci
tată.

REALEGERE. Parlamentul ira
nian l-a reales joi pe Mir Hussein 
Moussavi în funcția de prim-mi- 
nistru — informează agenția IRNA. 
El va prezenta lista membrilor 
noului cabinet săptămîna viitoare.

PREGĂTIRI. Președintele Cipru
lui. Ghiorghios Vassiliou a orimit 
la Nicosia pe membrii Grupului de 
contact al țărilor nealiniate pentru 
problema cipriotă, format din am
basadorii la Națiunile Unite ai 
unui număr de opt state partici
pante la mișcarea de nealiniere. 
Cu acest prilej, au fost trecute în 
revistă ultimele evoluții în proble
ma cipriotă, precum si stadiul pre
gătirilor pentru viitoarea reuniune 
ministerială a țărilor nealiniate, 
care va avea loc la Nicosia în sep
tembrie a.c. Din acest grup de con
tact fac parte reprezentanți ai Al
geriei. Cubei. Guyanei. Indiei. Sri 
Lankăi., Mali. Iugoslaviei si Zim
babwe.

POZIȚIE. In cadrul unui miting 
desfășurat la Stavroupolis, lingă

PLENARA, La Ankara s-a des
fășurat o plenară a C.C. al Parti
dului Social-Democrat Populist 
(P S.D P ) din Turcia, formațiune 
politică de opoziție. Cu acest 
lej, Deniz Baykal >a fost 
secretar general al partidului.

pri- 
ales

deUN AVION AMERICAN 
recunoaștere „SR-71" a pătruns la 
30 iunie in zona apelor teritoriale 
ale R P.D. Coreene. In primul se
mestru al acestui an au fpst săvir- 
șite peste 30 de asemenea acte de 
spionaj aerian.

MARȘUL DE PROTEST al fer
mierilor portughezi spre Lisabona 
s-a încheiat cu un miting în spri
jinul reformei agrare, desfășurat in 
capitala țării. Participanții au pro
testat față de dezbaterea in parla
ment a unui pachet de măsuri care 
revizuiește legea asupra reformei 
agrare, acordînd marilor latifun
diari prerogative sporite,

DE LA BORDUL COMPLEXULUI SPAȚIAL „MIR". La 30 iunie, 
cosmonauții sovietici Vladimir Titov și Musa Mapar'ov au părăsit caJuna 
complexului spațial „Mir“, ieșind in spațiul liber pentru in ocutrea 
cului detector al unuia din telescoapele Roentgen instalate pe modulu 
„Quant". Toate instrumentele necesare pentru operațiunea respectiva a 
fost încărcate pe o platformă care a fost deplasată la locul lucram. 
Intrucit nu s-a putut acționa asupra sistemului de închidere al ocu ui 
detector din cauza deteriorării unei piese a acestuia, operațiunea nu a 
putut fi executată, iar cosmonauții au revenit la bordul complexului or
bital. Rezultatele ieșirii cosmonauților in spațiu sint in prezent tn 
studiu. Ei s-au aflat in afara complexului orbital timp de 5 bre și 10 
minute. Starea sănătății celor doi cosmonauți este bună.
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