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ÎN SPIRITUL ORIENTĂRILOR Șl SARCINILOR 

SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

REALIZAREA INTEGRALĂ A PLANULUI
-proba conducerii 

productive, a angajării
eficiente a activității 
comuniste, muncitorești

ACUM, 1N CAMPANIA AGRICOLĂ, 
toate lucrările sint importante, 

toate lucrările sint urgente 
Pe primul plan: secerișul, activitatea in legumicultura, 

stringerea furajelor, întreținerea culturilor

Abordlnd lntr-o viziune științifică, de largă 
perspectivă, complexa problematică a perfecțio
nării tuturor domeniilor de activitate din eco
nomia națională, în expunerea prezentată la 
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 29 aprilie, precum și la ședința co
mună a Consiliului Național al Oamenilor Mun
cii și a Consiliului Național al Agriculturii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a pus un accent 
deosebit pe marile obligații și răspunderi ce 
revin in etapa actuală ministerelor, centralelor 
și întreprinderilor, potrivit atribuțiilor ce le 
sint conferite prin lege. Acum mai mult ca 
oricind, așa cum a arătat secretarul general al 
partidului, este necesar ca in activitatea între
prinderilor, centralelor, a tuturor ramurilor de 
activitate să se producă o schimbare radicală in 
felul de rezolvare și soluționare a problemelor 
de care depinde dezvoltarea intensivă, calitativ 
superioară a economiei naționale.

în acest sens, recenta Lege privind statutul 
Juridic al unităților socialiste, pe baza prin- 
.cipiilor autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii economico-financiare precizează răs

punderile care revin întreprinderilor și cen
tralelor pentru realizarea în cît mai bune con
diții a sarcinilor de plan. Astfel, în conformi
tate cu principiile autoconducerii muncitorești, 
autogestiunii economico-financiare și autofi
nanțării, colectivele de oameni ai muncii, în 
calitate de proprietari, producători și beneficiari, 
participă nemijlocit la conducerea și bunul 
mers al întregii activități în unitățile din care 
fac parte și sint obligate să asigure gospodă
rirea eficientă și judicioasă a patrimoniului 
acestora. în acest context, consiliul oamenilor 
muncii răspunde nemijlocit de realizarea inte
grală a producției fizice planificate și a celor
lalți indicatori de plan, valorificarea superioa
ră a întregului potențial tehnico-productiv al 
unității, obținerea unei eficiențe maxime care 
să asigure acoperirea integrală a cheltuielilor 
din venituri, constituirea fondurilor proprii, 
participarea intr-o măsură cit mai mare la sa
tisfacerea necesităților generale ale economiei. 
La rîndul lui. biroul executiv al consiliului 
oamenilor muncii, in calitate de gestionar co
lectiv al patrimoniului unității, asigură aduce

rea la îndeplinire a hotărîrilor consiliului și 
răspunde de luarea măsurilor necesare pentru 
utilizarea fondurilor materiale și financiare cu 
respectarea destinațiilor stabilite prin. plan și 
bugetul de venituri și cheltuieli, precum și a 
dispozițiilor legale.

Unitatea de măsură a conducerii eficiente, 
științifice a activității productive, a conlucră
rii strînse între întreprinderi și centrale o 
constituie realizarea integrală a planului la 
producția fizică, și în primul rînd la export, 
la toți indicatorii calitativi.. Iată de ce, in 
spiritul prevederilor legii, al principiilor auto
conducerii muncitorești, consiliul oamenilor 
muncii, organizațiile de partid trebuie să asi
gure mobilizare;) tuturor oamenilor muncii 
pentru ca pretutindeni, in fiecare întreprin
dere, in fiecare județ și sector de activitate să 
existe condițiile tehnice, materiale și orga
nizatorice necesare pentru realizarea ritmică, 
zi de zi, a planului la toți indicatorii.

în spiritul acestor exigențe, prezentăm azi 
acțiunile întreprinse în două unități din in
dustrie.

Acum, în campania agricolă, un 
obiectiv principal este, in mod fi
resc, recoltarea cerealelor păioase, 
îndeosebi a griului și continuarea 
secerișului la orz în zonele undo 
această cultură a ajuns mai tîrziu 
la maturitate. Dar campania agri
colă de vară nu înseamnă numai 
secerișul cerealelor păioase. Tot 
acum trebuie efectuate numeroase 
alte lucrări deosebit de importan
te. în practica unor unități agri
cole există însă tendința păgubi
toare ca, in condițiile în care aten
ția este concentrată spre execu
tarea recoltării griului și orzului, 
să se neglijeze unele sectoare care 
sînt, de asemenea, prioritare și de 
cea mai mare importanță pentru 
aprovizionarea populației cu pro
duse agroalimentare. Desigur, a- 
cum. cind timpul a devenit deose
bit de călduros, iar pe mari supra
fețe cerealele au ajuns la' maturi
tate, este necesar ca cea mai mare 
atenție să fie acordată stringerii, 
transportării și depozitării griului 
și orzului. Condițiile sint dintre 
cele mai bune pentru efectuarea in 
limitele termenelor prevăzute a 
acestor lucrări. Menționăm că, în 
zonele de sud și de vest ale țării, 
lanurile de grîu au ajuns la ma
turitate, iar acum nici o întîrziere 
la efectuarea acestei importante 
lucrări nu se justifică. Din datele 
comunicate Ministerului Agricul
turii, rezultă că pină în seara zilei 
de 4 iulie în județul Dolj griul a 
fost strîns de pe 13 000 hectare. A- 
ceastă lucrare a fost efectuată pe 
suprafețe mai mari și în județele

Olt, Giurgiu, Constanța, Brăila și 
Călărași, existînd condiții ca aria 
secerișului să cuprindă treptat alte 
zone ale țării. Modul în care evo
luează lucrările oferă garanția că 
în prima parte a săptămînii vii
toare, în județele respective se 
poate încheia recoltarea griului de 
pe întreaga suprafață cultivată. In 
desfășurarea acestei importante lu
crări trebuie să se țină seama de 
experiența acumulată la recoltarea 
orzului, cînd s-a demonstrat că 
prin buna folosire a utilajelor și 
a forței de muncă, prin desfășura
rea întregii acțiuni în flux neîntre
rupt secerișul poate avansa repede. 
Totodată, a rezultat că datorită 
unor neajunsuri dg ordin organi
zatoric și tehnic s-au înregistrat 
decalaje între suprafețele recoltate 
și cele eliberate de paie, ceea ce a 
întirziat însămințarea celei de-a 
doua culturi. Trebuie înțeles că in- 
sămințarea celei de-a doua culturi 
după orz și grîu, conform planului, 
respectîndu-se structura stabilită, 
este necesar să se realizeze in 
toate unitățile agricole, in toate 
județele.

Revenind la ceea ce numeam o 
atitudine de neglijare a unor sec
toare prioritare de mare însemnă
tate pentru aprovizionarea popula
ției cu produse agroalimentare. ne 
vom referi la situația din legumi
cultura. Prima constatare care se 
impune este că, datorită măsurilor 
luate și condițiilor climatice exis
tente, culturile de legume se dez
voltă bine. Au apărut, totuși, unele 
intirzieri nepermise in ce privește

recoltarea unor sortimente de le
gume și nelivrarea conform gra
ficelor stabilite a unor cantități de 
produse destinate consumului in 
stare proaspătă și industrializării 
acestora in fabricile de conserve. 
Dacă în ce privește verdețurile, 
varza. cartofii, ceapa ritmul li
vrărilor satisface cerințele bunei 
aprovizionări a populației, la alte 
sortimente este necesar ca acum 
să se treacă cu forțe mult mai mari 
la recoltare. Este cazul tomatelor, 
castraveților, fasolei păstăi și altor 
sortimente legumicole care ajung 
la maturitate in această perioadă. 
Printr-o temeinică organizare a 
muncii Ia recoltare este necesar să 
se asigure toate condițiile pentru 
livrarea produselor respective în 
ritmul stabilit în graficele zilnice. 
Aceasta este cu atît mai necesar, 
cu cît la mazăre, de pildă, din 
pricini care ar trebui analizate, 
deși s-a realizat o producție bună, 
la piață nu s-au livrat cantitățile 
la nivelul posibilităților și al, ce
rințelor populației. Menționăm, de 
asemenea, necesitatea respectării 
graficelor de recoltare în sensul 
prelungirii livrării produselor pe o 
perioadă mai îndelungată de timp. 
Este cazul verzei, cultură la care 
în unele unități agricole există 
tendința de a se recolta totul pen
tru a se însămînța cea de-a doua 
cultură. Lucrările de recoltare tre-
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Un bun exemplu: întregul spor de producție 
— obținut prin creșterea productivității

Popoarele — creatoare 
conștiente ale propriului destin, 

forța hotărîtoare a istoriei
Experiența noastră, a celor care 

muncim la întreprinderea de pa
nouri și tablouri electrice Alexan
dria, atestă că intre activitatea de 
eonducere in ansamblul său și re
zultatele obținute in realizarea pla
nului la producția fizică, a indica
torilor economico-financiari există 
o strinsă legătură. O conducere mo
dernă, eficientă asigură condi
ții reale pentru îndeplinirea ri
guroasă și ritmică a sarcinilor 
de producție. Așa cum, dimpo
trivă. o conducere empirică, lipsită 
de suport științific, generează rezul
tate nesatisfăcătoare. Iată motivul 
pentru care, in spiritul orientărilor 
și sarcinilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, situăm in cen
trul atenției organelor de partid din 
întreprindere necesitatea perfecțio
nării permanente a activității de 
conducere, a metodelor și stilului 
de lt' TU ale consiliului oamenilor 
muncii organism care, potrivit 
legii, exercită actul de decizie in 
procesul complex al activității eco
nomice.

SISTEMATIZAREA Șl MODERNIZAREA LOCALITĂȚILOR 
-PARTE INTEGRANTĂ A DEZVOLTĂRII SOCIALISTE A ȚĂRII

înfăptuirea proqramelor de siste
matizare a teritoriului și localităților 
- direcție strategică fundamentală 
o dezvoltării României pină in anii 
2000 — va asigura, așa cum sublinia 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU in 
Raportul prezentat la Conferința 
Națională a partidului, „schimbarea 
întregii infâțișări a patriei noastre, 
apropierea condițiilor de viață ți 
de muncă ale satelor de cele ale 
orașelor, va duce la întărirea și mai 
puternică a alianței dintre clasa 
muncitoare, țărănime, intelectuali
tate, dintre toate categoriile de oa
meni ai muncii, va accelera pro
cesul de omogenizare a societății 
socialiste românești, de dispa
riție a deosebirilor esențiale dintre 
orașe si sate, dintre diferite cla
se și categorii sociale, va duce la 
crearea societății unice a poporu
lui muncitor, constructor conștient 
ol socialismului și comunismului I"

Pentru infăptuirea acestor obiec
tive majore ale dezvoltării econo
mico-sociale a patriei noastre ou 
fost aplicate de-o lungul anilor 
construcției socialiste, și cu deo
sebire in perioada inougurată de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
un șir de măsuri de mare impor
tanță. Avem în vedere, în primul 
rind, înfăptuirea in anul 1968, din 
inițiativa și cu aportul determinant 
al secretarului general al partidu
lui, a reorganizării administrativ- 
teritoriale a țării. Această măsură 
o creat un cadru superior pentru 
traducerea cu fermitate in viață a 
politicii partidului de repartizare 
rațională, echilibrată a forțelor de 
producție pe teritoriul patriei, pen
tru dezvoltarea ecortomico-socială 
rapidă a tuturor județelor, și îndeo
sebi a celor rămase în urmă in 
trecut. Tocmai prin înfăptuirea con
secventă a acestei politici s-a creat 
o puternică bază materială, si în 
primul rind industrială, in toate ju
dețele, in fiecare dintre ele existînd 
astăzi cel puțin 4-5 centre indus
triale. Acest proces complex de re
partizare rațională a forțelor de 
producție a fost însoțit de o vastă
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Pot fi oferite numeroase exemple 
care să ilustreze preocuparea consi
liului oamenilor muncii, prin folosi
rea unor metode specifice muncii 
de. partid, pentru soluționarea cu o- 
perativitațe a problemelor produc
ției. manifestarea plenară a princi
piilor autoconducerii muncitorești, a 
hotăririi fiecărui membru al colec
tivului nostru ,de a-Și aduce o con
tribuție dit mai măre ații" la elabo
rarea. cit și la Înfăptuirea riguroa
să a deciziilor adoptate. Astfel, in 
munca de partid am introdus noi 
modalități de dezbatere și analiză a 
unor aspecte economice esențiale. 
Bunăoară, am considerat oportun 
să se analizeze in comun de către 
comitetul de partid și consiliul oa
menilor muncii modul in care sint 
fundamentate și se înfăptuiesc mă
surile de modernizare a producției.

Desigur, comitetul de partid și 
consiliul oamenilor muncii acționea
ză prin mijloace și modalități spe
cifice pentru reușita deplină a aces
tei ample acțiuni. Comitetul de 
partid, de pildă, și-a fixat drept

în pagina a ii-A: Imagini prezente și viitoare dintr-o așezare care va deveni oraș, centru 
al consiliului agroindustrial - Bragadiru, sectorul agricol Ilfov

activitate de sistematizare și urba
nizare, a creat condiții ca un nu
măr important de localități să de
vină orașe, a generat o puternică 
dezvoltare a tuturor localităților, 
care au căpătat o înfățișare nouă, 
asigurînd totodată condiții tot mai 
bune de muncă și de viață tuturor 
locuitorilor patriei noastre.

De bună seamă, dezvoltarea for
țelor de producție și perfecționarea 
activității economico-sociale impun 
continuarea aplicării cu fermitate a 
măsurilor de sistematizare a terito

principal obiectiv să Influențeze 
prin căi și mijloace educaționale 
Îmbunătățirea activității, să deter
mine organul colectiv de conducere 
să adopte măsurile tehnice și orga
nizatorice de care depind realmente 
adineirea procesului de moderniza
re, eficiența sa. Pentru a avea o vi
ziune cit mai largă și mai exactă a- 
supea problemelor iinedipte și, de 
perspectivă, ale procesului de mo
dernizare, dar și pentru a putea des
prinde concluzii cit mai realiste 
pentru perfecționarea in viitor a 
activității consiliului oamenilor 
muncii, am organizat dezbateri in 
adunările generale ale organizațiilor 
de bază, U.T.C. și în grupele sin
dicale. In acest fel. comitetul de 
partid a urmărit ca. in spiritul te
zelor și orientărilor formulate de 
tovarășul Nicolae. Ceaușescu. să 
mobilizeze rfiai intens eforturile cre
atoare ale comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii pe făgașul acțiu
nii de modernizare a producției.

tn aceeași ordine de idei, am efec
tuat in comun o serie de studii me

riului și localităților patriei, in ve
derea dezvoltării armonioase și 
echilibrate a orașelor și comunelor, 
pentru înfăptuirea programului de 
asigurare a unor condiții de viață 
egale pentru toți cetățenii țării și 
ștergerea treptată a deosebirilor 
esențiale dintre sat și oraș. Siste
matizarea teritoriului și localităților 
constituie o parte integrantă a dez
voltării socialiste a patriei și, toc
mai de aceea, partidul nostru, 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se ocupă cu 

nite să îmbogățească portofoliul de 
idei noi. de propuneri și soluții, pe 
baza cărora să putem adopta și alte 
măsuri eficiente in vederea impul
sionării acțiunii de modernizare, -a 
lărgirii cadrului ei de desfășurare. 
Concomitent eu sondajele efectuate 
de membrii comitetului de < partid, 
ai organului de conducere colectivă, 

. Împreună cjg, comici pentru produc
tivitatea" muncii și'organizarea ști
ințifică a producției și a muncii, am 
elaborat. împreună cu muncitorii și 
specialiștii din secțiile productive, 
un studiu pentru depistarea și va
lorificarea resurselor interne pri
vind mai buna exploatare a liniilor 
tehnologice de debitare și profilare

Ion TUDOR
secretar al comitetului de partid, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea 
de panouri și tablouri electrice 
din Alexandria
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stăruință de înfăptuirea programu
lui național elaborat in acest do
meniu.

Cerința traducerii neabătute In 
viață a acestui program a fost 
subliniată din nou, cu putere, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința pe țară a președinților 
consiliilor populare, in expunerea 
la ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 29 apri
lie și in expunerea la ședința 
marelui forum democratic al oame
nilor muncii din industrie și agri

Una din ideile fundamentale care se regăsește pe întreg parcursul 
Tezelor pentru plenara C.C. al P.C.R., fiind reluată in cuvintarea rostită de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la recenta plenară a C.C. al P.C.R., ca 
și in celelalte expuneri ținute in ultimul timp, este aceea a rolului hotă- 
ritor, primordial al popoarelor ca adevăratele făuritoare ale dezvoltării 
economico-sociale din fiecare țară, ale istoriei omenirii.

Popoarele — purtătoare 
ale progresului, factâr pro- 
pulsor al societății umane. 
Este o idpe care ocupă un loc 
central în întreaga operă a secreta
rului general al partidului, fiind 
consemnată in Programul P.C.R., 
in alte . documente de bază ale 
partidului și, statului nostru, și ea 
izvorăște din teza materialist-științi- 
fică potrivit căreia mersul inainle al 
societății omenești constituie rezulta
tul activității maselor, a popoarelor.

Această funcție determinantă este 
legată, in primul rind, de rolul 
popoarelor de a fi creatoarele tutu
ror bunurilor și valorilor materiale 
și spirituale, ceea ce, potrivit cu

cultură de la începutul lunii iunie. 
O dovadă concludentă a preocupă
rii consecvente in acest sens o con
stituie, de asemenea, recenta vizită 
de lucru a secretarului general al 
partidului în cadrul căreia a anali
zat modul in care se realizează 
programele de sistematizare teri
torială a sectorului agricol Ilfov și 
a județului Giurgiu, vizită care a 
prilejuit formularea unor indicații și 
orientări de mare însemnătate pen
tru dezvoltarea in viitor o centre
lor agroindustriale și. a comunelor.

noscutei expresii a lui Marx, repre
zintă ,.i>riniul. act isțpric", „condi
ția'fundamentală â oricărei istorii", 
fără de care societatea însăși ar În
ceta să exțste. Nimic nu „cade“ din 
șenin, totul este produs de oameni, 
natura cel mult oferă posibilități, 
materii prime sau alte resurse, dar 
oamenii sint întotdeauna cei ce le 
valorifică, tocmai in procesul „supu
nerii" naturii, transformării acesteia. 
Popoarele sint purtătoarele progre
sului, oamenii constituie elementul 
principal al forțelor de producție, el 
sint cei ce aduc neîncetat perfecțio
nări și înnoiri acestor forțe, determi
nă creșterea lor rapidă, ceea ce atra
ge după sine reajustarea relațiilor 
de producție, necesitatea concordan
ței dintre aceste relații și caracte

in concordanță cu obiectivele poli
ticii partidului și statului de creș
tere a puterii economice, de înflo
rire a tuturor așezărilor țării, de 
apropiere a condițiilor de muncă, 
de viață și cultură ale locuitorilor 
satelor de cele de la orașe.

Desigur, centrele urbane agroin
dustriale vor deveni, in anii viitori, 
prezențe definitorii in viața eco
nomică, socială și culturală o țării, 
structuri cu importanță aparte in 
geografia economică și adminis
trativă a României socialiste.

rul forțelor de producție, nivelul 
dezvoltării producției materiale. Cu 
alte cuvinte, prin munca lor cotidia
nă, „anonimă", oamenii, popoarele 
determină înlocuirea unei orinduiri 
cu alta, trecerea de la o formație so
cială la una superioară, asigură mer
sul înainte al societății.

în același timp, popoarele asigur*  
progresul continuu al societății prin 
rolul decisiv ce le revine in desfă
șurarea marilor evenimente istorice, 
prin activitatea lor in domeniul vie
ții social-politice, prin lupta împo
triva exploatării sociale și națio
nale. Militind pentru realizarea nă
zuințelor spre o viață mai bună, a 
idealurilor de libertate, ele rezolvă 
contradicțiile fundamentale ale dez
voltării sociale, croiesc drum unei 
orinduiri mai înaintate.

Firește, activitatea creatoare a po
poarelor nu se desfășoară lin, recti- 
liniu, fără luptă și înfruntări — ade
seori acerbe — cu forțele retrograde, 
fără a întimpina obstacole și greu
tăți, fără a înregistra sinuozități și 
reculuri. Faptele, evoluția istorică 
demonstrează că această activitate 
poate fi încetinită sau îngreunată 
atunci cînd, în orînduirile scindate in 
clase antagoniste, popoarele sînt 
oprimate, atunci cînd se află sub 
exploatarea și dominația străină, 
iar roadele muncii lor le sînt răpite, 
atunci cind acțiunea politică nu co
incide cu cerințele istoriei sau chiar 
contravine acestora. Și invers, acti
vitatea de creație a popoarelor poate 
fi accelerată, stimulată, poate deveni 
tot mai intensă atunci cind ele sint 
libere, cînd au un scop conștient, 
cind energiile lor sînt organizate și 
unite, cind acțiunea lor este dirijată 
spre țeluri bine definite.

Un luminos exemplu il constituie 
tnseși remarcabilele înfăptuiri ale 
poporului român în anii noii orin
duiri, și în special în perioada de la 
Congresul al IX-lea, care dovedesc 
cu prisosință forța creatoare a clasei 
muncitoare, a țărănimii, a intelec
tualității. a tuturor oamenilor mun
cii din țara noastră, deveniți deplin 
stăpini pe destinele proprii și ani
mați de hotărirea nestrămutată de 
a nu precupeți nici un efort, în de
plină unitate, sub conducerea parti
dului, pentru a asigura mersul ferm 
inainte al patriei. Desigur, rolul 
decisiv al popoarelor in evoluția 
societății omenești nu exclude im
portanța activității pe care o pot 
desfășura personalitățile in istorie — 
rol ce depinde, in mod hotăritor. de 
felul în care activitatea personalității 
concordă cu cerințele obiective și le
gile dezvoltării sociale, reflectă inte
resele, aspirațiile și voința maselor. 
Cu cit conducătorii politici sesizează 
mai corect și mai prompt aceste, ce
rințe și elaborează, pe baza lor, o 
politică corespunzătoare, cu atit con
tribuția pe care o pot aduce la acce
lerarea evoluției sociale este mai în
semnată. După cum situațiile inverse 
nu pot să nu se traducă prin în- 
greunarea rolului creator al poporu-

__ Romulus CAPLESCU
(Continuare in pag. a Vl-a)

PRAHOVA : Tehnologie
- nouă, modernă

Specialiștii stației-pilot a Filialei 
Ploiești din cadrul Institutului de 
cercetare și proiectare tehnologică 
pentru industria sticlei și cerami
cii fine București au pus la punct 
o nouă tehnologie de tragere a 
sticlei-filtru pentru sudură, produs 
ce pină nu de mult se aducea din 
import. Noua tehnologie asigură 
sticlei o omogenitate de culoare și 
filtrare ridicată, un consum mic de 
manoperă la prelucrare, precum 
și un consum energetic cu 30 la 
sută mai mic în comparație cu so
luțiile tehnologice ce se utilizau 
pină acum. (Ioan Marinescu).

1
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SISTEMATIZAREA ȘI MODERNIZAREA LOCALITĂȚILOR
A

PARTE INTEGRANTĂ A DEZVOLTĂRII SOCIALISTE A ȚĂRII J
A

un an prin Bragadiru nu are de unde cunoaște această imagine. Strada Lalelelor, flancată de case moderne, mai așteaptă doar ultimele finisaje,Cine nu a trecut de

Un dialog concret, deo
sebit de rodnic despre vii
torul și rolul noilor așezări. 
La Bragadiru, la cîțiva kilometri 
de București, comună care va de
veni orășel agroindustrial, centru 
de consiliu unic, prinde contur, 
prinde viață pe zi ce trece o idee 
generoasă care va remodela și va 
aduce Ia o nouă realitate, la o nouă 
condiție superioară economic, so
cial și cultural așezările rurale 
ale țării ! Aici, cu cîteva zile în 
urmă, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a fost primit cu recunoștință și 
bucurie de locuitorii acestei așe
zări, prilej cu care a avut loc un 
rodnic dialog despre prezentul și 
viitorul localității, au fost discu
tate și stabilite direcțiile în care 
se va dezvolta în continuare. S-au 
adus, cu acest prilej, noi și im
portante contribuții la conturarea, 
de fapt, a tipului de așezare, de 
orășel agroindustrial, reședință de 
consiliu unie agroindustrial de stat 
și cooperatist, care, prin dezvol
tarea sa economică, edilițară și sp- 
cial-culturală, să întrunească la un 
grad superior atributele esențiale 
ale civilizației socialiste si să exer
cite o puternică influență pozitivă 
asupra tuturor comunelor din jur, 
din teritoriu.

De mai multă vreme, aici s-a 
purtat o amplă dezbatere, s-a dis
cutat pe larg de către autoritățile 
comunei, de către consiliul popular 
cu cetățenii și s-au înfăptuit multe 
lucruri, demne nu numai de admi
rat. dar și de consemnat, de în
țeles. Pentru că fiecare dintre su
tele și sutele de localități de acest 
fel va aduce, fără îndoială, contri
buția sa specifică, experiența sa în 
desfășurarea acestui proces ce se 
află la începutul înfăptuirii lui 
concrete, pe o scară mereu mai 
largă. Or, tocmai acesta este spi
ritul in care secretarul general al 
partidului a cerut să se desfășoare 
și să se organizeze întreaga mun
că, întregul proces de creare a 
acestor așezări. Preluind ceea ce 
este valoros, generalizind expe
riența bună, in sistematizarea și 
modernizarea localităților se au 
in vedere respectarea specificului 
fiecărei așezări, valorificarea con
dițiilor concrete. Iar pentru aceas
ta există statornice preocupări ca 
să funcționeze din plin dezba
terile cu cetățenii, schimbul de 
idei, să se adopte toate soluțiile 
numai in urma unor judicioase stu
dii. a consultării specialiștilor, a 
unor temeinice analize.

Orașele agroindustriale 
de mîine, în oglinda 

unui oraș care se ridica 
•Up

acum vâzînd cu ochii

Imagini prezente și viitoare dintr-o așezare 
care va deveni oraș, centru al consiliului 

agroindustrial - Bragadiru, sectorul agricol Ilfov

folosință pe circa zece kilometri. 
De notat că rețelele de apă si ca
nalizare s-au terminat recent și pe 
strada Lalelelor, unde au fost 
construite zeci de vile — de cite 
patru apartamente — aliniate de

o parte și de alta a străzii, cu un 
aspect urbanistic deosebit. Am 
stat de vorbă și cu unii dintre lo
catarii acestora. „Noi beneficiem 
pe lingă spațioasele apartamente 
de două, trei și patru camere și

De la început — trainic,
frumos, după dorințele ce
tățenilor. Cum se înfățișează
Bragadiru azi ? Cine nu a mai tre
cut pe acolo doar de vreun an de 
zile are o mare surpriză. Pentru 
că între timp comuna suburbană 
de ieri a devenit un adevărat oră
șel, cu străzi noi, flancate de zeci 
de blocuri și vile moderne, con
fortabile, realizate intr-o inspi
rată viziune arhitecturală, ce va
lorifică unele elemente specifice 
tradiționale : un regim de înălți
me mai redus — de regulă trei 
etaje pentru blocuri și unul pen
tru vile — șarpante cu țiglă, fo
losirea lemnului, cărămizii și va
rului ca elemente de construcție 
și decorative, a balconului cu ar
cade, amintind apăsat de pridvo
rul tradițional. Cum locuiesc ocu- 
panții celor peste șapte sute de a- 
partamente deja date în folosință 
în aceste clădiri ? Stăm de vorbă 
cu cîțiva dintre cei care s-au 
mutat printre primii in blocul 
P-7. „Avem tot ce ne trebuie, 
poftiți să vedeți1', ne invită cu 
bucurie familia Dedu, care a pri
mit acest frumos apartament, de
osebit de spațios, de trei camere, 
la puțină vreme de la căsătoria 
lor. Și, intr-adevăr, apartamentul, 
aidoma tuturor celorlalte, dispune 
de tot confortul necesar : apă cu
rentă și menajeră la baie și bu
cătărie (ambele, ca și holurile, 
foarte mari), canalizare, calorifere 
racordate la rețeaua de termofi- 
care. instalație pentru telefon și, 
desigur, electrică. „Dotările și e- 
chipamentele edilitare au avansat 
o dată cu blocurile de locuințe, ne 
spune inginerul Ovidiu Babucea, 
șeful brigăzii nr. 4 (din cadrul 
A.C.M. nr. 1, București), de fapt, 
coordonatorul constructorilor de 
aici. Astfel că in prezent re
țeaua de apă a fost extinsă cu 
încă doi kilometri, cea de termo- 
ficare s-a realizat pe trei kilo
metri, în timp ce rețeaua de ca
nalizare s-a construit și dat în Constructorii mai au incă de lucru

de cîte o grădiniță de circa 90 
metri pătrați, de spații pentru 
anexe gospodărești, unde creștem 
animale mici și păsări", ne spune 
Marin Șoimu, arătîndu-ne cu mîn- 
drie straturile printre care tre
băluia împreună cu soția sa.

Este obișnuința „a doua 
natură", dar omul prin na
tura lui aspiră spre mai 
bine și mai frumos. De fapt> 
aproape nici unul dintre locuitorii 
acestui frumos cartier, veniți din 
satele dezafectate Buda și Ordorea- 
nu, nu și-au uitat îndeletnicirile a- 
gricole, cei mai mulți dintre ei lu- 
crînd tot in agricultură. Iată de ce 
au fost destul de puțini cei care 
ne-au spus că nu s-au acomodat 
încă, deși la început nu le-a ve
nit ușor să plece din gospodăria 
pe care au avut-o, în special în ca
zul persoanelor mai virstnice. In 
toate privințele puterea obișnuinței 
e mare, cu atit mai mult cind este 
vorba să schimbi fie și o parte a 
modului tău de viață. Dar cînd rea
litatea, faptele îți dovedesc ceea ce 
ezitai să-ți mărturisești — și anume 
că mergi spre mai bine — chiar și 
obișnuința — care, nu întimplător. 
se spune că e a doua natură — ce
dează. „Văd că mă obișnuiesc repe
de, taică, ne-a spus bătrînul Aurel 
Bogdan, că, de, la bine cine nu se 
obișnuiește ? Stau la bloc și am tot 
ce-mi trebuie la indemînă. Așa, 
mai mă încearcă gindul, dar, cind 
văd cum crește comuna asta în care 
m-am născut, mă bucur că am apu
cat și eu să văd asemenea schim
bări ce nici nu le visam în ti
nerețe".

Dacă vîrstnicii gîndesc astfel, cei 
tineri sint, desigur, la unison cu 
transformările ce au cuprins loca
litatea lor. „Drept să vă zic, ne 
spune Petruța Paraschiv, abia aștept 
să primim și noi apartament aici, 
în centru. De fapt, am fi putut 
primi și in București, fiindcă soțul 
lucrează de ani mulți la o mare 
unitate de acolo, dar eu vreau să 
stăm aici. Intii că este o mare 
bucurie să te poți mindri cu locali
tatea în care te-ai născut și apoi 
fiindcă eu cred că vor dori să vină 
aici chiar și unii bucureșteni, și 
asta nu doar duminica la ștrand ca 
în prezent".

Un complex de dotări 
moderne, cu importante 
funcții sociale și educative. 
Intr-adevăr, Bragadiru va deveni o 
localitate cu o dezvoltare complexă, 
armonioasă, cu dotări edilitare, so
ciale și culturale, comerciale și de 
prestări servicii de tip orășenesc, 
toate noi și moderne, gîndite a în
frumuseța și Îmbunătăți viața oa
menilor, a șterge, a înlătura trep
tat, dar tot mai accentuat, barierele 
dintre ceea ce numim urban și 
rural. „La recenta sa vizită in 
localitatea noastră, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, analizînd la fața 
locului modul în care se desfășoară 
sistematizarea localității noastre, 
a dat o seamă de indicații de o 
importanță deosebită pentru noi. 
dar și de o mare valoare princi
pială, pentru că a definit comple

xul de dotări care să împlinească 
chipul nou al noilor orășele agro
industriale" — ne-a spus tovarășul 
Ion Stanciu. vicepreședinte al con
siliului popular. Astfel, cu ma
cheta în fată s-a stabilit construi
rea centrului politico-administra- 
tiv. care urmează să fie un edifi
ciu impunător, cu destinație com
plexă. in care vor funcționa consi
liul popular și alte organe ale de
mocrației socialiste, administrati
ve. precum și. intr-un corp de clă
dire separat, dar gindit in armo
nie cu primul, un centru de cul
tură și creație „Cîntarea Româ
niei". In arcul cuprins intre ele. 
se va amenaja a frumoasă piațetă, 
destinată unor activități diverse, 
adunări, filme și tradiționala „hora 
satului". Vizavi se vor construi un 
complex agroindustrial și o canti- 
nă-restaurant. In imediata apro
piere se va edifica si un mare li
ceu. Nu departe urmează să se 
construiască spitalul centrului a- 
groindustrial. cu o sută de paturi, 

, conform clădirilor tip existente, 
iar lingă spital o baie publica. De 
altfel, nu departe de acestea se 
află satul de vacantă si ștrandul 
Bragadiru. Trebuiâ să adăugăm Ta 
acestea cresa si grădinița, nume
roasele spatii comerciale si de 
prestări servicii. O atenție deose
bită se acordă străzii însăși, as
pectului său. locurilor de joacă 
pentru copii și parcărilor, spatiilor 
verzi ce vor „scălda" din abun
dență noua localitate urbană, prin 
nenumărații arbori și arbuști or
namentali.

Agricultură, industrie, 
servicii — o îmbinare armo
nioasă, o puternică bază 
economică. Iată decl cum va 
arăta centrul agroindustrial Bra
gadiru peste doi-trei ani cind, 
practic, se vor finaliza si cele pes
te două mii de apartamente cit 
urmează să se construiască în a- 
cest interval. Iată, așadar, cum va 
arăta, cum a început să arate deja 
viata oamenilor în acest orășel a- 
groindustrial din vecinătatea Ca
pitalei. Dar in munca lor ce 
schimbări vor interveni ?

Ne vorbește în acest sens tova
rășul Marian Brinzoi, președintele 
cooperativei agricole de producție 
Bragadiru. „De pe acum îmbinăm 
puternic activitatea agricolă, care 
trebuie să rămină baza intr-un 
centru agroindustrial, cu munca 
industrială, cu industria mică. La 
noi. de pildă, valoarea producției de 
industrie mică și prestări (sector 
de construcții, țesătorie de lavete 
și chiar o mică turnătorie etc.) re
prezintă 14 milioane de lei. din to
talul de 25 milioane al producției 
cooperativei".

îmbinarea activității industriale 
cu cea agricolă este, de altfel, o 
caracteristică mai generală în acest 
viitor — de fapt, de pe acum bine 
conturat — centru agroindustrial. 
Astfel, toți lucrătorii din cele trei 
unități economice de pe teritoriul 
localității, o adevărată platformă 
industrială — respectiv întreprin
derea de spirt și drojdie, fabrica 
de nutrețuri combinate, fabrica de 
grăsimi hidrogenate și margarine — 
sprijină in modul cel mai concret 
activitatea agricolă din C.A.P.1 și 
I.A.S., efectuind norme în timpul 
lor liber, care le suplimentează 
veniturile. Anterior construirii ce
lor trei unităti industriale, aici 
timpul lucrătorilor industriali se 
consuma cu naveta la locul de mun
că. Or, reducerea șl eliminarea na- 
vetismului sint un alt obiectiv ce 
se va realiza prin dezvoltarea unor 
activități complexe — agricole, in
dustriale, pentru prestări de servi
cii — in noile orășele agroindus
triale.

Desigur, obiectivele, țelurile și 
cerințele ce vor fi înfăptuite prin 
realizarea noilor centre agroindus
triale — care la Bragadiru, iată, 
sint deja bine configurate — sint 
mult mai numeroase, mal comple
xe. Toate însă sint subsumate unei 
mari idei, generoase și umaniste : 
dispariția — treptată, dar accentua
tă, intr-un ritm care ține în cel 
mai înalt grad seama de reali
tăți, de cerințele legitime ale oa
menilor unei societăți cu un pro
gram de dezvoltare multilaterală, 
profund umanist — a deosebirilor 
între sat și oraș, creșterea gra
dului de civilizație al poporului, 
îmbunătățirea continuă a vieții 
sale materiale și spirituale.

Ion MARIN
Foto : E. IMCHISEANU

asfaltul, copacii și arbuștii ornamentali, rondurile cu flori

In spiritul tradiției, noii și vechii locuitori ai așezării cultivă cu 
grijă fiecare palmă de pămint



SCINTEIA — miercuri 6 iulie 1988 PAGINA 3

SARCINILE ECONOMICE - REALIZATE EXEMPLAR!

ACUM, [N CAMPANIA AGRICOLA,
toate lucrările sînt importante, toate lucrările sînt urgente

Grăbiți insămintarea 
celei de-a duua culturi!

(Urmare din pag. I) 
buia eșalonate astfel incit să se 
asigure cantitățile de varză timpu
rie pină la apariția celei de vară, 
evitindu-se astfel golurile în apro
vizionare.

întreținerea culturilor de legume 
trebuie să stea, de asemenea, mai 
mult în atenția cadrelor de condu
cere și specialiștilor din unitățile 
agricole, a organelor de specialita
te și a consiliilor populare. Nu ne 
referim la datele statistice trans
mise de organele agricole, ci la si
tuațiile din cîmp, unde, la unele 
culturi, datorită ploilor abundente 
și a temperaturilor ridicate, s-au 
înmulțit buruienile, ceea ce face 
necesar ca executarea lucrărilor 
de întreținere să se efectueze fără 
întîrziere. De asemenea, trebuie 
palisate toate tomatele timpurii 
și bună parte din cele de vară 
spre a se obține producții mari 
și de bună calitate. Legumele, 
după cum se știe, ca de alt
fel și alte culturi asigură mari 
sporuri de recoltă prin Iriga
re. De aceea, ele trebuie să 
aibă prioritate atunci cind se 
stabilește urgența în ce privește 
efectuarea udărilor. Bineînțeles, o 
atenție specială trebuie acordată 
aplicării udărilor pe suprafețele 
care se tnsămînțează acum cu di
ferite culturi succesive și duble, 
aceasta constituind o măsură de 
cea mai mare însemnătate pentru 
realizarea de recolte mari. Acest 
lucru se impune cu și mai mare 
stringență in condițiile actuale, 
determinate de căldurile caniculare 
înregistrate în unele zone ale țării.

Cu mai multă stăruință și răs
pundere trebuie să se acționeze în 
aceste zile pentru insămînțarea și 
plantarea celor 57 000 ha culturi

Unde organizarea este hună,
bune sînt si rezultatele

Recoltarea griului se desfășoară din 
plin și în unitățile agricole din jude
țul Olt. După cum ne precizează Iri
na Matache, director adjunct al di
recției agricole județene, în unitățile 
din sudul și zona de centru a jude
țului se recoltează cu toate for
țele. în sprijinul unităților din 
sud au fost deplasate, pentru cîteva 
zile, forțe mecanice din nordul jude
țului, unde recoltarea încă nu a 
început. Practic, acționindu-se cu 
cele peste 1 700 de combine din dota
rea secțiilor de mecanizare, există 
posibilitatea ca in 8—10 zile bune de 
lucru recoltarea griului să fie în
cheiată in fiecare unitate. 

în consiliul agroindustrial 
se prezintă pină acum

Vișina, 
cu cea

succesive și 130 000 hectare culturi 
duble de legume. Aceste culturi 
constituie o cale importantă de 
sporire a producției de legume pe 
care grădinarii harnici au practi
cat-o intotdeauna cu cele mai bune 
rezultate. Iată de ce este necesar 
ca și acum să se treacă neintîr- 
ziat la insămînțarea și plantarea 
legumelor, știut fiind faptul că 
producția de pe aceste suprafețe 
face parte din planul de aprovizio
nare a populației și a industriei de 
conserve, plan care trebuie reali
zat fără excepție. Potrivit datelor 
furnizate de Direcția generală eco
nomică a horticulturii, deși au fost 
insămînțate primele suprafețe, re
zultatele obținute pină acum nu 
sînt pe măsura posibilităților. 
Numai jumătate din cele 40 000 
hectare de teren eliberat au fpst 
insămînțate pină la această dată. 
Insămînțarea neintîrziată și de 
bună calitate a culturilor duble și 
succesive. întreținerea lor exem
plară constituie sarcini care tre
buie îndeplinite cu toată hotărîrea 
spre a se realiza producțiile pre
văzute.

în această săptămînă, secerișul 
griului se generalizează în toate 
județele din sudul țării. Concomi
tent cu strîngerea în timp scurt 
și fără pierderi a recoltei de ce
reale, organele și organizațiile de 
partid au datoria să acționeze mai 
mult ca oricînd în acest an, în ve
derea bunei desfășurări a tuturor 
lucrărilor de sezon în legumicul
tura. pentru realizarea de recolte*  
mari la cultura a doua, ceea ce 
impune ca in toate unitățile lu
crările să se desfășoare în flux 
neîntrerupt, acordindu-se cea mai 
mare atenție atragerii tuturor lo
cuitorilor la efectuarea lucrărilor 
specifice acestui sezon.

mai mare suprafață de grîu recoltată 
Constantin Mindreanu, inginerul-șef 
al consiliului, ne relatează că în cele 
10 cooperative agricole aparțină
toare se lucrează cu 144 de com
bine. din care 32 venite in spri
jin din consiliile Strejești și Spi- 
neni. „Ne preocupă creșterea vitezei 
zilnice pe combină, care in prezent 
este de numai 4 hectare și pe care 
trebuie să o sporim la 6 hectare. Cul
turile arată foarte bine, producțiile 
sint bune, totuși trebuie să fa
cem să crească viteza de lucru, în 
aceleași condiții de calitate și fără 
nici o pierdere. Vom stringe recolta 
de pe cele 6 000 hectare cit se poate 
de operativ,, pentru a. înființa nein- 
tirziat cultura a doua“. Unitățile 

agricole de la nivelul acestui consiliu 
agroindustrial au avut în cultură 1 450 
hectare cu orz, care acum sint in în
tregime eliberate, iar, pe 1 200 hecta
re sămînța pentru porumb boabe, le
gume și furaje se află încorpora
tă in sol. La Q.A.P. Vișina Nouă, 
producția secundară fiind mare 
și la grîu, s-a acționat la mobi
lizarea unor forțe manuale suplimen
tare mai mari pentru strîngerea 
paielor, cit și in vederea transportu
lui neintirziat al baloților și paielor

IAȘI

In timp scurt - a
în județul Iași secerișul orzu

lui a început abia in aceste zi
le. Primii care au intrat cu com
binele în lanuri sînt lucrătorii 
ogoarelor din consiliile agroindustria
le Răducăneni, Holboca, Ciurea, Po- 
pricani. Urmărindu-se cu atenție 
coacerea orzului și în celelalte zone 
ale județului, aria secerișului se ex
tinde de la o zi Ia alta. în acest fel, 
începind de luni, practic sînt prinse 
în campania de recoltare a orzului 
toate consiliile agroindustriale. „Star
tul a fost luat bine în fiecare unitate 
agricolă. Astfel că realizările zilnice 
arată că secerișul la noi în județ se 
află de fapt în plină desfășurare. 
Buna organizare a muncii și folosi
rea din plin a tuturor combinelor și 
a timpului de muncă ne dau garanția 
că în cel mult 3—4' zile recolta de orz 
va ajunge toată în hambare", ne spu-

ARGEȘ

Furaje la nivelul posibilităților 
- in toate fermele!

Concomitent cu secerișul griului, 
lucrare care din această săptămînă 
va crește mult in intensitate și se va 
extinde în toate zonele din județul 
Argeș, în unitățile agricole pe Unde 
am trecut ne-am convins că forțe im
portante sînt repartizate la strîngerea 
și depozitarea furajelor și in, grădi
nile de legume. „Este o acțiune că
reia îi acordăm o atenție cu totul de
osebită — preciza tovarășul Vasi- 
le Duță, directorul general al direc
ției agricole județene. La indicația 
comitetului județean de partid, 
au fost luate unele măsuri teh
nice și organizatorice care să 
asigure un cadru optim desfășură
rii lucrărilor. Prin decizii ale direc
ției agricole, inginerii-șefi din unități 
au fost învestiți cu răspunderi preci
se privind îndeplinirea întocmai a 
programelor de stringere și depozita
re a furajelor stabilite pentru fieca
re perioadă în parte. Pe consilii 

nebalotate, cu atelajele. Din cele 260 
hectare recoltate pină luni seara — 
peste jumătate erau de acum elibera
te, iar în jurul prînzului au fost in
troduse în brazdă semănătorile.

Aceeași bună organizare poate fi 
tntilnită și in cooperativele agricole 
Vădastra, Vădăstrița, Urzica și Cru- 
șov, unde se acționează de asemenea 
in flux, cu toate forțele.

Mihai GR1GOROȘCUȚA 
corespondentul „Scinteii"

doua cultură
ne tovarășul Iulian Brînzan, director 
adjunct al direcției agricole județene.

în unități ne convingem că în- 
tr-adevăr se lucrează cu grijă deose
bită pentru a se recolta repede, dar 
și fără pierderi. Concret, specialiștii 
aflați în lanuri, împreună cu combi- 
neri, reglează combinele la capătul 
fiecărei tarlale și chiar după fiecare 
rind in funcție de starea culturilor. 
Iar acolo unde sînt porțiuni culcate 
de vint și ploi, echipele de cosași 
constituite în fiecare unitate adună 
snopii de orz și ii pun înaintea com
binelor să fie treierați o dată cu gro
sul recoltei din lanuri. Din urmă se 
string și se transportă operativ paie
le, creindu-se astfel posibilități de a 
se trece imediat și la însămînțarea 
celei de-a doua culturi.

Manole CORCACI
corespondentul „Scinteii"

agroindustriale și în unitățile spe
cializate în creșterea animalelor au 
fost înființate formații speciale pen
tru recoltarea și transportul furaje
lor, iar în zonele de deal și munte 
au fost mobilizați un mare număr de 
cosași la cositul fînețelor naturale".

Programul stabilit, inclusiv pe 
luna iulie, prevede să se depo
ziteze 58 500 tone de fin și să se 
lnsilozeze 40 000 tone de nutrețuri. 
Pină Ia sfirșitul lunii iunie au fost 
depozitate 36 100 tone de fin și s-au 
însilozat 73 000 tone de nutrețuri. Ne- 
realizarea de la fin își are o explica
ție logică. Ploile frecvente din pri
ma, parte a perioadei de stringere a 
furajelor au obligat Ia alegerea ce
lor mai sigure metode de conservare, 
și anume prin însilozare, unde pro
gramul a fost depășit substanțial. 
Dar, după cum ni s-a explicat la 
direcția agricolă județeană, există 
condiții ca și programul de producere 

a finului să fie realizat și depășit. Și 
aceasta deoarece abia de acum s-a 
trecut cu forțe sporite la cositul ce
lor 26 000 hectare cu finețe naturale.

în consiliul agroindustrial Topolo- 
veni, strîngerea furajelor este o ac
țiune urmărită in fiecare zi. „Cum 
sintem organizați — ne spunea tova
rășul Constantin Olteanu, președin
tele consiliului — recoltarea griului 
nu creează probleme. Din unitățile 
de deal, combinele au fost aduse in 
cele din lunca Argeșului — Călinești, 
Topoloveni și Leordeni — care încep 
și termină primele secerișul. De aici, 
forțele mecanice vor fi trimise in 
cele 4 cooperative aflate in zona co- 
linară. Probleme am avut in anii an
teriori cu asigurarea furajelor in 
cantitățile necesare. Din anul acesta 
însă am făcut din strîngerea furaje
lor o acțiune permanentă, ale cărei 
rezultate le analizăm zi de zi și in
tervenim prin măsuri imediate în ca
zul unităților care nu realizează pro
gramul stabilit. Dacă in unitățile din 
zona de luncă acționăm la recoltarea 
și depozitarea furajelor în proporție 
de 80 la sută cu mijloace mecanice, 
în unitățile din zona de deal sute de 
cooperatori au fost mobilizați la co
situl fînețelor naturale, lucrare care 
este acum in plină desfășurare".

Pentru crearea condițiilor necesare 
depozitării unor cantități cit mai 
mari de furaje, cu deosebire în uni
tățile care nu dispun de resurse su
ficiente, sint de menționat două mă
suri speciale întreprinse din indicația 
comitetului județean de partid. în 
primul rînd a fost întocmit un pro
gram pentru scoaterea la pășunat, în 
zonele de deal și de munte, a 65 000 
de taurine și 150 000 de oi. Prin a- 
ceasta o mare cantitate de masă 
verde poate fi păstrată pentru produ
cerea finului. Și în al doilea rînd, 
unităților agricole din sudul județu
lui care nu dispun de finețe natura
le le-au fost repartizate în zona coli- 
nară diferite suprafețe cu finețe pe 
care să le recolteze și să-și acopere 
astfel întregul necesar de fîn. Una 
din aceste unități este și C.A.P. Iz- 
voru. Cooperativei i-au fost reparti
zate 50 hectare cu fîneață la Ocolul 
silvic Mușătești, de pe care trebuie 
să obțină 150 tone de fîn. „Cu oa
menii și mijloacele noastre — aflăm 
de la tovarășul Ion Avramescu, in
ginerul-șef al cooperativei — am în
ceput cositul fineței și avem deja 
aduse 36 tone de fîn. Și acțiunea con
tinuă. Avind și această suprafață de 
fîneață, sigur ne vom produce întreg 
necesarul de nutrețuri fibroase".

Stadiul „la zi“ al recoltării furaje
lor indică o puternică concentrare 
de forțe la executarea acestei lucrări. 
Astfel, la plantele de nutreț în ogor 
propriu coasa întîi a fost făcută in
tegral, iar a doua — pe 50 la sută 
din suprafețele cultivate. A început 
și prima coasă pe fînețeie naturale, 
lucrare realizată pînă in prezent pe 
38 la sută din suprafața existentă.

Aurel PAPAD1UC 
Gheorqhe CIRSTEA
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STADIUL 1NSAMINȚĂRII, în procente, pe județe, în seara zilei de 
4 iulie. (Date furnizate de Ministerul Agriculturii).

Ce se poate spune privind cifrele înscrise în această hartă ? Că 
e mult, că e puțin 7 Primul lucru de care trebuie ținut seama este 
că in unele județe (Brașov. Covasna, Harghita, Suceava) încă ri-a 
început recoltarea orzului, iar în altele ea încă nu s-a încheiat, pre
cum și de faptul că importante suprafețe trebuie semănate după 
grîu. O atare situație ar justifica într-un fel procentul relativ scăzut 
realizat la semănatul celei de-a doua culturi. Dar comparind supra
fețele care sint deja recoltate cu suprafețele semănate cu a doua 
cultură se constată in unele județe serioase rămîneri in urmă. De pildă, 
în județul Teleorman, unde s-au recoltat pînă la data amintită circa 
42 000 hectare, abia au fost insămințate 13 600 hectare ; in Olt — doar 
20 000 hectare din 42 000 hectare recoltate ; în Dolj — 23 000 hectare 
din 45 000 hectare recoltate. Decalaje mari între suprafețele re
coltate și cele insămînțate se înregistrează și în unitățile agricole din 
județele Giurgiu, Mehedinți, Ialomița, Galați, Tulcea, Satu Mare, 
Prahova și Mureș.

Nu mai este nevoie de nici o demonstrație pentru a dovedi că 
reușita culturilor duble este condiționată de însămințarea lor ime
diat după seceriș. Este o cerință elementară cunoscută de orice 
agronom. Cu toate acestea in destule unități agricole situate in jude
țele din sudul țării exemplificate mai sus, la o săptămînă după re
coltarea orzului abia au fost semănate cu ceva mai mult de jumă
tate din suprafețele prevăzute prin programul de desfășurare a 
campaniei de seceriș. Este o situație care reclamă intervenția hotă- 
rită și fermă a tuturor factorilor cu putere de decizie in agricultura 
județelor respective, spre a se înlătura grabnic aceste decalaje și 
mai ales pentru a preintimpina apariția altora.

MUREȘ

Decalajele - grabnic înlăturate
Pe ogoarele județului Mureș, în

treținerea culturilor prășitoare avan
sează pe un front larg. Prin mobi
lizarea unui mare număr de coope
ratori și alți locuitori ai satelor, pra- 
șila a doua la sfecla de zahăr a fost 
încheiată, iar cea de-a treia prașilă 
a fost realizată pe 82 la sută din 
suprafața cultivată. Sînt realizări ce 
constituie o serioasă opțiune in rea
lizarea și depășirea producțiilor pla
nificate. Intrucît prașila porumbului 
pe cele 46 317 hectare cultivate este 
mai intîrziată, participarea locuito
rilor, cit și a mijloacelor mecanice 
la întreținerea acestei culturi a spo
rit mult in ultimele zile de după 
ploi. Și, o dată cu ea — realizările. 
Bunăoară, în ultimele trei zile, su
prafața prășită mecanic a doua oară 
a ajuns Ia 40 000 hectare, iar cea 
manuală — la 30 000 hectare. Tot
odată, în unele unități mari cultiva
toare cu porumb și prașila a treia 
mecanică a fost efectuată pe pri
mele 7 000 hectare. „Bineînțeles, 
creșterea vitezei de lucru nu o rea
lizăm în detrimentul calității. Dim

potrivă, aceasta o situăm pe primul 
plan — aprecia tovarășul Teodor 
Ardeleanu, director cu producția 
vegetală la direcția agricolă jude
țeană.

Exemplul unităților fruntașe tre
buie Urmat neintirziat și de cele din 
alte consilii agroindustriale. în care, 
deși condițiile sînt aceleași, prașila 
este mult intîrziată. Bunăoară, la 
data menționată, în unitățile din 
consiliul agroindustrial Bahnea, pra
șila a doua manuală a porumbului a 
fost efectuată doar pe 762 hectare din 
3 052 hectare cultivate, în cele din 
Ludtîș — pe 690 hectare din 2 052 
hectare, iar la Rîciu — pe numai 
556 hectare din 2 678 hectare culti
vate. Este o situație care trebuie să 
determine adoptarea măsurilor ce 
se impun din partea organelor 
agricole județene, astfel Incit și în 
unitățile de aici întreținerea cultu
rilor să se situeze la nivelul cerin
țelor actuale.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

REALIZAREA INTEGRALA A PLANULUI
(Urmare din pag. I)
centralizată a tablei din oțel pen
tru confecțiile metalice, a instalații
lor din atelierul de acoperiri galva
nice. organizarea mai rațională a 
Jocurilor de muncă în secția prelu
crări mecanice. In sfirșit. la rindul 
său. comitetul de partid n-a pierdut 
nici un moment din vedere că. in 
calitatea sa de factor politic condu
cător al întregii activități din în
treprindere, are datoria să desfă
șoare o largă muncă organizatorică, 
concretă, desprinsă din realitatea 
însăși. Ca urmare, am cerut in per
manență consiliului oamenilor mun

Contribuția substanțială a 
muncitorești

întreprinderea de covoare plușate 
din Șiret, unde îmi desfășor activi
tatea. este o unitate nouă, media de 
virstă a colectivului fiind de apro
ximativ 22 de ani. în pofida tinere
ții lor, oamenii muncii de aici ac
ționează cu maturitate pentru inde- 
plinirea sarcinilor încredințate. E- 
sențial. în acest sens, este faptul că 
la noi în întreprindere s-a creat — 
așa cum a cerut, in repetate rinduri. 
secretarul general al partidului — 
Climatul necesar pentru stimularea 
gîndirii și inițiativei oamenilor, fie
care propunere fiind ascultată, re
cepționată de către consiliul oame
nilor muncii și. in funcție de nive
lul de competență pe care-1 presu
pune. soluționată operativ.

Eu sint maistru in secția de țesă- 
torie și, în același timp, vicepre
ședinte al consiliului oamenilor 
muncii și am, prin natura atribuții
lor, o imagine de ansamblu asupra 
felului in care sint soluționate pro
punerile formulate in colectivul nos
tru. Iată citeva situații desprinse 
din activitatea noastră cotidiană, su
ficient de edificatoare. La țeserea 
covoarelor utilizăm fire de cinci cu
lori diferite. Cum însă unele culori 
sînt folosite mai mult, iar altele 
mai puțin, in funcție de desenul ce
rut. iar bobinele au aceleași dimen
siuni, rezultă așa-numitele resturi 
de partidă, adică resturi de fir de o 
anumită culoare. Pină acum, acestea 
se rebobinau Și se foloseau pentru 
culorile inactive, mai puțin evidente, 
ale covoarelor. Necesitățile erau însă 
mici, resturile de fir se consumau 
foarte încet, favorizînd apariția și 
menținerea unor stocuri însemnate.

în adunarea oamenilor muncii din 
secția de țesătorie. mai multe mun
citoare au propus crearea unor de
sene speciale pentru a folosi din plin 
șl «ceste resturi de fir. Consiliul 

cii să mute centrul de greutate al 
activității sșle în secții și ateliere, 
să fie la curent cu problemele dife
ritelor servicii tehnice și funcțio
nale pentru ca măsurile stabilite in 
domeniul modernizării să-și facă 
simțite cu rapiditate eficiența. A- 
ceastă metodă de lucru determină 
întărirea spiritului de răspundere al 
fiecărui membru al C.O.M.. asigură 
soluționarea corespunzătoare, cu 
forțe proprii, a problemelor cu care 
sintem confruntați. Este, demn de 
remarcat că. aplicind principiul „a- 
naliză in comun — hotăriri distincte 
pentru fiecare organism", au fost 
stabilite obiective concrete, cu ter- 

oamenilor muncii a recepționat pro
punerea și a stabilit ca sarcină co
lectivului de creație să găsească so
luția cea mai bună. Imediat s-a tre
cut la treabă și au fost confecțio
nate desenele cerute. Din luna mar
tie producem, lunar, cite 4 000 mp 
mochete și covoare, la care 50 la 
sută din materia primă o reprezintă 
resturile de fire care pînă nu de 
mult ocupau spațiile din magazii. 
Țesătoarea Elena Strugaru a propus, 
în adunarea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii, coborirea 
lămpilor de iluminat de pe tavanul 
aflat la mare înălțime, la nivelul 
războaielor de țesut, in scopul asi
gurării unei mai bune vizibilități. 
Receptiv, consiliul oamenilor mun
cii a hotărit, chiar dacă lucrarea nu 
este simplă, să se treacă la materia
lizarea propunerii. Ca efect imediat 
s-a îmbunătățit mult calitatea co
voarelor pentru că. acum, se vede 
orice defect al materiei prime chiar 
pe ramele de alimentare ale răz
boaielor de țesut, ceea ce permite 
îndepărtarea la timp a firului neco
respunzător. în sfîrșit. un ultim 
exemplu care pune in evidență lar
ga participare a membrilor colecti
vului nostru la soluționarea proble
melor cu care sintem confruntați. 
Maistrul Constantin Huțuleac și lă
cătușul Vladimir Cost, de la atelie
rul mecanic. împreună cu maistrul 
Virgil Ursachi, de la secția filatură, 
au propus recondiționarea șnecurilor 
uzate de la capetele laminoarelor, 
care pînă atunci se livrau la fier 
vechi. Consiliul oamenilor muncii 
și-a însușit ideea șl a stabilit ca a- 
telierul mecanic să rezolve această 
problemă. Inginerul stagiar Petru 
Dumencu și maistrul Mihai Zapo- 
toțschi au conceput un dispozitiv 
special, montat apoi pe o mașină de 
ascuțit scule și pe care, din luna 

mene și responsabilități precise pen
tru fiecare membru al consiliului 
oamenilor muncii, care, periodic, 
raportează asupra modului cum și-a 
dus la îndeplinire sarcinile Încre
dințate. Efectul lor s-a simtit ime
diat. deoarece pentru aplicarea ho- 
tăririlor luate au fost fixate terme
ne mobilizatoare, dar realiste. Ele 
s-au concretizat in creșterea produc
tivității muncii cu 9 311 Iei pe per
soană. ceea ce a dus la obținerea in 
perioada ce a trecut din acest an a 
unui spor de producție de peste 25 
milioane lei, folosindu-se aceleași 
mașini, utilaje și suprafețe produc
tive.

inițiativelor

martie, se face recondiționarea ca
petelor de laminoare. Efectele eco
nomice sînt mai mult decît edifica
toare. O piesă nouă costă aproxi
mativ 1 000 lei, iar una recondiționa
tă numai 200 lei. in condițiile în care 
durata de funcționare este aceeași.

Dincolo de aceste exemple, se de
tașează profunda lor semnificație. 
Numai prin aplicarea fermă a prin
cipiilor democrației noastre munci- 
torești-revoluționare. prin atragerea 
tuturor oamenilor muncii la dezba
terea problemelor de producție, la 
fundamentarea măsurilor de rezol
vare a acestora și. apoi, la aplica
rea lot- — cerințe formulate cu cla
ritate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— se poate asigura perfecționarea 
continuă a conducerii economice. 
Pentru că in actul de condu
cere. așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trebuie să se 
imbine organic răspunderea perso
nală cu cea colectivă. De aceea. în 
întreprinderea noastră toate propu
nerile sînt evidențiate intr-lin re
gistru special, stabilindu-se termene 
și responsabilități precise pentru în
făptuirea lor. iar lunar oamenii sint 
informați asupra felului în care a- 
cestea au fost rezolvate. Cred că nu 
greșesc cind afirm că și modul in 
care consiliul oamenilor muncii 
ascultă și soluționează propunerile 
oamenilor a contribuit la îndeplini
rea și depășirea planului de către 
întreprinderea noastră la toți indi
catorii. în condiții de c~litate și efi
ciență ridicată.

Doru OLARU
maistru la secția țesătorie, membru 
în consiliul oamenilor muncii 
de la întreprinderea de covoare 
plușate din Șiret

N-au omologat instalațiile, 
dar au... omologat justificările

— De ce nu funcționează linia 2 7 
Interlocutorul nostru, inginerul 
Nicolae Fici, directorul Uzinei de 
preparare a minereurilor din Moldo
va Nouă, ne răspunde după o scurtă 
ezitare :

— Am avut probleme cu reducto- 
rul morii cu bile. L-am demontat in 
urmă cu o săptămînă, l-am verificat 
și remontat intre timp, dar din pă
cate ne lipsește uleiul pentru etan- 
șarea capacelor. Sperăm totuși ca, 
în citeva zile, să depășim și acest 
impediment.

— Este vorba de un accident 
izolat 7

— Ce să vă spun 7 Defecțiunile și 
opririle de utilaje sint destul de 
frecvente.

Atit de frecvente In acest sector, 
ca și în alte locuri de pe fluxul de 
producție, îneît întreprinderea mi
nieră Moldova Nouă a acumulat, 
după cinci luni din acest an, o res
tanță de 570 tone de cupru in con
centrate, Este mult, este puțin 7 Dacă 
ne reportăm la rezultatele obținute 
în anii anteriori, s-ar părea că lucru
rile stau destul de bine. Dacă 
ne gîndim însă la necesitățile eco
nomiei naționale, la eforturile finan
ciare și materiale făcute pentru ca 
această unitate să funcționeze la în
treaga capacitate, restanțele actuale 
sînt nefiresc de mari. Pențru că este 
greu de acceptat ca echipamente 
tehnologice a căror „vîrstă" este mai 
mică de șapte ani să producă spo
radic, cu intermitențe. De ce 7 Iată, 
pe scurt explicațiile.

Mori care macină timp ți bani
în urmă cu șapte ani, la Moldova 

Nouă a fost pusă în funcțiune Uzi
na de preparare a cuprului, care are 
patru linii tehnologice similare. 
Avînd in vedere importanța extrage
rii și prelucrării minereurilor cupri
fere, normal ar fi fost ca acestui 
obiectiv de investiții să i se acorde 
o atenție prioritară, atit la stabili
rea tehnologiilor de lucru, la proiec
tarea și executarea in condiții cali
tative ireproșabile a mașinilor și uti
lajelor. cit și la asigurarea condi
țiilor necesare pentru atingerea in 
cel mai scurt timp a parametrilor 
proiectați.

Realitatea demonstrează însă că 
multe din cerințele pe care le ridică 
un obiectiv economic de o asemenea 
importanță nu au fost respectate. Iar 
cel mai grăitor exemplu îl oferă si
tuația morilor de măcinare, utilaje 
de bază in cadrul fluxului tehnolo
gic. Realizate de întreprinderea de 
mașini grele <in București, aceste 

instalații funcționează de ani de zile 
cu mult sub parametrii proiectați, 
defectindu-se adeseori. Motiv pentru 
care nu au putut fi omologate nici 
pînă în prezent. De altfel, randamen
tul necorespunzător al morilor de 
măcinat constituie și prima dintre 
cauzele nerealizării integrale a pre
vederilor planului de producție. Obli- 
gindu-1, totodată, pe furnizor să 
mențină in permanență la beneficiar 
o echipă de asistență tehnică și să 
trimită mereu specialiști la Moldova 
Nouă.

— Desigur, prezența acestora este 
folositoare, ne precizează tovarășul 
Ion Clitan, secretarul comitetului de 
partid din cadrul întreprinderii. Spe
cialiștii trimiși aici răspund prompt 
la fiecare solicitare de a noastră, 

La întreprinderea minieră Moldova Nouă - 
neajunsuri care afectează bunul mers 

al producției și cîteva măsuri absolut necesare 
pentru redresarea activității

asigură livrarea operativă a piese
lor de schimb, a furniturilor și a al
tor materiale. Cu toate acestea, pro
blemele esențiale — creșterea fiabi
lității utilajelor și, după aceea, omo
logarea lor — rămîn nerezolvate.

Surprinzător este faptul că între
prinderea de mașini grele din Bucu
rești se complace în această situație, 
reparind tot timpul un subansamblu 
sau altul, in loc ca problema de fond 
— funcționarea corespunzătoare a 
morilor — să fie abordată și soluțio
nată intr-o. viziune unitară. Pen
tru că una este să tot înlocuiești un 
reper cu altul, să faci ici-colo cite 
o intervenție măruntă și cu totul alta 
să analizezi funcționarea utilajelor 
în ansamblul lor, să le determini cu 
precizie slăbiciunile și cauzele care 
nu permit atingerea parametrilor 
proiectați.

Autocritică fără urmări
Funcționarea necorespunzătoare a 

unor utilaje livrate de diverși fur
nizori constituie, realmente, o pro
blemă. Dar nu singura. Tot atit de 
adevărat este că multe din greutățile 
actuale puteau fi preintimpinate de 
beneficiar. Cu condiția să fi asigu
rat integral specialiștii și muncitorii 
de care unitatea are nevoie pentru 
exploatarea și intreținerea corespun
zătoare a instalațiilor din dotare.

— Nu s-a reușit acest lucru, ne 

spune inginerul Nicolae Fici, și din 
această cauză se apelează uneori la 
soluția detașării unor specialiști din 
alte unități ale centralei. Știm, desi
gur, că această soluție nu reprezin
tă altceva decit un provizorat. Este 
dificil să obții constant rezultate 
bune în producție fără oameni legați 
direct de întreprindere, de interesele 
ei. de colectivul din care fac parte.

Observație realistă și judicioasă, 
împărtășită de altfel și de tovarășul 
Olimpiu Jula, directorul întreprin
derii. Spiritul autocritic al unor 
cadre din conducerea întreprinde
rii de la Moldova Nouă nu aju
tă insă la nimic dacă nu este 
însoțit de pasul următor, pas firesc 
și necesar. Adică, de efortul de a 
desprinde toate învățămintele și 

concluziile care se impun din 
neajunsurile manifestate pină acum, 
dar mai ales dacă nu este „repusă 
în drepturi" preocuparea de a găsi 
soluții concrete și imediate pentru 
înlăturarea acestor neajunsuri. .Ceea 
ce impune întărirea activității orga
nizatorice desfășurate de comuniști, 
de organizația de partid, impli
carea mai hotărită a consiliului oa
menilor muncii în rezolvarea opera
tivă a problemelor producției. Atit 
asigurarea personalului muncitor la 
nivelul necesarului, pentru o exploa
tare corectă a instalațiilor din dota
re, cit și întărirea ordinii și discipli
nei în muncă, a răspunderii indivi
duale și colective în înfăptuirea mă
surilor stabilite sînt atribuții care 
intră direct în sfera de competență 
a consiliului oamenilor muncii, a 
conducerii întreprinderii miniere.

O nouă investiție, alte noi 
probleme

Acum, în cadrul Uzinei de prepa
rare a minereurilor din Moldova 
Nouă, se află în construcție alte 
două noi linii tehnologice, similare 
din punct de vedere constructiv și 
funcțional cu cele anterioare. Absolut 
firesc ar fi fost ca din greutățile în
tâmpinate în realizarea primei capa
cități productive să se fi tras toate 
invățămintele necesare și, mai ales, 
să se fi adoptat măsurile necesare 

pentru ca neajunsurile manifestata 
să nu se mai repete.

Din păcate, lucrurile nu stau «șa. 
După ce termenul de punere în 
funcțiune a expirat și a fost repro- 
gramat, noua investiție continuă să 
fie intîrziată atit în ce privește lu
crările de construcție, cit și mon
tajul tehnologic. De pe șantier lip
sește bitum pentru izolații, nelivrat 
la timp de Centrala „Peco", nu au 
sosit confecțiile și furniturile meta
lice, pe care ar fi trebuit să le li
vreze de mult întreprinderea meca
nică din Aiud, pină și cimentul aș
teptat de la combinatele de lianți și 
azbociment din Deva și Tg. Jiu a de
venit o problemă. Motiv pentru care 
nu mai puțin de trei brigăzi de con
structori lucrează pe unde pot și 
cum pot.

— Aproape că ne încadrăm în gra
fice — afirma subinginerul Nicolae 
Buda, adjunct de șef de brigadă. Mai 
avem de executat închiderea halei, 
montarea podului rulant și a mori
lor, finalizarea pardoselilor și con
ductelor.

Adică, după o apreciere sumară, 
aproape o treime din investiție. Nu
mai că noul termen de punere in 
funcțiune este foarte apropiat și 
după ritmul în care se desfășoară lu
crările există riscul să nu fie res
pectat nici de această dată. Apoi, 
chiar dacă și-ar respecta construc
torii programele de lucru stabilite, 
tot nu există certitudinea finalizării 
lucrării la termen. Cele două mori 
noi — care de astă dată sint execu
tate la Combinatul de utilaj greu din 
Iași — trebuiau să fi sosit deja pe 
șantier. N-au sosit însă, iar infor
mațiile privind stadiul lor de execu
ție nu sint deloc încurajatoare. în 
legătură cu situația noilor mori, un 
lucru este greu de înțeles : de ce 
aceste utilaje complexe, executate 
inițial de o întreprindere, au fost 
transferate in sarcina altei unități cu 
o experiență și mai mică in do
meniu 7

. ★
Este cît se poate de evident că 

funcționarea normală, la parametrii 
stabiliți a utilajelor de la întreprin
derea minieră Moldova Nouă, pre
cum și finalizarea noii investiții afla
te în execuție impun măsuri mult 
mai energice decit cele care s-au 
luat pînă acum. Măsuri care să vi
zeze esența problemelor și să impli
ce întreaga răspundere a proiectan- 
ților, furnizorilor de utilaje, con
structorilor și, bineînțeles, a benefi
ciarului.

Cristian ANTONESCU 
Gheorqhe IONITA
I. D. CUCU
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Vie satisfacție pentru noile majorări de retribuții și pensii, 
angajare fermă pentru sporirea puterii economice a tării

PREGĂTIREA FORȚEI DE MUNCĂ - FACTOR HOTĂR1TOR IN DEZVOLTAREA

Angajamentul ferm al oțelarilor

ti
de 
un

împreună cu tovarășii mei de 
muncă exprim deosebita satisfacție 
și recunoștința vie în legătură cu 
adoptarea Legii cu privire la majo
rarea retribuțiilor personalului mun
citor — o nouă dovadă a justeței po
liticii promovate cu consecvență de 
partidul și statul nostru, a grijii ma
nifestate pentru continua creștere 
a calității vieții oamenilor muncii. 
Este de apreciat în mod deosebit 
faptul că, in prima etapă, vor crește 
retribuțiile mai mici, măsură de care 
vom beneficia îndeosebi noi, 
nerii, aflațl în primii ani 
activitate. Aceasta constituie 
puternic stimulent pentru tînăra 
generație, o dovadă a încrederii in 
capacitatea de muncă a tinerilor.

Intre miile și miile de tineri care 
lucrează în unitățile de pe marea 
platformă a Combinatului siderurgic 
Galați mă număr și eu. Alături de ei 
voi beneficia de creșterea retribu
ției încă din prima etapă, de la 1 au
gust a.c., ceea ce pentru mine și fa
milia mea (sint căsătorit și- am doi 
copii) va constitui un sprijin mate
rial deosebit în satisfacerea nevoilor 
de trai.

Sentimentele de satisfacție se îm-

îndemn la muncă mai spornică
Sînt unul dintre oamenii cu vechi 

state de muncă în agricultura jude
țului Vrancea. De 35 de ani lucrez 
ca mecanizator — meserie frumoasă, 
care iți dă multe bucurii atunci cind 
o faci cum trebuie, cind la vremea 
culesului cu rod bogat auzi oamenii 
spunînd : „Pămîntul acesta a fost 
lucrat gospodărește, se cunoaște mina 
bunului mecanizator".

Aici, la I.A.S. Focșani, lucrez de 
28 ani și m-am specializat în secto
rul legumicol. Nu-i un sector ușor ; 
campania ține 365 de zile. Am avut 
ani buni și mai puțin buni. Recoltele 
însă au stat în mina noastră, cum 
se spune. S-a muncit bine și roadele 
au fost bogate, chiar dacă am avut 
de înfruntat vitregia naturii, cum a 
fost anul trecut.

Recentele măsuri inițiate de to
varășul Nicolae Ceaușescu și aproba
te de Marea Adunare Națională, de 
majorare a retribuțiilor 
muncitor, sint primite

personalului 
cu bucurie,

O nouă expresie a aplicării principiilor
repartiției după muncă, ale eticii

si echității socialiste
6 ,

Făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România de 
azi presupune un proces complex de 
dezvoltare economică, socială și po
litică, ale cărui componente defini
torii se regăsesc în permanenta și 
puternica afirmare a forțelor de pro
ducție, pe baza cuceririlor din știin
ța și tehnica contemporană, precum 
și in crearea unui larg cadru demo
cratic de luare a deciziei politice, in 
efortul susținut de transformare re
voluționară a conștiinței oamenilor 
muncii, a întregului popor, in creș
terea generală a calității vieții.

Dind expresie cerințelor actua
lei etape de dezvoltare a țării 
noastre, Partidul Comunist Român; 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au trasat, in do
cumente de maximă importanță teo
retică și practică, principalele direc
ții de evoluție a României in actua
lul cincinal, precum și in perspecti
vă, in vederea asigurării condițiilor 
necesare trecerii treptate a patriei 
noastre spre comunism. Avind ca 
orientare de căpetenie, edificarea so
cietății socialiste cu poporul și pen
tru popor, Partidul Comunist Român 
a elaborat un program vast de activi
tate. subordonat înfăptuirii scopului 
suprem al întregii sale politici : ridi
carea permanentă a nivelului de trai 
al oamenilor muncii. In acest context 
generos se înscrie și perfecționarea 
continuă a sistemului de retribuire 
a muncii.

Optimizarea cadrului legal de rea
lizare a retribuției este indisolubil 
legată de reglementarea în cuprinsul 
legislației a unor principii, științific 
fundamentate, care exprimă și la ni
vel normativ exigențele dezvoltării 
economice, in acord cu acțiunea le
gilor economice in societatea socia
listă. întregul complex normativ care 
disciplinează dreptul fundamental al 
oamenilor muncii la retribuție reflec- 
i, în mod corespunzător, legitățile 
oprii economiei socialiste — prin- 
oiul retribuirii după cantitatea, ca- 
atea și importanța socială a mun- 

depuse, principiul asigurării unui 
>ort corespunzător intre retribuția 
iximă și cea minimă etc. — și. tot- 
ită, spiritul general de echitate 

ecific orînduirii noastre.
Prin Legea nr. 2/1983 — cu privire 
principiile de bază ale pertecțio- 

<rii sistemului de retribuire a mun- 
i și de repartiție a veniturilor oa
menilor muncii — s-au 
irecțiile principale ale 
islative in domeniul 
puncii. Astfel, pe lingă 
acordului global ca principală formă

concretizat 
politicii le- 

retribuirii 
consacrarea

teatre
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Muzeul de artă al Republi
cii Socialiste România) : Recital de 
pian Simona Scăunaș — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
B&trina și hoțul — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Acești îngeri triști — 17,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic.
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 19
• Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tăna- 
se“ (15 56 78, Grădina Boema): O sea
ră la Boem* * — 19 

• Să-ți vorbesc despre mine : FE
ROVIAR (50 51 40) — 9: 11; 13; 15; 
17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 
13; 15; 17,15; 19,30
• în fiecare zi ml-e dor de tine : 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30;

pletesc în colectivul nostru, al uzinei 
oțelării-refractare, cu cel al responsa
bilității pentru îndeplinirea prevede
rilor de plan, conștienți că temelia 
bunăstării este munca. Astfel, oame
nii jmuncii de la combinatul side
rurgic și-au realizat sarcinile de plan 
pe primul 
continuare, 
mereu mai 
îndeplinim
prin plan și mai ales să dăm viață 
îndrumărilor date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vi
zitei de lucru efectuate in luna sep
tembrie 1987, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, pe platforma com
binatului nostru. Știm că de noi, oțe- 
larii, depinde îndeplinirea sarcinii 
de mare răspundere de a mări pro
ducția de oțel, sporind, astfel, con
tribuția Combinatului siderurgic de 
la Galați, a județului nostru la dez
voltarea

semestru al anului. în 
ne angajăm să muncim 
bine, astfel incit să ne 
toate sarcinile stabilite

economiei naționale.

MIHALACHE 
la Oțelăria nr. 1

Titus
oțelar 
din cadrul Combinatului siderurgic 
Galați 

satisfacție și de către mecanizato- 
ogoarelor. Ele constituie un im- 

1 să

poporului nostru, condus de 
sint rezultatele muncii 
ale celor ce muncim cu 

și cu mintea. S-a eviden-

cu
rii ________ ___ _______ __
bold pentru fiecare dintre noi 
muncim mai bine, cu mai multă efi
ciență, cu răspundere sporită. Sume
le importante de care vom beneficia 
o dată cu trecerea la aplicarea pre
vederilor noii legi nu âu venit de la 
sine. Ele sint roadele marilor reali
zări ale 
partid, 
tuturor.
brațele
țiat și de această dată, prin torța de 
convingere a faptelor, că numai prin 
realizarea sarcinilor de plan se asi
gură condiții pentru sporirea conti
nuă a bunăstării.

Eu, avînd o retribuție mai mare, 
voi beneficia de majorările bănești 
ceva mai tirziu. Mă bucur insă pen
tru tovarășul meu de muncă mai 
tinăr. Marin Dimâceanu, mecaniza
tor ea și mine. împreună răspundem, 

normativ șus- 
reglemen țările

al 
a 

nr.
nr. 325/1983. 

insă prin 
majorare a

de retribuire, actul 
menționat a îmbogățit 
anterioare (cu deosebire Legea nr. 
57/1974) cu unele dispoziții de prin
cipiu referitoare la creșterea părții 
variabile a retribuției, majorarea 
retribuției tarifare, planificarea și 
eliberarea fondului de retribuire. în 
această perspectivă se înscrie și re
centa Lege cu privire la majorarea 
retribuțiilor personalului muncitor, 
care confirmă cu putere că majo
rarea periodică a retribuțiilor perso
nalului muncitor constituie un prin
cipiu de bază al sistemului de retri
buire din țara noastră, corespunză
tor grijii partidului și statului nos
tru pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și viață ale celor 
ce muncesc.

Actuala lege vine să confirme o 
politică legislativă constantă in ulti- ■ 
mele două decenii, perioadă in care 
au fost adoptate mai multe acte 
normative privind majorarea retri
buției, ca de exemplu : Hotărirea nr. 
1523/1967 a Comitetului Central 
Partidului Comunist Român și 
Consiliului de Miniștri, H.C.M. 
914/1968, decretele Consiliului de Stat 
nr. 74/1975, nr. 46/1982,

Noua lege se distinge 
mărirea procentului de 
retribuțiilor, ca și prin spiritul de 
profundă echitate care a rt. 1 I_. .
elaborării sale. In primul rind, este 
de remarcat faptul că legea se aplică 
tuturor categoriilor de personal mun
citor, indiferent de sectorul sau do
meniul de activitate, astfel incit vor 
beneficia de majorarea retribuțiilor 
peste 7,9 milioane de oameni ai 
muncii.

Pe de altă parte, în mod semnifi
cativ, s-a dat prioritate — atît sub 
aspectul datei la care urmează să se 
majoreze retribuția, cit și in privința 
procentului de majorare, 33 la sută 
— personalului muncitor cu retribu
ție minimă, asigurindu-se o creștere 
a retribuției tarifare minime pe 
economie de la 1 500 lei la 2 000 Iei 
lunar. în același spirit de echitate, 
legea prevede că majorarea retribu
țiilor urmează să aibă loc in mod 
eșalonat, pe ramuri și domenii de 
activitate, ținindu-se cont și de ni
velul retribuției tarifare avute pină 
la data majorării.

Majorarea cu 10 la sută a retri
buțiilor personalului muncitor se 
realizează prin creșterea în medie 
cu 8 lă sută a retribuției tarifare și 
cu 2 la sută a părții variabile a re
tribuției, în acest din urmă caz. prin 
creșterea adaosului de acord, a spo
rului de vechime și a celorlalte

stat la baza

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Cîntă, cioctrlie 
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 19
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Steaua lui Arlechino — 
10,30 

c i n a

din 1982 încoace, de 100 hectare de 
grățlină. Este un bun muncitor, om 
de nădejde. Deși tinăr, sint puțini 
cei care-1 pot întrece la treabă. De 
fapt, mă bucur pentru toți tovarășii 
mei de muncă, tineri și mai virst-

O politică profund umanistă
deosebită recunoștință am luat 
cunoștință de noile măsuri pri- 
majorarea retribuției persona- 
muncitor. măsuri elaborate pe 
orientărilor și sub directa îndru- 
a tovarășului Nicolae Ceausescu.

— dovadă concretă

Cu 
și eu 
vlnd 
lului 
baza 
mare 
Noile majorări 
a grijii partidului pentru creșterea 
necontenită a nivelului de trai ma
terial și spiritual al tuturor celor ce 
muntesc — scot in evidență posi
bilitățile economiei naționale, capaci
tatea sa de a asigura acele condiții 
prin care toți cetățenii patriei noas
tre să-și poată afirma personalita
tea in diferite domenii.

îmi desfășor activitatea in cadrul 
Policlinicii balneologice nr. 2 din 
orașul-stațiune Covasna. Noile con
diții de asistență sanitară, dotările 

. tehnico-<medicale folosite in diverse 
tratamente, condițiile de cazare in 
hoteluri moderne și confortabile se 
constituie și ele in tot atitea dovezi 
ale grijii partidului pentru menți
nerea stării 
beneficiază 
noastre.

Cu gindul 
redarea 
muncă

de sănătate a celor ce 
de serviciile instituției
și fapta îndreptate spre 

și menținerea capacității de 
a miilor de pacienți, trăim

Cu grijă pentru
Majorarea retribuției personalului 

muncitor de care vor beneficia nu
mai în prima etapă 2,5 milioane de 
oameni, iar în final peste 7 900 000 de 
oameni ai muncii constituie o 'do
vadă grăitoare a preocupării perma
nente a conducerii partidului și sta
tului nostru pentru creșterea conti
nuă a nivelului de trai și îmbunătă
țirea condițiilor de viață a întregului 
popor, tncepînd din luna august, 
împreună cu aiți muncitori, în ma
rea lor majoritate tineri absolvenți ai 
liceelor industriale și școlilor profe
sionale, voi beneficia de un impor
tant spor de retribuție. Și eu, și toți 
ceilalți tineri muncitori care ne-am 
pregătit in cadrul liceului agroindus
trial din Țăndărei — cel mai tinăr 
oraș al județului Ialomița — pentru 
a lucra într-o unitate și ea tinără 
(fiind in al zecelea an de activitate

2.

pronunțată a 
in general a
Prin partea

adaosuri la retribuție, prin acordarea 
de stimulente suplimentare pentru 
producția de export, prin mărirea 
cotelor de constituire a fondului de 
participare a oamenilor muncii la 
realizarea producției, a beneficiilor 
și la împărțirea beneficiilor, precum 
și a fondului de premiere anuală.

Este de remarcat că accentul care 
se pune — și de data aceasta — pe 
majorarea in mod deosebit a retri
buției tarifare are menirea să asi
gure o stabilitate și o garanție a. 
veniturilor reale obținute prin muncă 
și să creeze condițiile pentru apli
carea fermă a acordului global, in 
strînsă concordanță cu exigențele 
mecanismului economico-financiar.

Majorarea retribuției și pe seama 
părții variabile a retribuției dă ex
presie raportului ce trebuie să existe 
între creșterea tot mai 
productivității muncii, 
rentabilității activității desfășurate, 
și retribuția cuvenită. “ ' 
variabilă a retribuției se reflectă mai 
direct și exact aportul fiecărui om 
al muncii la realizarea producției, a 
beneficiilor, asigurindu-se o mai ac
centuată stimulare a oamenilor mun
cii la realizarea sarcinilor de plan. 
In acest context se înscriu și pre
vederile referitoare la mărirea co
telor de constituire a fondului de 
participare la realizarea producției, 
a beneficiilor și la împărțirea aces
tora. de la 2,5—3 la sută, cit 
prezent, la 3—3,5 la sută din 
de retribuire planificat.

In partea sa finală, legea 
zează expres că majorarea retribu
țiilor nu determină reducerea anu
mitor drepturi, cum ar fi alocația de 
stat pentru copii, ce se vor acorda 
in actualul cuantum, și nici sporirea 
anumitor sume datorate de benefi
ciarii majorării 
pectiv sumele ce 
de chirie.

Prin ansamblul 
Legea cu privire 
buțiilor personalului muncitor evi
dențiază preocuparea statornică a 
partidului și statului nostru pentru 
îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de muncă și de viață ale celor 
ce muncesc, constituind în același 
țimp un puternic factor de mobili
zare a personalului muncitor la rea
lizarea, în condiții cit mai bune, a 
obligațiilor de muncă, la sporirea 
aportului fiecăruia la dezvoltarea 
societății noastre socialiste.

este in 
fondul

preci-

de retribuție, 
se plătesc cu

res- 
titiu

sale,dispozițiilor
la majorarea retri-

Alexandru ATHANAS1U
Facultatea de drept din București

15,45: (8; 20, LIRA (317171) - 9; 11; 
13; 15: ’.7: 19. la grădină — 21
• Flăcări pe comori: DACIA (50 35 94)
— 9: 11; 13: 15: 17; 19
• Duminica in familie : COTROCENI 
(49 48 48) — 15: 17; 19
• Rezerva la start : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
• Declarație de dragoste : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9: 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20
• Legenda Iul Ou Dai : LUMINA 
(14 74 16) — 9: 11 : 13.15: 15.30; 17.45: 20
• Cursa de pisici : DOINA (16 35 38) 
__ 9 ‘ 11; 13; 15
• Memorie regăsită : TIMPURI NOI 
(1561 10) — 9; 11; 13,15; 15.30: 17,45; 20
• Pădurea: UNION (13 49 04) — 9;
11; 13,15; 15,30; 17,45: 20
• Cronica adolescentei : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12.15; 14,30: 16,45; 19
• Privește înapoi : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19 
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nici, care își vor vedea răsplătită 
munca prin majorarea retribuțiilor.

Marin MOCANIȚA 
mecanizator la I.A.S. Focșani, 
județul Vranceo

cu convingerea că și noi, cei care 
lucrăm în acest domeniu, ne aducem 
o contribuție importantă Ia reface
rea forței de muncă a oamenilor, la 
întărirea stării de sănătate a poporu
lui. Sintem convinși că aspirațiile 
de bunăstare și progres ale tuturor 
cetățenilor țării pot li împlinite nu
mai prin dezvoltarea continuă a eco
nomiei, prin îndeplinirea de către 
toți a îndatoririlor ce le revin.

In calitate de.slujitor al sănătății 
oamenilor, de lucrător în domeniul 
balneologiei — ramură cu vechi tra
diții pe meleagurile covăsiiene și cu 
deosebite perspective de dezvoltare 
— mă angajez ca pfin muncă mai 
bună, prin fapte concrete, să răs
pund grijii deosebite ce o poartă 
partidul, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, omului, creării 
tuturor condițiilor - pentru ca’ să se 
afirme plenar in marea opera de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

JANCSO Zsuzsanna 
osistentâ medicala la Policlinica 
balneologicâ nr. 2 din Covasno

tinerii muncitori
productivă) și unde se prelucrează 
materia primă realizată de părinții și 
frații noștri din agricultură expri
măm și cu acest prilej sentimentele 
noastre de aleasă stimă, dragoste și 
recunoștință față de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija ma
nifestată întotdeauna față de tinăra 
generație a țării. Intr-un an, numai 
noi, cei ce vom beneficia de mărirea 
retribuției în prima etapă, vom primi 
suplimentar peste 200 000 lei. în
treprinderea noastră se număra 
printre unitățile fruntașe din țară 
și noua mărire a retribuției ne 
stimulează să ne pregătim . pro
fesional mai bine, să realizăm 
și în acest an randamente mari 
în perioada industrializării sfeclei de 
zahăr. Acum, cind sintem in stadiul 
final al remontului instalațiilor. în
treaga noastră activitate se desfășoa
ră sub semnul răspunderii și al exi
genței, urmărind ca unitatea să func
ționeze ireproșabil,, la întreaga capa
citate, din prima zi de fabricație a 
zahărului. De altfel, probele la cald 
le vom realiza cu 5 zile mai devre
me față de termenul prevăzut iii pro
gramul întocmit pentru viitoarea 
campanie de fabricație, Sînterp .ho- 
tăriți să ne îmbogățim permanent 

■ cțirioștințelC profesionale pâhtru a 
cpnitribui la creșterea productivității 

, muncii, la modernizarea proceselor 
de fabricație, la reducerea cheltuieli
lor materiale și obținerea de bene
ficii cit mai mari, pe scurt de a răs
punde prin fapte concrete de muncă 
grijii partidului, a secretarului său 
general față de condițiile de viață ale 
tinerei generații a țării.

Dăniiț 1ONESCU
electromeconic, întreprinderea 
de industrializare a sfeclei de zahăr 
Țândârei, județul Ialomița

De pe platoul din apropierea gării 
. domină cu silueta masivă și totuși 
elegantă orașul ; a fost, de altfel fă
cut să" se impună privirilor nevoite, 
oriunde s-ar îndpepta. să se întoarcă 
spre el atrase de acaparanta putere 
de seducție a edificiului. Palatul ba
roc din Oradea, pentru că acesta este 
„personajul" cu atîta prestanță, este 
un monument in sensul autentic și 
elevat conferit de Renaștere tuturor 
acelor opere ce depășesc prin valoa
rea estetică intrinsecă caracterul 
strict utilitar. Aceasta, dăruită Inițial 
acum două secole prin lucrarea mă
iastră a unor artizani cu vocația 
frumosului, și-a sporit nemăsurat 
bogăția în aceste ultime decenii, de 
cind in spațiile sale generoase s-a 
instalat Complexul muzeal județean 
Bihor. Pentru aceasta a fost necesară 
o migăloasă și 
atentă muncă 
de conservare și 
restaurare. in
tr-o primă eta
pă. apoi regînli- 

ambientului 
parametrii 

ai mu-

amena- 
internă a 
ansamblu 

conceput și
de muzee știin- 
armonios realizat.

centru cultu- 
ce depășește

sentiment de

rea 
la 
moderni 
nicipiului pentru 
a-i oferi deschi
derea , necesară 
cerută de noile 
funcții și, ca un 
corolar, 
jarea i 
unui i 
țific 
Pornindu-se astfel de la o zestre e- 
dilitară reprezentativă nu numai 
pentru zona orădeanâ, prin moder
nizările succesive din spațiul colec
țiilor și amplificarea complexului de 
acțiuni desfășurate cotidian s-a in
stalat aici un puternic 
ral. cu un prestigiu 
fruntariile județului.

Orădenii trăiesc un _ .
împlinire și mîndrie. iar pașii mul
tora se îndreaptă spre sălile muzeu
lui sau spre parcul ce-1 înconjoară 
dințr-un gest devenit aproape reflex. 
Pentru că. observa și directorul com
plexului. profesorul dr. Sever Dumi- 
trașcu. un împătimit al muncii de 
cercetare istorică șl muzeistică. în 
puține locuri din țară s-a realizat 
sinteza superioară dintre existența 
unei construcții reprezentative, mo
numentale și funcțiile ei spirituale 
majore. Cele patru secții ale muzeu
lui — istorie, științe naturale, etno
grafie. artă —adună și pun in valoare 
pentru un public foarte divers fru
museți si bogății ale naturji. secven
țe semnificative ale istoriei, origini*  
iitatea. vigoarea civilizației si artei 
populare sau comorile inestimabile 
ale artei plastice românești și uni
versale. Expozițiile de bază, care a- 
dăpostesc mii de exponate, 
cu o valoare științifică, 
ră sau artistică temeinic 
feră elementul esențial 
colectivul de muzeografi 
lizarea multiplelor îndatoriri ale in
stituției. Tocmai de aceea, expozi
țiile au fost recent reamenajate in
tr-o concepție care integrează natu-

fiecare 
documenta- 
probată. o- 
utilizat de 

pentru rea-

ECONOMICO-SOCIALĂ, IN PERFECTIONAREA ÎNTREGII ACTIVITĂȚI

NOII SPECIALIȘTI- 
la nivelul exigențelor actuale

și de perspectivă
întregii vieți

în expunerea

Rolul științei, tehnicii și invăță- 
mintului în societatea noastră și in
fluența lor asupra ' ' 
social-economice au fost magistral 
scoase în evidență 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. aj P.C.R. din 29 aprilie a.c., 
cind secretarul general al partidului 
spunea, printre altele, că „întreaga 
dezvoltare de construcție socialistă 
nu se poate realiza decit pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, ale cunoașterii umane in 
general, a legării strmse a științei 
cu invățămintul și cu producția, a 
ridicării continue a nivelului dc 
cunoștințe tehnico-profesionale ale 
tuturor oamenilor muncii". Știința a 
devenit astăzi într-adevăr un puter
nic stimulent al dezvoltării forțelor 
de producție, un important factor de 
dinamizare a organizării și optimi
zării întregului proces de producție.

In industria modernă a crescut 
continuu complexitatea mijloacelor 
de producție, aspect concretizat prin 
costul ridicat al unui loc de muncă. 
Exploatarea, întreținerea și perfec
ționarea utilajelor existente la un 
loc de muncă au cerut și cer o pre
gătire temeinică a muncitorului pus 
să-l deservească, pregătire care tre
buie să fie în concordanță cu nive
lul și complexitatea locului de mun
că considerat. Așa cum arăta secre
tarul general al partidului, „clasa 
muncitoare a devenit o clasă nouă 
de proprietari și producători. A cres
cut nivelul de cunoștințe profesio
nale și tehniee al clasei muncitoare, 
precum și nivelul (le cultură gene
rală. Noii muncitori sint absolvenți 
ai invățămîntului de 10 ani, iar un 
număr tot mai mare sint absolvenți 
ai liceului, deci ai invățămintului de 
12 ani. In același timp. în multe 
specialități lucrează specialiști cu 
studii superioare".

Cerințele noi pentru nivelul de 
pregătire al unui om al muncii din 
industrie sînt mult mai pretențioase 
acum decit cu cîțiva ani in urmă. In 
industria chimică, metalurgică și cea 
constructoare de mașini, bunăoară, 
se înmulțesc mașinile și instalațiile 
cu comenzi automate, centrele de pre
lucrare și liniile flexibile comandate 
de calculatoare, sistemele de mașini 
deservite de roboți industriali. Pentru 
a (ine pasul eu dezvoltarea tehnicii, 
eu cerințele impune de complexitatea 
acestor mașini și instalații din in
dustria prelucrătoare; cu cerințele 
impuse de calitatea produselor și de 
fabricarea acestora in condiții teh- 
nico-economice avantajoase, tot mai 
mulți muncitori trebuie să aibă o 
pregătire apropiată de cea a ingine
rului. Muncitorul viitorului cu pre
gătire superioară, care deservește 
astfel de mașini, poate fi . in același 
timp executant de produse, cercetă
tor și proiectant în perfecționarea 
tehnologiei de fabricație și a, mașinii 
Însăși. Un loc de muncă, pentru care 
s-au investit milioane de lei, pre
zintă toate motivele să fie deservit 
de un muncitor cu pregătire superi
oară, pentru a cărui calificare s-a 
cheltuit totuși mult mai puțin. Deci, 
ținînd seama de cerințele noi.ale in
dustriei prelucrătoare, pe lingă atri
buții de proiectant, cercetător și or
ganizator al producției, inginerul va 
putea prelua si funcția de muncitor 
de înaltă calificare în locuri de 

neolitic des- 
arheologică 

tezaur dacic 
Sere cu fru-

ra. istoria sau arta locului in spațiul 
mai amplu al realităților trecute și 
prezente ale tării, devenind intr-un 
fel o parte dintr-un mare ansamblu 
național unitar. Poate cel mai preg
nant se vede aceasta în cele 22 de 
săli ale secției de istorie, unde totul 
este nou. atractiv, valorifică noile 
cercetări locale în contextul național. 
Pot fi văzute piese din 
coperite în stațiunea 
Suplacul de Barcău. un 
de la Tășad sau Oradea 
moașe podoabe de argint, numeroase 
mărturii arheologice ale epocii roma
ne. cind. deși zona a rămas în afara 
imperiului, ea a trăit de fapt în 
strînsă legătură cu lumea latină in
tr-o simbioză relevantă pentru des
fășurarea procesului de romanizare. 
Exponatele pun puternic in lumină 

MUZEUL
centru al educației patriotice

ale Iul Gelu,

continuitatea populației daco-romane 
și apoi a românilor pe aceste locuri, 
marcarea distinctă a existentei voie
vodatelor românești ......
Glad si Menumorut. statutul auto
nom peren al voievodatului Transil
vaniei și legăturile neîntrerupte ale 
acestuia cu celelalte voievodate ro
mânești. Tratarea unitară a unor pe
rioade reprezentative pentru întrea
ga noastră istorie (epocile lui Mircea 
cel Mare. Iancu de Hunedoara. Ște
fan cel Mare) subliniază unitatea 
etnică, de aspirații și dezvoltare co
mună aduse si la organizare statală 
de Mihai Viteazul. Asemenea mo
mente. distinct marcate prin mate
rialul expus, prin modalități de vi
zualizare dintre cele mai atrăgătoare 
(piese originale, panouri colorate, 
hărți electronice, lucrări de artă etc.), 
sint și mai bine puse in valoare Prin 
minuția cu care sint prezentate viața 
culturală și artistică, ocupații și o- 
biceiuri. Din bogata colecție de carte 
veche românească si străină, cu pie
se rare de mare interes, vizitatorul 
întîrzie in preajma unor lucrări și 
manuscrise selectate din cele 230 de 
cărți copiate aici după lucrări 
venite din Țara Românească si Mol
dova. Marile mișcări sociale din 
Transilvania. lupta pentru păstrarea 
ființei naționale. Împlinirea idealu
lui de unitate națională punctează 
clar tot atitea momente din deveni
rea acestui pămint românesc. Un 
spațiu amplu ocupă, desigur, istoria 
socialistă a ultimelor decenii, cu pro
fundele schimbări aduse chipului 
tării, sporirii puterii si bogăției a- 
cesteia. In acest context se reliefea
ză dezvoltarea județului,, creșterea

cumulind totoda- 
cercetator apro- 
locului de mun- 
mai mulți mun- 

superioară va

la 
și
Și

muncă pretențioase, 
tă și preocupări de 
fundat și eficient al 
că respectiv. Cu cit 
citori cu pregătire 
avea industria, cu atit ne putem aș
tepta la o eficiență mai mare a în
tregii noastre industrii.

Calitatea produselor industriale 
este o componentă specifică a epo
cii noastre. Produsele românești iși 
găsesc astăzi desfacere în multe țări 
ale lumii. Schimbul de mărfuri între 
noi și alte țări este intr-o continuă 
creștere. Noi, ca proprietari ai mij
loacelor de producție și beneficiari 
ai produselor realizate nu putem fi 
indiferenți la ce prețuri ne vindem 
produsele. Or, prețul de vînzare al 
produselor este impus de calitatea 
acestora. Asigurarea calității ridicate 
a produselor industriale cere o pre
gătire bună pentru toți participanții 
la realizarea acestora, pornind de 
proiectare, la execuție, control 
manipulare a lor.

Se știe, că înnoirile în știință 
tehnică se produc in ritm accelerat. 
Acest aspect a fost arătat cu clari
tate de secretarul general al parti
dului în expunerea făcută la ședința 
comună a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii și a Consiliului 
Național al Agriculturii, unde a 
subliniat că este necesar să fie bine 
înțeles că perfecționarea, organizarea 
și modernizarea producției constituie 
o acțiune permanentă, zi de zi, lună 
de lună. Trebuie să avem permanent 
în vedere că puternica dezvoltare a 
științei și tehnicii necesită periodic 
— cel puțin o dată la 5 ani — o 
îmbunătățire radicală a structurii 
producției, a nivelului tehnic, care 
să pornească de la noile cuceriri 
revoluției tehnico-științifice. 
poate de asemenea prevedea 
multe din rețetele tehnologice 
viitorului sînt altele- decît cele i 
astăzi se aplică. Poziția participan
tului la producție trebuie să fie deci 
cea de adaptare la nou, de partici
pare la înnoiri, la noi descoperiri. 
Trebuie proiectate și executate pro
duse cu calități funcționale, estetice 
și tehnologice mai bune, care să fie 
realizate cu un consum de materiale 
și energie mai redus, să asigure o 
mai mare eficiență economică. Or, 
calitatea și eficiența pot fi asigurate 
numai de către acei participant la 
producție care au o înaltă pregătire 
profesională, tehnică și economică.

O mare parte din oamenii muncii 
din industria noastră sint tineri. 
Tineretul și-a adus și aduce o con
tribuție de seamă la progresul știin
ței și tehnicii, la mersul înainte al 
societății. Tineretul are dorința de a 
crea ceva mai bun, mai frumos și 
mai util, de a participa în ritm mai 
ridicat la progresul economic și so
cial al țării. Tineretul se adaptează 
mai ușor și mai repede la cerințele 
noi ale industriei moderne, la schim
bări revoluționare în știință și teh
nică. Investigarea, analiza si inven
tivitatea șînt însușiri specifice' tine
retului. Avînd aceste importante în
sușiri, tineretul trebuie pregătit și 
antrenat in activitatea productivă 
pentru astfel de acțiuni creative.

Nivelul de pregătire ai tinerilor 
pentru muncă și viață depinde in 
primul rind de cunoștințele primite 
în școală. Rolul școlii superioare este 
de a asigura o astfel de pregătire

i ale
Se 

i că 
ale 

care

Iui economică. înflorirea civilizației 
și culturii.

O prezentare ..de catalog" ar me
rita. fără îndoială, și secția de etno
grafie. cu expoziția de artă popu
lară : ceramică, port, mobilier (o co
lecție de scaune cu spătar cu chip 
de om), meșteșuguri populare, re
constituiri a trei interioare tradițio
nale de pe cele trei Crișuri. un echi
libru de fantezie și culoare, de util 
și frumos. Dimensiune atinsă deplin 
în secția de artă, unde pot fi admi
rate lucrări semnate de Petrașcu. Pa- 
lady. Ghlață. Lucian Grigorescu. Ste- 
riadi, Maxy etc., alături de autori 
contemporani sau de remarcabile lu
crări din pictura universală. Spațiul 
expozițional se reorganizează adesea 
prin rularea unor expoziții itineran
te. un adevărat eveniment artistic 

fiind retrospectiva Nicolae Grigores- 
cu. expoziția tematică ..Dorința de 
pace în grafica românească", o ex
poziție de peisaj contemporan. „De- 
signul in lumea copiilor" sau expo
ziția de valorificare a patrimoniului 
..Peisajul rural in pictura româneas
că contemporană" o serie de expo
ziții aniversare. Să amintim și bo
gata colecție a secției de științele 
naturii, cu Piese deosebit de valoroa
se si avem imaginea unui spațiu cul- 
tural-științific impresionant aflat 
permanent la dispoziția bihorenilor și 
a altor vizitatori din tară sau de 
peste hotare. Valoarea edificiului, 
calitatea exponatelor, organizarea 
modernă I-au făcut cunoscut și sînt 
puțini cei care trec pe aici fără a 
intirzia citeva ore prin sălile muzeu
lui.

La menținerea și sporirea atracției 
acestui edificiu cultural contribuie 
însă nu numai expoziția de bază. In 
interiorul si cu sprijinul muzeului 
s-au dezvoltat și sint menținute in 
actualitate manifestări de interes 
științific si cultural-educativ pentru 
întărirea conștiinței socialiste și a 
spiritului revoluționar, a educației 
patriotice a oamenilor muncii, pre
țuirea trecutului de luptă al poporu
lui nostru, cunoașterea si cultivarea 
izvoarelor perene ale creației popu
lare. prețuirea si atragerea spre 
creația contemporană. După cum se 
poate constata, obiective pe care 
lectivul muzeului se străduiește 
le atingă printr-o paletă ■ largă 
acțiuni și manifestări. Mulțimea 
este impresionantă și ele pot fi . 
tilnite atît la sediu, cit și în scoli,' 
întreprinderi. Instituții etc. Intre a- 
cestea s-au generalizat activitățile 

co- 
să 
de 
lor 
în-

studenților incit aceștia să posede 
un bogat bagaj de cunoștințe teore
tice, o suficientă pregătire practică 
astfel incit să corespundă cerințelor 
de azi și mai ales a celor viitoare 
ale economiei in plină dezvoltare și 
modernizare. Calitatea și eficiența 
trebuie asigurate și in domeniul in
vățămintului, al pregătirii tinerilor 
studenți. Se poate aprecia că asigu- 
rmd o anumită pregătire profesio
nală și cetățenească, de un anumit 
nivel, corespunzător unei durate de 
timp determinate, eficiența școlii 
este cu atît mai mare, cu cit durata 
de adaptare a tînărului absolvent la 
locul său de muncă este mai scurtă, 
cu cit mai multe din cunoștințele 
sale teoretice rfeușește să le aplice 
în producție într-o durată de timo 
mai mică, cu cit va izbîndi să acu
muleze mai multe cunoștințe, prin 
autoperfecționare, din tezaurul știin
țific național și mondial, și să le 
fructifice eficient la locul său de 
muncă. Pentru a se asigura tinerilor 
o pregătire care să satisfacă cerin
țele amintite apare evident că se 
impune un raport echilibrat intre 
cunoștințele teoretice și cele prac
tice, experimentale, ambele alese cu 
mare grijă de către dascălii acestora. 
Ținînd seama de învechirea rapidă 
a unor cunoștințe și apariția altora 
noi, strict necesare ppntru tehnica 
viitorului, apare evident că tinere
tului ii sînt necesare cunoștințe de 
bază care să constituie baza pen- 
ru cunoștințe noi. Tineretul trebuie 
învățat în școală astfel incit să fie 
în stare să aplice în practică ceea 
ce știe și să învețe în continuare, 
pentru a fi mereu la zi cu cunoș
tințele noi care apar in 
specialității alese.

Conceptul de integrare 
mintului cu cercetarea și 
elaborat 
lung in 
ționării 
general 
Nicolae 
gure echilibrul intre pregătirea teo
retică și cea experimentală, intre 
ceea ce se cere acum și în perspec
tivă de la tînărul inginer. Inginerul 
de astăzi, pregătit in condițiile apli
cării concepului de integrare a in
vățămîntului cu cercetarea și pro
ducția, poate prelua, in scurt timp, 
și funcții de muncitor de înaltă ca
lificare. în stare să exploateze ra
țional și eficient, să perfecționeze 
mașini și instalații complexe pro
gramabile sau comandate de calcu
latoare electronice. Ca atare, in apli
carea conceptului de integrare a in
vățămîntului cu cercetarea și pro
ducția trebuie avut in vedere faptul 
că aceasta nu reprezintă o rezolvare 
de moment, ci o concepție funda
mentală de perfecționare a școlii in 
general, dc orientare a pregătirii 
cadrelor în perspectivă, de mărire a 
eficienței invățămîntului in ansam
blul său. De aceea, conceptul de in
tegrare a invățămîntului cu cerce
tarea și producția trebuie adaptat 
mereu Ia cerințele timpului, asigu- 
rînd în orice etapă studenților o pre
gătire de nivel superior.

domeniul

a învăță- 
producția, 

ca o strategie pe termen 
domeniul formării și perfec- 
cadrelor, de către secretarul 

al partidului, tovarășul 
Ceaușescu. a reușit să asi-

Prof. univ. dr. Inq. 
loan DRAGAN
rectorul Institutului politehnic 
din Cluj-Nopoco

organizate în vederea întăririi edu
cației materialist-dialectice a oame
nilor muncii, cu deosebire a tinere
tului. prin conferințe, lecții practice 
in cadrul invățămintului ideologie, 
expoziții temporare unde se prezintă 
noutăți sau rarități ale cercetării ști
ințifice locale și. mai ales, forma 
deosebit dc eficientă a brigăzilor 
muzeistice mixte (compuse din natu
ralist!. istorici, etnografi), care se 
deplasează în localitățile din județ 
cu o tematică diversă, științifică, cul
turală. ateistă. Eficiența acestor for
me este asigurată de nivelul științi- 
fico-ideologic ridicat, cit și de folosi
rea unor mijloace audiovizuale ilus
trative cu atractivitate și efect asi
gurate.

Activitățile destinate educației pa
triotice. prețuirii

a- 
i o- 

ti- 
ghi-

realizărilor timpu
lui nostru so
cialist ocupă un 
spațiu central, 
am putea spune 
preponderent in 
preocupările mu
zeului. Alături 
de expoziții 
niversare și 
magiale. de 
părirea de l 
duri, pliante, de 
editarea publica
ției „Crisia", care 
reflectă cercetă
rile întreprinse 

în județ de colectivul muzeului și de 
cercetători din alte instituții, reali
zarea de replici după exponate afla
te aici, de o mare atenție se bucură 
organizarea de sesiuni, simpozioane 
stiințifioe Prin care se valorifică im
portantul potențial de cercetare lo
cal. Unele din acestea au o partici
pare națională, iar lucrările lor se 
publică periodic. O serie de expo
ziții etnografice pun în lumină rela
ția dintre tradiție și inovație, pere
nitatea unor ocupații și meșteșuguri.

In sala stil din incintă au loc ci
cluri de expuneri însoțite de muzică 
și poezie cu participarea unor per
sonalități culturale cunoscute. în a- 
cest ansamblu de manifestări, dar si 
cu prilejul „Zilelor întreprinderii" 
sau al „Duminicilor muzeale" (cea 
dedicată minerilor de la Dobrești a 
fost reținută cu deosebire), oamenii 
muncii devin principalii protagoniști, 
multora din sugestiile și dorințele 
acestora răspunzindu-Ii-se prompt si 
competent. Muzeul realizează pentru 
școli- sau întreprinderi cabinete de 
științe sociale avind ca temă istoria 
națională si realizările contempora
ne. Prezentarea muzeului, vizitarea 
acestuia de către toate școlile din 
județ contribuie la sporirea cunoș
tințelor elevilor si formarea lor ca 
oameni cu un larg onzont cultural.

Loc de întîlnire cu trecutul și pre
zentul. cu valori reprezentative ale 
spiritualității românești, muzeul oră- 
dean a devenit o placă turnantă a 
vieții culturale din zonă, un compe
tent centru al educației multilateral», 
patriotice, revoluționare.

Emil VASILESCU
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Tovarășului WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone
Stimate tovarășe Jaruzelski,
La cea de-a 65-a aniversare a Zilei dumneavoastră de naștere, îmi este 

plăcut să vă adresez, în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al 
meu personal, cele mai bune urări și felicitări.

Apreciem activitatea dumneavoastră neobosită în fruntea partidului și 
statului polonez, pentru asigurarea inaintării pe calea socialismului a Polo
niei prietene, contribuția la cauza destinderii, dezarmării, securității și 
păcii în lume.

Întîlnirile pe care le-am avut la București și Varșovia, înțelegerile și 
hotăririle convenite împreună au constituit de fiecare dată o manifestare 
amplă a solidarității și legăturilor tradiționale româno-polone, au dat im
pulsuri noi colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Munci
toresc Unit Polonez, dintre Republica Socialistă România și Republica 
Populară Polonă.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare din
tre partidele, țările și popoarele noastre se vot extinde și aprofunda necon
tenit, spre binele poporului român și al poporului polonez, al cauzei socia
lismului, colaborării și securității internaționale și vă rog să primiți, sti
mate tovarășe Jaruzelski, urarea sinceră de sănătate, putere de muncă și 
fericire personală, de noi succese in activitatea de înaltă responsabilitate 
pe care o desfășurat!,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Venezuela, ambasadorul aces
tei țări la București, Demetrio Boers- 
ner, a oferit marți o recepție.

Au participat membri ai guvernu
lui, vicepreședinți ai Marii Adunări

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis 
primului-ministru al Republicii 
Franceze, Michel Rocard. o telegra
mă cu prilejul reinvestirii acestuia 
în funcția de prim-ministru al Re
publicii Franceze, in care ii adresea

ză calde felicitări. împreună cu urări 
de deplin succes în activitatea sa.

In telegramă se reafirmă încre
derea într-o conlucrare fructuoasă 
între guvernele țărilor noastre, pen
tru dezvoltarea. în continuare, a re
lațiilor tradiționale de prietenie ro- 
mâno-franceze.

20,00 Telejurnal
20,23 In pregătirea Plenarei C.C. al 

P.C.R. Un amplu și insuflețitor 
program pentru perfecționarea în
tregii activități * Legătura inse
parabilă dintre partid șl popor —

garanția făuririi socialismului și 
comunismului în România

20,43 Cintec pentru tinerețea patriei. 
Versuri patriotice (color)

21,00 Priorități în economie • Sistemul 
de asigurare a calității

21,20 omul și sănătatea • Apiterapia
• Dialog cu telespectatorii

21,30 Telejurnal
22,00 închiderea programului

1

Hojatoleslam SEYYED ALI KHAMENEI
Președintele Republicii Islamice Iran IWffl 1ITCRARI10R CEHI DE-A (14 ȘEDINȚE A SESIUNII t.A. E. I.

TEHERAN
în legătură cu tragicul accident produs ca urmare a doborîrii unui avion 

de pasageri aparținind companiei de transporturi aeriene civile a Iranului, 
de către forțele navale americane — act de o deosebită gravitate și pe care 
îl condamnăm cu toată hotărîrea — în care și-au pierdut viața 290 de per
soane, vă transmit dumneavoastră profundul nostru regret, iar familiilor în
doliate cele mai sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cronica zilei
Naționale, reprezentanți ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale, 
ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 

(Agerpres)

t V

Marți au început la Praga lucră
rile celei de-a 44-a ședințe a se
siunii Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, la care participă dele
gații din țările membre : R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, Republica 
Cuba, R. D. Germană, R. P. Mon
golă, R. P. Polonă, Republica Socia
listă România, R. P. Ungară, 
U.R.S.S. și R. S. Vietnam, precum și 
o delegație din R.S.F. Iugoslavia.

La lucrări iau parte, în calitate de 
observatori, reprezentanți ai R.P. 
Angola, Republicii Afganistan, R.P.D. 
Etiopia, R.D.P. Laos, R.P. Mozambic, 
Republicii Nicaragua și R.D.P. 
Yemen.

Delegația țării noastre este condu
să de tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-mi
nistru al guvernului.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de tovarășul Lubomir Strougal, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele gu
vernului R.S. Cehoslovace.

In continuare au fost aprobate 
ordinea de zi a ședinței și regu
lamentul de desfășurare a lucrărilor.

Cea de-a 44-a ședință a sesiunii 
C.A.E.R. examinează probleme pri
vind dezvoltarea colaborării tehni- 
co-științifice, perfecționarea divizi

(yamPMTfpfîb, $emntfică(ii
JIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI

unii internaționale a muncii dintre 
țările membre ale C.A.E.R., progra
mele de perspectivă ale dezvoltării 
specializării și cooperării multilate
rale în producție pină în anul 2000 
în domeniile construcțiilor de mașini, 
industriei chimice, industriei radio- 
tehnice și electronice. Pe ordinea 
de zi se află, de asemenea, înscrisă 
examinarea programului coordonării 
planurilor economice ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. pe anii 
1991—1995, precum și modalitățile de 
perfecționare a mecanismului conlu
crării multilaterale în cadrul C.A.E.R.

în cursul aceleiași zile s-a trecut 
la dezbaterea problemelor înscrise 
pe ordinea de zi.

Luind cuvîntul, șeful 
ției române a prezentat 
ția Partidului Comunist 
a secretarului său general, 
Nicolae Ceaușescu, privind 
care îl are colaborarea

delega- 
concep- 
Român, 

tovarășul 
rolul pe 

economică
internațională în înfăptuirea progra
melor de dezvoltare a tării noastre, 
pentru desfășurarea în bune condiții 
a activității economico-sociale, pen
tru o politică de colaborare, de prie
tenie și pace cu toate națiunile 
lumii. 

Au fost prezentate pe larg succe
sele obținute de poporul român în 
primii doi ani și jumătate ai actua

lului cincinal, cît și preocupările 
partidului nostru pentru creșterea 
în continuare a eficienței economice 
în întreaga activitate, pentru valori
ficarea integrală a avantajelor ce 
decurg din aplicarea principiilor 
autoconducerli muncitorești și a 
autogestiunii,. din îmbinarea armo
nioasă a conducerii pe baza planu
lui național unic cu creșterea răs
punderii șl a atribuțiilor organelor 
colective de conducere in elaborarea 
și înfăptuirea planurilor.

In continuare, primul-mînistm ro
mân s-a referit. în intervenția sa. la 
o seamă de probleme majore care 
trebuie avute in vedere in acțiunea 
de perfecționare a colaborării multi
laterale dintre țările membre ale 
C.A.E.R., cum ar fi : conținutul acti
vității organelor C.A.E.R., îmbunătă
țirea mecanismului colaborării re
ciproce, cadrul organizatoric al des
fășurării activității organelor C.A.E.R.

Exprimînd poziția tării noastre 
față de problemele abordate, condu
cătorul delegației române a prezen
tat, totodată, concepția și consideren
tele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
față de unele probleme majore ale 
vieții internaționale.

Au luat, de asemenea, cuvîntul 
conducătorii celorlalte delegații.

• REPORTAJE • NOTE • INFORMAȚII
Un nou destin al apelor Moldovei, 

pentru o sporită fertilitate a pămînturilor
Evocate în străvechi legende, cin- 

tate in măiestre cuvinte de către 
poeți și povestitori vestiți, apele 
Moldovei, de la Ozana lui Creangă 
la fermecatele bălți din luncile Șire
tului, Prutului, Jijiei, in care pescuia 
meditind Sadoveanu, au trecut 
neputincioase, timp de sute de ani, 
peste pămintul secetos al acestui 
ținut.

De două decenii încoace, ele sint, 
printr-un efort de amploare, redis
tribuite, reorganizate, stocate sau 
întoarse din drum, pentru a fi cu 
adevărat utile activității și vieții 
omului, societății românești care a 
găsit, în structura ei, puterea de a-și 
pune pe deplin în valoare resursele, 
încă din anii de început ai construc- 
țiș’j socialiste din România, inter
venția omului asupra destinelor și 
rosturilor unor cursuri de apă din 
Moldova a debutat spectaculos. Să 
evocăm aici Șantierul național al 
tineretului din Lunca Prutului (în
diguiri) și apoi epopeea Bicazului, de 
pe urma căreia geografia zonei a 
dobindit o nouă și maiestuoasă con
figurație.

întregul ansamblu de lucrări hi
drotehnice (un mare număr de ba
raje și lacuri de acumulare, canale 
deschise și galerii de derivație, di
guri, stații de pompare și de punere 
sub presiune, conducte îngropate, 
drenuri etc., etc.) va asigura, în fi
nal, irigarea a 740 000 ha din sursele 
Șiret și Prut, apoi 518 000 ha cu apa 
din canalul Șiret — Bărăgan și 189 000 
ha cu apa pompată din Dunăre. în 
total : aproape un milion și jumă
tate de hectare. Vor cuprinde Mol
dova, de la limita nordică pînă la 
Dunăre, și o parte din Cimpia Bă
răganului (zona ei nordică). Apă 
pentru un teritoriu agricol imens, în 
care semănăturile vor fi ajutate să 
codească bogat și independent de re- 
;imul pluviometric. Dar și apă pen

tru necesitățile de consum ale loca
lităților și platformelor industriale 
din toată această zonă.

Din cel mai nordic punct al țării 
șl pină la Dunăre, Moldova este 
acum un uriaș șantier de amenajări 
hidrotehnice și hidroameliorative 
complexe, organizate în salbă pe fi
rul bazinelor hidrografice ale celor 
două principale riuri moldovene — 
Șiretul și Prutul. Cu o mai mare 
pondere pe Șiret, din două motive : 
1) Iste rîul cu cel mai bogat bazin 
hidrografic din România (el trans
portă anual 5 miliarde de mc masă 
lichidă) și 2) este situat deasupra 
cotei terenurilor ce urmează a bene
ficia de apele sale și, deci, transpor
tul apei spre zonele de folosință se 
face, în general, gravitațional (din 
Prut, la debitul său normal, apa ar 
trebui pompată).

Pentru toată Moldova (și, cum vom 
vedea, și pentru o zonă din afara ei) 
a fost mai întii studiată, apoi elabo
rată o schemă unitară de gospodă
rire a apelor, potrivit criteriului fo
losirii întregului potențial, dar și al 
economicității. Totul, în funcție de 
sursa de apă. deci de-a lungul a două 
direcții paralele, de la nord la sud, 
pe cursul și în bazinele hidrografice 
ale Șiretului și Prutului (intrucitva 
și al Birladului). în proiectele elabo
rate ulterior s-au departajat două 
mari categorii de lucrări : pentru 
asigurarea sursei de apă (intrată in 
competența Consiliului Național al 
Apelor) și pentru utilizarea ei (în 
principal in grija Ministerului Agri
culturii, pentru irigații), dar și al 
altor organisme economice, pentru 
alimentarea cu apă a localităților și 
a platformelor industriale.

Pentru prima categorie de lucrări 
s-o pornim mai intii pe Șiret, la 
vale (am utilizat aici informațiile 
primite de la Consiliul Național al 
Apelor). Multe dintre acumulările 
proiectate au și fost construite. între 
ele Bucecea, Rogojești și altele, apoi 
acumulări mai mici pe cursul unor 
afluenți, cum sint cele de la Hălceni, 
Tungujeni, Pîrcovaci, Solești, Cuibul 
Vulturului, Rîpa Albastră. Trebuie 
să aruncăm o privire și asupra ba
zinului hidrografic al rîului Birlad, 

care a și fost amenajat pe o lungime 
de 240 de km, de la Negrești pînă 
la vărsare.

Sint în curs de construcție bara
jele și toate lucrările aferente pen
tru acumulările Virfu Cîmpulul, 
Pașcani, Călimănești. Cîteva dintre 
aceste lucrări au un specific aparte. 
Sint acumulări cu baraj-descărcător 
și dig-baraj de contur. în absența 
unor văi cu versanți pronunțați, ba
rajul se construiește în cimpie, iar 
din extremitățile lui pornesc în 
amonte două diguri-baraj a căror 
înălțime descrește spre „coada lacu
lui'1. Se creează astfel, deasupra co
tei solurilor din jur, un bazin, o cadă 
gigantică (pentru 58 mil. m; de apă 
in cazul Rogojești, 32 mii. mc in ca
zul Virfu Cîmpului și... 70 mii. mc 
în cazul acumulării de la Pașcani). 
Sint in curs de pregătire lucrări de 
regularizare a Jijiei, pe o lungime 
de 165 km, cuprinzind și trei noi 
acumulări.

Să amintim și salba de hidrocen
trale de pe Bistrița, apoi cele trei 
hidrocentrale de pe Șiret (Galbeni, 
Răcăciuni, Berești), construite deja 
și care au și ele rolul de a furniza 
apă pentru irigații.

Pe Prut s-a construit, masivă, Im
presionantă. acumularea Stînca-Cos- 
tești, în colaborare cu U.R.S.S., pen
tru o rezervă de 700 mii. mc de apă 
și pentru regularizarea întregului 
curs inferior al rîului.

în apropiere de Mărășești se află 
în curs de execuție acumularea și 
nodul hidrotehnic Călimănești. Im
portant, mai ales, pentru rolul de 
„cap de distribuție" in destinul nou 
ce-1 dobindește, de aici în aval, Și
retul. Care se divide in două : o 
parte a apelor sale va merge pe ve
chea albie (dar nu chiar ca pină 
acum, pentru că va urma, îndată 
după Călimănești, o salbă de patru 
noi hidrocentrale), o altă parte va 
porni pe o albie nouă, o construcție 
de mari proporții : canalul magis
tral Siret-Bărăgan. Cu un debit, la 
priză, de 200 mc pe secundă. Con
strucția a și început, in 1987, pe pri
mii 50 de km, și, mai cu seamă, la 
nodurile hidrotehnice de pe acest 
tronson, unde canalul va subtraver- 
sa. prin sifonare, riurile Zăbrăuți, 
Sușița, Putna, Milcov, Rimna, Rim- 
nicu Sărat... Pe acești primii 50 de 
km, apele canalului vor curge pe o 
albie situată de la nivelul solului in 
sus, între două diguri paralele, prac
tic pe un jgheab a cărui construcție 
o impune configurația terenului 
(imaginați-vă amploarea unei ase
menea lucrări !). In întregul său, 
canalul va avea o lungime de apro
ximativ 200 km, purtindu-și apa., pe 
un curs ușor sinuos, pe lingă Mără
șești, Focșani, Rm. Sărat, Buzău și 
deversînd-o in acumularea de la 
Dridu (intre Urziceni și București). 
Și fâcind astfel joncțiunea cu apele 
Ialomiței, apoi cu marele sistem de 
hidroameliorații de pe Valea Mos- 
tiștei (din marginea vestică a Cîm- 
piei Bărăganului). Canalul va avea 
un profil trapezoidal (jos 20 m, sus 
60—80 m), cu adîncimea apei de 
6—7 m. De la el pornind, o rețea de 
alte canale va furniza apă pentru 
irigarea teraselor Brăila și Viziru, 
dar și a altor zone, pe 518 000 ha 1 
Avind, în același timp, un substan
țial rol in aprovizionarea cu apă a 
marilor sisteme de irigații Ialomița- 
Călmățui și Ialomița-Mostiștea. Toa
tă această apă va veni pe ogoare 
gravitațional, deci fără consum de 
energie, pomparea fiind necesară 
doar pentru punerile sub presiune. 
Proiectarea și execuția canalului 
au in vedere, cu soluții tehnice 
adecvate, și posibilitatea unei even
tuale utilizări pentru navigație.

Toate cele despre care am vorbit 
pînă aici, și care au presupus și pre
supun in continuare investiții de 
multe miliarde de lei, nu reprezintă 
însă decit, așa cum spuneam, asigu
rarea surselor de apă. Propriu-zisele 
amenajări pentru irigații, în siste
mele complexe mari (cuprinzind și 
desecări, drenaje, lucrări de comba
tere a eroziunii solurilor) sînt o a 

doua categorie de Investiții, cu un 
uriaș volum de lucrări. Unele sînt în 
folosință, altele In curs de execuție 
sau abia în proiect. Alcătuiesc, la un 
loc, un ansamblu unitar. Respecti
vele investiții aparțin Ministerului 
Agriculturii, de unde am și obținut 
informațiile utilizate în cele ce ur
mează. Enumerarea acestor sisteme, 
lungă fiind, va părea, desigur, plic
ticoasă. E însă necesară. E tot ce ne 
poate oferi o imagine a amplitudinii 
efortului pe care îl face statul nos
tru pentru a conferi pămînturilor 
Moldovei, ca pămînturilor întregii 
țări, o mult sporită fertilitate. Vor 
fi, deci, în final : sistemele Grigo- 
rești-Verești, Roșcani, aval Cătămă- 
răști, Dorohoi, Botoșani. Apoi siste
mul Iași-nord, incinta Sculeni-Țuțo- 
ra-Gorban, sistemul Pașcani-Roman, 
Roman, Horia — Liveni-Manoleasa, 
Ripiceni-Stînca, Românești-Călărași, 
Trifești-Sculeni. Albița-Fălciu, Rugi- 
nești-Pufești, Gologani-Nănești, sis
temul Vaslui. Se includ aici o mul
țime de sisteme locale, care sînt sau 
vor fi redimensionate, modernizate 
pentru a se integra unitar în marile 
sisteme. O mențiune specială pentru 
unul dintre cele mai importante sis
teme complexe de amenajări hidro
ameliorative : cimpia Covurluiului.

Fiecare dintre sistemele amintite 
înseamnă un uriaș efort de construc
ție, întins pe durata mai multor ani, 
solicitînd munca asiduă a mii și mii 
de oameni, utilizarea a sute și sute 
de utilaje specializate. Doar două 
exemple :

1. Incinta Sculeni-Țuțora-Gorban. 
Aflată în stadiu final de execuție, 
dată, de acum, în exploatare. Iată și 
volumele de lucrări pe care le-a ne
cesitat : amenajări noi pentru iriga
ții (canale principale și secundare, 
conducte îngropate, stații de punere 
sub presiune sau pentru eliminarea 
excesului de apă etc.); pentru 
18 900 ha. Modernizarea unor siste
me mai vechi, pe 2 800 ha. Desecări 
pe 25 000 ha. Drenaje pe 16 350 ha. 
Combaterea eroziunii solului pe 
11 200 ha. Regularizarea unor văi in 
lungime totală de 78 km. A fost înăl
țat un dig de protecție de-a lungul 
Prutului, a fost schimbat cursul 
Jijiei care se varsă acum in Prut cu 
cîteva zeci de km mai în amonte. Au 
lucrat aici, timp de șase ani, peste o 
mie de constructori, intre care și 
brigadierii unui șantier național al 
tineretului. S-au executat 23 mii. mc 
de terasamente.

2. Amenajarea complexă „Terasa 
Covurluiului". Lucrările sînt acum 
în plină desfășurare. Va cuprinde : 
amenajări pentru irigații pe 189 000 
ha. Desecări pe 50 400 ha. Drenaje 
pe 15 000 ha. Combaterea eroziunii 
solului pe 66 157 ha. Necesită 133 de 
milioane de mc terasamente, turna
rea a 300 000 mc de betoane. Vor fi 
construite și montate 26 de stații 
principale de pompare și repompare 
și 106 stații de punere sub presiune. 
A început de curind înălțarea unui 
uriaș baraj pe Suhurlui pentru o 
acumulare de 144 mii. mc de apă. 
Apa va fi pompată aici din Dunăre 
(in perioadele de mare debit ale flu
viului) printr-o stație de pompare 
cu un debit de 54 metri cubi pe se
cundă (aproximativ debitul Șiretu
lui !). Vor mal fi șl alte acumulări 
— polderul Foltești, lacul piscicol 
Brateș. Multe alte lucruri (soluții 
tehnice originale, volume impresio
nante de lucrări) ar mai fi de spus 
despre această considerabilă investi
ție care va spori forța de producție 
a terenurilor dintre Dunăre, Șiret, 
Prut și Tecuci — adică din tot su
dul Moldovei. O vom face altă dată.

O bună parte dintre aceste con
strucții sint gata, altele își așteaptă 
intrarea în funcțiune pentru a face 
ca legendarele păminturi ale Moldo
vei, valorlficind vasta lor rețea de 
ape naturale, reorganizate acum, și 
în asociație cu tehnologiile agricole 
moderne, să producă mai mult și 
mai sigur.

Mihai CARANFIL

BORSEC : Valorificarea 
superioară a resurselor 

locale
Borsec — frumoasa stațiune bal

neoclimaterică din Munții Giur- 
geului, județul Harghita — bine cu
noscută pentru efectul terapeutic 
al apei carbogazoase și mofetelor, 
al mirificului său peisaj montan, 
și-a întărit renumele în ultimii ani 
și datorită travertinului, care se 
extrage de aici, rociă utilizată în 
mare măsură la placarea fațadelor 
și interioarelor impozantelor edifi
cii social-cuiturale ale țării, asigu- 
rindu-le un plus de frumusețe, ele
ganță și trăinicie. Cunoscînd marile 
solicitări ale constructorilor, colec
tivul de muncă al carierei de tra
vertin din Borsec își sporește ne
contenit preocupările pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor 
ce-i revin, livrînd suplimentar față 
de plan in perioada primului se
mestru al anului 465 mc blocuri 
industriale și 1 200 mp placaj, în 
condițiile creșterii productivității 
muncii, ale îmbunătățirii indicelui 
de recuperare îri rocă. Fapt pen
tru care, după cum ne spunea șeful 
carierei, inginerul Dobre Dinu, in 
paralel cu extracția s-a organizat 
și activitatea de prelucrare prin 
înființarea unei secții de placaj, 
asigurînd astfel valorificarea supe
rioară a resturilor, din exploatare. 
De asemenea, din această lună s-a 
pus în funcțiune o nouă mașină 
pentru despicarea blocurilor și ur
mează să se monteze noi utilaje 
pentru tăiat și lustruit. (Nicolae 
Șandru).

TELEORMAN : „Expo- 
didactica *88**

„Expo-didactica ’88" reunește, la 
Casa de cultură din municipiul 
Alexandria, peste 500 de lucrări de 
creație tehnico-științifică ale cadre
lor didactice, maiștrilor instructori 
și elevilor din, județul Teleorman. 
Se află expuse mijloace moderne 
de tnvățărhint, instalații și mașini, 
lucrări cu caracter, tehnico-aplica- 
tiv, îndeosebi în domeniile electro
tehnicii, electronicii, mecanicii, chi
miei, fizicii și informaticii — rod 
al eforturilor și pasiunii creatoare. 
Cu acest prilej sînt organizate 
dezbateri, o sesiune de referate și 
comunicări, întîlniri ale cadrelor 
didactice cu reprezentanți ai între
prinderilor industriale. (Stan 
Ștefan).

IALOMIȚA : Noi unități 
prestatoare de servicii

Uniunea județeană Ialomița a 
cooperativelor meșteșugărești ame
najează la parterul blocurilor re
cent date în folosință noi secții de 
prestări servicii pentru populație, 
venind astfel in intimpinarea soli
citărilor cetățenilor care, s-au mu
tat in aceste zone. Astfel, numai în 
ultimele două luni, în municipiul 
Slobozia au fost deschise ateliere 
de croitorie, spălătorie chimică, 
marochinărie, broderie, cosmetică 
și altele. Secțiile de autoservite 
din Slobozia și Urziceni au fost 
modernizate și au acum programul 
adecvat perioadei de vară, fiind 
la dispoziția auțomobilișților care 
se îndreaptă sau vin dinspre Lito
ral. La rindul său. Uniunea jude
țeană a cooperativelor de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfu
rilor a amenajat in cadrul com
plexelor din comunele Căzănești, 
Fierbinți, Gheorghe Doja, Grindu, 
Cocora, Făcăeni, Brazii, Bucu și 
Balaciu ateliere de cizmărie și 
confecții textile la comandă, trico
taje, cojocărie, reparații radio-tv, 
articole electrotehnice și de uz cas
nic. (Mihai Vlșoiu).

Ritmuri și aspirații 
în „Țara dimineților liniștite"

în fabrici, pe ogoare. în școli, pe 
șantiere, în laboratoare, pretutin
deni pe unde am trecut l-am în- 
tilnit pe coreean in ipostaza sa de 
muncitor, țăran, constructor, medic 
sau cercetător... Este un om harnic, 
întreprinzător, care-și iubește pa
tria,. fiind animat de voința de a 
o vedea mereu mai înfloritoare.

...Eram la Combinatul siderurgic 
din Kangson. Este o oțelărie nouă. 
Și meseria de oțelar este nouă în 
Coreea.

— Deși țara dispune de suficien
te resurse minerale, vechiul regim, 
nu era interesat să dezvolte indus
tria proprie. Astăzi — ne spune 
directorul adjunct aî combinatului 
— R.P.D. Coreeană este in măsură 
să-și asigure singură întregul ne
cesar de fontă, oțel, de numeroase 
metale neferoase. Ritmurile pro
ducției siderurgice se vor menține 
ridicate și in perioada următoare: 
de la 4 milioane tone otel in 1976, 
vom ajunge la 15 milioane tone in 
1990. Uzinele existente vor fi mo
dernizate, altele’ noi vor fi con
struite.

Intr-una țlîn secțiile combinatu
lui aveam să vedem, la fata locu
lui, un aspect al colaborării româ- 
no-coreene. Două linii de lamina
re au fost construite cu utilaje si 
asistență tehnică din tara noastră. 
Gazdele au cuvinte de apreciere la 
adresa investiției realizate, punînd 
In evidență inaltul ei nivel tehnic 
și de mecanizare. De altfel, meca
nizarea si automatizarea constituie 
direcțiile de bază ale perfecționării 
întregii economii naționale a „Țării 
dimineților liniștite".

...Cu agricultura coreeană am fă
cut cunoștință încă din avion, ad- 
■mirînd geometria terenurilor ame
najate pentru irigații. îndiguite cu 
știință și pasiune, apele au fost 
adunate in cele 1500 de lacuri ar
tificiale. de unde, cu ajutorul a 
16 000 stații de pompare sînt trimi
se la rădăcinile plantelor prin ca
nale de irigații ce se întind de-a- 
lungul a 40 000 km. Completa Iri
gare a culturilor tace parte din cele 
patru coordonate ale politicii agra
re coreene, alături de mecanizare, 
electrificare si chimizare.

Cu o tradiție de peste șapte mi
lenii, in anii socialismului agricul
tura a devenit pe aceste meleaguri 
o ramură economică de tip inten
siv. De la o producție de cîteva 
suțe de kg de cereale la hectar s-a 
ajuns, in unele zone, la aproape 10 
tone, interlocutorii coreeni susținînd 
că recoltele se caracterizează, îna
inte de toate, prin stabilitate, indi
ferent de condițiile climatice.

<
Unități modeme pentru odihnă și turism

Numeroasele unități turistice și 
de alimentație publică din județul 
Maramureș se bucură de o mare 
afluență de vizitatori, dornici să 
cunoască această frumoasă zonă 
geografică și folclorică a țării. La 
25 kilometri de Baia Mare, pe 
drumul național spre Sighetu Mar- 
mației, pe muntele Gutii, la 
1 000 metri altitudine, în apropie
rea fîntînii lui Pintea, se află 
cabana Pintea Viteazul, dotată cu 
restaurant, bar de zi, locuri de 
cazare in han, precum și teren 
pentru camping. în centrul orașu
lui Tîrgu Lăpuș, hotelul Lăpușul 
dispune de 70 locuri de cazare, 
restaurant și bar de zi. In pădu
rea Lăpușel, la 12 km de Baia 
Mare, cabana Două veverițe con
stituie un plăcut și îmbietor loc 
de popas, iar în stațiunea Ocna 
Șugatag. hotelul Șugatag are 80 de 
locuri de cazare in camere de ca

— Industrializarea agriculturii — 
sarcina etapei actuale — înseamnă 
nu numai un grad înalt de meca
nizare sau de chimizare, ni s-a spus 
la Academia de științe agricole. In
dustrializarea agriculturii presupu
ne, in același timp, un nou orizont 
profesional al țăranului, capabil să 
mînuiască mijloacele tehnice din 
dotare. Agricultura de tio Intensiv 
a încetat să mai fie o simplă înde
letnicire si. practicată în orice con
diții. a devenit o adevărată știință 
a pămîntului.

...Pe constructorii din tara prie
tenă i-am întîlnit la Phenian, la 
Nampo, la Cheson, pe malul Mării 
de Vest, in orașe, ca si la sate. Pen
tru că în Întreaga tară se con
struiește. iar preocuparea pentru

însemnări
din R. P. D. Coreeană

dezvoltarea Industriei, agriculturii, 
transporturilor se armonizează cu 
vaste programe de construcții de 
locuințe, de edificii social-cultu- 
rale.

Capitala țării — distrusă aproape 
în întregime în timpul războiului 
— se înfățișează astăzi ca o mare 
metropolă, cu blocuri turn cu zeci 
de etaje, cu numeroase edificii 
(palate ale culturii, științei, tine
retului, pionierilor, sporturilor), cu 
o nouă universitate, o nouă mater
nitate, cu un nou centru de sănă
tate. un impozant teatru, cu nume
roase alte construcții realizate cu 
gust și rafinament, intr-o notă spe
cifică îmbinind tradiția arhitec
turii naționale cu cele mai noi cu
ceriri ale tehnicii. Atrage atenția 
și ritmul alert al construcțiilor. 
Ecluza de la Marea de Vest a fost 
realizată in mai puțin de un cin
cinal. Imensul complex cultural- 
sportiv care urmează să găzduias
că cel de-al XIII-lea Festival 
internațional al tineretului și 
studenților — complex alcă
tuit din blocuri cu 25 000 încăperi, 
10 baze sportive, un stadion eu 
150 000 locuri, 4 hoteluri (dintre 
care unul cu 105 etaje), un aero
port internațional, două teatre, un 
circ și multe alte edificii — este 
prevăzut să fie dat in folosință in 
numai doi ani și trei luni : de la 
primul metru cub de fundație oină 
la finisarea ultimei clădiri.

...Preocupat de prezentul si vii
torul țării, poporul R.P.D. Coreene 
manifestă o stimă deosebită pentru 
istoria sa, pentru lupta revoluțio

tegoria I, precum și un restaurant. 
La rindul lor, cabanele Păstrăvul — 
Firiza (lingă lacul de acumulare), 
Poienile de Sub munte (la 35 km 
de Vișeul de Sus) și Stejarul (lingă 
localitatea Fînteușul Mic) dispun 
de restaurante și posibilități optime 
de cazare.

★
Amplasate în locuri pitorești, 

unitățile turistice din diferite ju
dețe oferă celor dornici de odihnă 
sau de un concediu plăcut posibi
lități de cazare și masă în orice 
anotimp. Iată cîteva dintre acestea:

• Hanul Nufărul din localitatea 
Reci, județul Covasna, amplasat pe 
șoseaua Sfîntu Gheorghe — Tirgu 
Secuiesc, dispune de 40 locuri de 
cazare și restaurant. De aici se 
poate vizita stațiunea balneară 
Covasna ; 

nară desfășurată de înaintași. Nu
mai la Phenian sint peste 20 de 
monumente închinate celor care 
și-au jertfit viața pentru liberta
tea țării. La Muzeul Victoriei am 
putut revedea, prin intermediul 
imaginilor fotografice si al unor 
montaje, fapte de arme, operațiuni 
militare desfășurate de armata 
populară, sprijinită de întregul po
por, în anii războiului împotriva 
agresiunii imperialiste. Sînt expu
se, de asemenea, documente de 
epocă în care se exprimă solidari
tatea popoarelor de pretutindeni 
cu lupta dreaptă a poporului co
reean. în acest cadru, la loc de 
cinste sînt prezentate extrase din 
declarațiile oficiale si din articole
le presei românești, prin care tara 
și poporul nostru au susținut cu 
căldură această dreaptă cauză.

Prietenia româno-coreeană s-a 
amplificat în perioada următoare, 
iar colaborarea dintre cele două 
țări și popoare s-a dezvoltat pe 
toate, planurile — politic., economic, 
cultural și în alte domenii. Grăi
toare dovezi ale prețuirii de care 
se bușură aceste, rotații, pot fi in- 
tilnite In numeroase loeUl'i. din 
R.P.D. Coreeană. Cele mai prețioa
se mărturii sînt legate de întîlniri
le și convorbirile frecvente dintre 
conducătorii celor două țări si po
poare, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Kim Ir Sen, mărtu- 

Țriile respective fiind reunite în 
„Muzeul prieteniei internaționale", 
vizitat zilnic de un mare număr de 
turiști din tară si de peste hotare, 

...L-am cunoscut si pe coreeanul 
de vîrstă școlară, pregătindu-se in 
modernele laboratoare de practică 
(cele 25 de laboratoare ale Școlii 
medii nr. 1 din Phenian, pe care 
ani vizitat-o, erau echipate cu apa
rate și instalații de „ultimă oră" in 
domeniul tehnicii), l-am întîlnit pe 
coreeanul adult, după orele de 
serviciu. Ia Palatul de studii al po
porului, răsfoind cărți sau reviste, 
audiind melodii. L-am întîlnit pe 
omul muncii ca spectator la tea
tru, petrecindu-și orele libere 
la patinoar, în tribunele stadionu
lui central, l-am întîlnit pe s’tradă, 
în metrou, în cabinetele centrului 
de sănătate. Aflînd că sînterh din 
România, cei cu care ne-am întîlnit 
au manifestat peste tot sentimente 
de simpatie și stimă față de țara 
noastră, adăugind grăitoare mărtu
rii prieteniei durabile dintre cele 
două popoare, aflate geografic la 
mare distanță, dar atît de apropia
te prin preocupările si voința lor 
de a-și făuri o viată nouă.

Mihai IONESCU

• Hanul Brețcu — Oituz la 2 km 
de localitatea Brețcu, județul Co
vasna. Cazarea este asigurată prin 
cele 69 locuri în camere conforta
bile, iar masa se poate servi la 
restaurantul unității cu o capacita
te de 240 locuri ;
• Hanul Bran din localitatea cu 

același nume din județul Brașov, 
amplasat pe șoseaua națională 
Brașov — Ploiești, are 54 locuri de 
cazare și restaurant cu terasă ;
• Cabana Fintinița haiducului 

din județul Sibiu este situată la 
8 km de comuna Avrig și la 17 km 
de Sibiu, pe drumul național spre 
Brașov. Unitatea oferă locuri de 
cazare, restaurant, braserie, bar de 
zi. Ea beneficiază și de împreju
rimi de o rară frumusețe.

LA TIMIȘOARA
Festivalul mondial de șah „Copiii ți pacea**

In perioada 24 Iulie—7 august, la 
Timișoara se va desfășura al doilea 
Festival mondial de șah „Copiii și 
pacea", manifestare sportivă organi
zată de Federația română de șah sub 
egida Organizației Națiunilor Unite 
și a Federației internaționale de șah. 
în cadrul festivalului vor avea loc

★
VOLEI. în cadrul turneului pe 

care il întreprinde in R.D. Germană, 
lelecționata masculină de volei a

ACTUALOTATEA sportivă

campionatul mondial pentru juniori 
(pină la 16 ani) șl campionatele mon
diale pentru categoriile de virstă 
pină la 10 ani, 12 ani și 14 ani.

Turneele se vor disputa in 11 run
de, în sistem elvețian, fiind așteptați 
să sosească peste 200 de tineri șahiști 
din întreaga lume.

★
României a întîlnit la Zwickau re
prezentativa țării-gazdă. După un meci 
viu disputat, de un bun nivel tehnic, 

voleibaliștii români au obținut vic
toria cu scorul de 3—2 (15—12. 15—9, 
15—17, 6—15, 15—10). Următorul joc 
va avea loc la Karl Marx-Stadt, 
aceste partide făctnd parte din cadrul 
pregătirilor pentru turneul de ca
lificare la Campionatul european, 
programat în 1989 în Suedia.

TENIS. întrerupte in mai multe 
rinduri de ploaie, finalele de du
blu ale turneului internațional de 
tenis de la Wimbledon s-au încheiat, 
în general, cu succesul favoriților. 
Astfel, la dublu feminin. cuplul 
Steffi Graf (R.F. Germania). Gabrie
la Sabatini (Argentina) a dispus, cu 
6—3, 1—6, 12—10, de perechea so

vietică Larlsa Savcenko. Natalia Zve
reva. La dublu masculin, americanii 
Ken Flach, Robert Seguso au între
cut cu 6—4, 2—6. 6—4, 7—6 pe John 
Fitzgerald (Australia), Anders Jarryd 
(Suedia). Iată rezultatele celorlalte 
finale : dublu mixt : Sherwood Ste
wart, Zina Garrison (S.U.A.) — Kelly 
Jones, Gretchen Magers (S.U.A.) 6—1, 
7—6 ; juniori : Nicolas Pereira (Ve
nezuela) — Guillaume Raoux (Fran
ța) 7—6, 6—2 ; junioare : Brenda 

Schultz (Olanda) — Emmanuelle 
Derly (Franța) 7—6, 6—1 ; veterani 
(jucători peste 35 ani) : Tom Gullik- 
son — Tim Gullikson (ambii S.U.A.) 
6—2, 7-6.

FOTBAL. In finala turneului in
ternațional de fotbal pentru juniori 
de la Sofia, formația Lokomotiv 

Sofia a întrecut cu scorul de 2—1 
echipa Sredeț Sofia. Alte rezultate : 
Vitoșa — Slavia 1—0 ; Viitorul 
(România) — Omonia Nicosia 2—0 ; 
Mikiti Nikeas (Grecia) — Partizan 
Belgrad 2—1 ; Ț.S.K.A. Moscova — 
Vaseal (Franța) 2—0.

BASCHET. La Rotterdam, .în ca
drul turneului final al competiției de 
calificare la Jocurile Olimpice la 
baschet masculin, reprezentativa 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
82—75 (40—36) selecționata Greciei, 
iar Iugoslavia a dispus cu 108—84 
(54—41) de R.F. Germania.

Alte rezultate : Spania — Franța 
97—70 (51—35) ; Italia — Marea Bri- 
tanie 81—71 (43—37).

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 6 iulie, ora 20 
— 3 iulie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi călduroasă, iar în prima zi canicu
lară in regiunile din sudul și sud- 
estul țării. Cerul variabil mai mult 
senin în prima zi va prezenta apoi 
innorărl mal accentuate In regiunile 
din nord-vestul, nordul și centrul ță
rii unde local vor cădea averse de 
ploaie însoțite de descărcări electrice. 
Izolat in aceste regiuni cantitățile de 
apă pot depăși 15 litri pe mp în 24 
de ore, iar condițiile vor fi favora
bile producerii grindinei. Vîntul va 
prezenta unele intensificări ce vor lua 

și aspect de vijelie. în celelalte re
giuni descărcări electrice și averse de 
ploaie Izolate. Temperatura aerului va 
marca o scădere în partea a doua a 
intervalului mat ales in regiunile din 
nordul țării. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 15 și 25 de grade 
în prima noapte, apoi între 12 și 22 
de grade, tar temperaturile maxime 
între 30 șl 38 de grade în prima zi, 
Izolat mal ridicate în sudul țării, apoi 
în general intre 25—35 de grade. La 
București : Vremea va fi călduroasă 
chiar caniculară în prima zi cînd ce
rul va fi mai mult senin apoi, va de
veni variabil favorabil descărcărilor 
electrice și averselor de ploaie trecă
toare în a doua parte a intervalului. 
Vint slab pină la moderat. Tempera
turile minime între 20 și 24 de grade, 
iar maximele între 36—38 de grade în 
prima zi, apoi între 32 și 35 de grade.



IN LEGĂTURĂ CU DOBORIREA AVIONULUI DE PASAGERI

IRANIAN DE CĂTRE FORȚELE NAVALE ALE S.U.A.

Să se pună capăt acțiunilor agresive 
in ăpele Golfului!

Să se asigure zborul fără teamă 
al avioanelor civile!

Opinia publică din România a luat 
cunoștință cu profundă indignare de 
doborîrea de către forțele navale ale 
S.U.A. dislocate în Golf a unui avion 
de pasageri al Companiei de trans
port iraniene, avînd la bord 290 da 
persoane, toate pierzîndu-și viața.

Acest tragic incident în care au 
pierit oameni nevinovați, irlclusiv 
femei și copii, pune, încă o dată, in 
evidență. în mod dramatic, conse
cințele deosebit de grave ale escala
dării continue a încordării în apele 
Golfului, pericolul pe care-1 creează 
prezența navelor de război ale S.U.A. 
și ale altor state în această regiune.

Recentul incident, de o gravitate 
deosebită, pune în evidență, o dată 
în plus, necesitatea de a se înlătura 
cauzele care au dus la escaladarea 
conflictului din zonă, imperativul 
abținerii de la orice măsuri și ac
țiuni de natură să ducă la agravarea 
conflictului, la creșterea pericolului 
de extindere a acestuia. In lumina 
unor astfel de cerințe majore este 
stringent necesar să fie retrase neîn- 
tirziat toate navele militare străine 
din Golf, să se pună capăt Imediat 
oricăror asemenea acte agresive, ori
căror forme de intervenție armată, 
de recurgere la politica de forță.

SEUL

Miting în sprijinul
SEUL 5 (Agerpres). — Pește 5 000 

de persoane au participat, la Seul, la 
un miting, urmat de un marș al păcii 
în sprijinul reunificării patriei, or
ganizat de partide și organizații de 
masă din opoziție din Coreea de Sud, 
cu ocazia celei de-a 16-a aniversări 
a publicării Declarației comune a 
Nordului și Sudului Coreei. După 
cum relatează agenția A.C.T.C.. în cu- 
vîntările rostite de. participanți s-a 
subliniat necesitatea punerii în prac-

Apel la intensificarea luptei 
împotriva armelor nucleare

TOKIO 5 (Agerpres). — Consi
liul nipon al organizațiilor Victi
melor bombardamentelor atomice 
(Hidankio) a adresat tuturor par
tidelor politice din țară apelul de 
a activiza lupta împotriva arme

Cereri pentru evacuarea bazelor militare 
americane din Filipine

MANILA 5 (Agerpres). — Aproxi
mativ 5 000 de cetățeni filipinezi au 
semnat un document in care se cere 
evacuarea bazelor militare ale S.U.A. 
din Filipine — transmite agenția 
Kyodo. Documentul — remis amba
sadei S.U.A. la Manila — relevă. că 
instalațiile n Titare și trupele S.U.A.

Condamnînd cu indignare doborî
rea avionului de pasageri iranian, 
deplîngind profund pierderea de vieți 
omenești, opinia publică din Româ
nia consideră că trebuie să se tragă 
toate învățămintele din tragedia a- 
vionului iranian și să se pună capăt 
cu desăvîrșire unor asemenea ac
țiuni care pot genera alte eveni
mente grave în regiune, să se asi
gure zborul fără teamă al avioane
lor civile.

Viața demonstrează cu putere că. 
în condițiile in care situația mondia
lă se menține deosebit de complexă, 
se impune să se facă totul pentru 
renunțarea la măsuri de forță și de 
amenințare cu folosirea forței, pen
tru întreprinderea de acțiuni, con
structive întemeiate pe normele una
nim recunoscute ale dreptului inter
național, pe dorința de soluționare 
numai și numai pe cale pașnică, prin 
tratative, a problemelor litigioase 
dintre state. Este necesar, de aceea, 
ca toate statele să manifeste reținere 
și calm, ca, in acțiunile lor, să pre
valeze rațiunea, interesele supreme 
ale păcii, cauza colaborării și înțe
legerii intre popoare.

reunificării patriei
ti că a principiilor reunificării paș
nice și independente a Coreei, a rea
lizării unității naționale. Ei au ce
rut autorităților sud-coreene să coo
pereze cu R.P.D. Coreeană pentru 
desfășurarea de contacte între cetă
țenii din cele două părți ale țării și 
inițierea de convorbiri între organi
zațiile de masă și partidele politice 
din Nord și Sud, în vederea înfăp
tuirii acestui obiectiv.

lor nucleare. Evocîndu-se bombar
damentele de la Hiroshima si Na
gasaki din august 1945. în docu
mentul dat publicității se reclamă 
măsuri eficiente de preîntîmpinare 
a unor catastrofe similare.

dislocate în Filipine trebuie să pă
răsească acest teritoriu „cel mai 
tirziu la 16 septembrie 1991“. (La 
data respectivă expiră actualul acord 
cu privire la bazele militare ale 
S.U.A. în Filipine, acord aflat. în 
curs de reexaminare).

ORIENTUL MIJLOCIU
• Contacte diplomatice • Vizita secretarului general adjunct 
al O.N.U. la Beirut • Greva generală de protest a populației 

palestiniene din Cisiordania și Gaza
BAGDAD 5 (Agerpres). — Regele 

Hussein al Iordaniei a efectuat o 
scurtă vizită la Bagdad, unde a con
ferit cu președintele Irakului, 
Saddam Hussein. în cadrul convorbi
rilor au fost examinate probleme 
privind rezultatele reuniunii extraor
dinare arabe la nivel înalt de la Al
ger, actuala situație din lumea arabă 
și evoluțiile din zona Golfului, a 
anunțat agenția I.N.A., citată de 
China Nouă.

TUNIS 5 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, a efectuat o vizită Ia 
Tripoli, unde a avut convorbiri cu 
conducătorul Marii Revoluții de la 1 
Septembrie a Marii Jamahirii Arabe 
Libiene Populare Socialiste, Moam- 
mer AI-Kaddafi. în cadrul discu
țiilor au fost examinate ultimele evo
luții pe plan palestinian, cu precă
dere situația locuitorilor din taberele 
de refugiați palestinieni din Liban, 
informează agenția China Nouă.

BANGKOK
—-- --------------- ■
Reuniunea miniștrilor 
de externe ai țărilor 
membre ale A.S.E.A.N.

BANGKOK 5 (Agerpres). — La 
Bangkok s-au încheiat lucrările reu
niunii anuale a miniștrilor de ex
terne ai țărilor membre ale Asocia
ției Națiunilor din Asia de Sud- 
Est (A.S.E.A.N.), organizație regio
nală din care fac parte Thailanda, 
Malayezia, Filipine, Indonezia, Sin
gapore și Brunei. în cadrul dezba
terilor a fost .exprimată hotărirea 
statelor respective de a continua și 
dezvolta cooperarea economică in 
cadrul A.S.E.A.N. Participânții au 
analizat posibilitățile punerii la punct 
a unui mecanism comun de coope
rare în vederea soluționării concer
tate a problemelor economice și a 
crizei generate de povara dațoriei 
externe. Miniștrii de externe au re
afirmat necesitatea soluționării, pe 
cale pașnică, prin tratative, a situa
țiilor conflictuale din regiune, salu- 
tînd eforturile și demersurile in a- 
ceastă direcție, relevă agențiile de 
presă.

Principalele orientări 
ale politicii externe 

elvețiene
BERNA 5 (Agerpres). — Șeful De

partamentului politic federal al afa
cerilor externe al Elveției, Rene Fel
ber, a făcut, cunoscute orientările 
politicii de pace și securitate a țării 
sale, bazată, intre altele, pe voința 
de a participa la edificarea unei or
dini mondiale mai stabile. La o con
ferință de presă desfășurată la Ber
na, el a insistat asupra, necesității 
întronării unor relații mai „echili
brate" în cadrul comunității interna
ționale. Rene Felber a relevat, de 
asemenea, eforturile Elveției în ce 
privește înfăptuirea dezarmării, acti
vitatea acesteia in organismele in
ternaționale de luptă împotriva tero
rismului, relatează agenția EFE.

DAMASC 5 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, l-a 
primit pe vicepremierul și ministrul 
de externe kuweitian, Șabah Al Ah
med Al Jaber, aflat în vizită la Da
masc. El a inminat șefului statului 
sirian un mesaj din partea emirului 
Kuweitului, șeicul Jaber Al Ahmed 
al Jaber Al Sabah, cu privire la ac
tualele evoluții pe plan arab, cu pre-

• cădere la situația locuitorilor din ta
berele palestiniene din Liban, infor
mează Qatar News Agency.

BEIRUT 5 (Agerpres). — Secreta
rul general adjunct al O.N.U., Marak 
Goulding, a sosit la Beirut unde a 
conferit cu primul ministru libanez, 
Selim Al-Hoss, cu privire la viitorul 
UNIFIL (Forța Interimară a O.N.U. 
în Liban). Cu acest prilej, Goulding 
I-a informat pe premierul libanez 
despre numirea noului comandant- 
șef al UNIFIL, Lars-Eric Wahl- 
gren (Suedia), care îl înlocuiește în 
această funcție pe Gustav Hagglund.

UNIFIL a foșt stabilită în sudul 
Libanului după invazia . Israelului 
din.1982.

i. Populația palestiniană din Cisior
dania și Gaza a început marți o gre
vă generată de protest față de măsu
ra abuzivă de închidere pentru trei 
zile a școlilor din aceste teritorii de 
către trupele israeliene de ocupație. 
Autoritățile israeliene de ocupație 
luaseră această măsură tocmai pen
tru a împiedica izbucnirea unor noi 
acțiuni de. protest, informează agen
ția A.N.S.A.

ILE DE PRESA 
e scurt

ÎNTlLNIRE. Deng Xiaoping, pre
ședintele Comisiei Militare Cen
trale a R.P. Chineze, s-a întîlnit, 
marți, la Beijing,, cu președintele 
Braziliei, Jose Sarney, aflat în vi
zită oficială in capitala chineză, 
în cursul convorbirii — relatează 
agenția China Nouă — au fost evi
dențiate relațiile de prietenie exis
tente între China și Brazilia.

VIZITA. La Praga au avut loo 
convorbiri între Lubomir Strougal, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. S. Cehoslovace, și 
Nikolai Ri.jkov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care întreprinde o vizită ofi
cială de prietenie în Ceho
slovacia. După cum relatează agen
ția T.A.S.S., interlocutorii au abor
dat probleme ale relațiilor bilatera
le și unele chestiuni ale actualității 
internaționale.

SESIUNE. La Addis Abeba s-au 
încheiat lucrările sesiunii Adunării 
Naționale (Shengo) a Etiopiei. De
putății a.u aprobat bugetul de stat 
pe exercițiul financiar 1988/1989. au 
analizat proiectul unei noi împăr
țiri administrative a țării și au 
discutat principalele orientări din 
politica externă a statului.

PLENARA. La Brazzaville s-au 
desfășurat lucrările plenarei C.C. 
al Partidului Congolez al Muncii,

Pentru extinderea
relațiilor comerciale 
cu țările socialiste

STRASBOURG 5 (Agerpres). — 
Ministrul de externe elen Karolos 
Papoulias a declarat în parlamentul 
vest-european de la Strasbourg că, în 
cursul actualului mandat la pre
ședinția C.E.E., Grecia va urmări cu 
prioritate dezvoltarea relațiilor co
merciale cu țările est-europene și 
cooperarea cu statele din bazinul 
mediteranean — relatează agenția 
EFE. „Grecia — a spus el —' preia 
președinția C.E.E. într-un moment în 
care îmbunătățirea relațiilor Est- 
Vest și crearea de condiții adecvate 
pentru asigurarea unei păci de du
rată în lume apar ca obiective rea
liste".

Sprijin față de eforturile 
de instaurare a păcii 
în America Centrală

BEIJING 5 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Beijing, unde în
treprinde o vizită oficială, președin
tele Braziliei, Jose Sarney, și-a re
afirmat sprijinul față de eforturile 
de pace în America Centrală ale 
Grupului de la Contadora — trans
mite agenția Prensa Latina.

în context, el a criticat amestecul 
străin în treburile interne ale po
poarelor, subliniind necesitatea de a 
se respecta ferm principiile auto
determinării popoarelor și renunță
rii la forță sau la amenințarea cu 
forța în raporturile internaționale.

care a examinat măsuri pentru de
pășirea dificultăților economice și 
financiare, modul de înfăptuire a 
prevederilor programului de inves
tiții pe perioada 1987—1988, proble
me legate de pregătirea Congre
sului al IV-lea al partidului, pre
văzut să aibă loc în cursul acestui 
an, precum și unele aspecte ale 
situației internaționale.

REUNIUNE. La St. John’s (Anti
gua și Barbuda) au început lucrările 
celei de-a IX-a reuniuni la nivel 
înalt a Pieței comune caraibiene 
(CARICOM), avînd ca principal 
punct pe ordinea de zi impulsio
narea comerțului interregional. 
CARICOM, creată în 1973, este for
mată din 13 state și teritorii ne
autonome din Caraibi.

CONVORBIRI. La Harare au 
avut loc convorbiri Intre Nathan 
Shamuyarira, ministrul de externe 
al Republicii Zimbabwe, și Boutros 
Ghali, ministru de stat pentru afa
ceri externe al Egiptului. Zimbab
we și Egiptul — se arată în co
municatul comun dat publicității — 
și-au reafirmat sprijinul și solida
ritatea cu mișcările de eliberare 
națională din R.S.A. și Namibia, 
cu lupta statelor africane din „pri
ma linie", victime ale agresiunilor 
repetate din partea regimului de 
la Pretoria.

ZIUA NAȚIONALĂ_A REPUBUCU MALAWI

Domnului dr. HASTINGS KAMUZU BANDA
Președintele pe viață al Republicii Malawi

LILONGWE
Cea de-a 24-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Malawi îmi oferă 

plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare existente 

între România și Malawi se vor dezvolta și în viitor spre binele celor două 
popoare, al cauzei păcii, securității, înțelegerii și colaborării internaționale.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului malawian 
prieten pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul Republicii 
Malawi sărbătorește 
astăzi 24 de ani de la 
proclamarea indepen
denței țării sale.

Situată la vest de 
Iacul Malawi, republi
ca cu același nume are 
o suprafață de 114 484 
kmp și o populație de 
aproximativ 7 milioa
ne de locuitori, care se 
ocupă mai ales cu 
agricultura (se cultivă 
ceai, cafea, cereale, 
tutun, bumbac). Pen
tru a pune capăt stă
rii de înapoiere moș
tenite din trecut, tină- 
rul stat african s-a an
gajat cu forțe sporite 
pe calea făuririi unei 
vieți noi, reușind să 
obțină o serie de rea
lizări. Au fost puse

bazele unei industrii 
proprii, s-au extins 
suprafețele agricole, 
s-au dezvoltat învăță- 
mîntul, cultura și asis
tența sanitară.

Incepînd din 1975, 
capitala republicii a 
fost mutată la Lilong
we, un oraș fondat 
chiar în anul procla
mării independenței 
țării, care cunoaște o 
puternică dezvoltare. 
Aici au fost înălțate 
unități de produse 
agroalimentare și bu
nuri de consum, fa
brici de ciment, între
prinderi de prelucrare 
a uneia dintre princi
palele bogății naturale 
— lemnul, știut fiind 
că o cincime din teri
toriul țării este acope

DEFICITUL balanței de plăți a 
Italiei a atins, in ultimele cinci 
luni, cifra record de 3 579 miliar
de lire, relevă o statistică a Băn
cii Naționale, dată publicității la 
Roma. Potrivit presei, situația deo
sebit de dificilă din economia ita
liană se datorează reducerii com
petitivității produselor italiene pe 
piața mondială. Deficitul perma
nent înregistrat de balanța de 
plăți a țării, relevă ziarul „II Tem
po", atestă existența tendințelor 
nefavorabile din economia țării.

UN AVION de luptă supersonici 
de tip „Phantom", aparținînd for
țelor aeriene vest-germane, s-a 
prăbușit la circa 20 km de localita
tea Stade, din nordul R.F. Germa
nia -- a informat postul de radio 
Bonn. Este cel de-al 14-lea avion 
militar care se prăbușește în R.F. 
Germania de la începutul anului 
In curs — precizează agenția 
Taniug.

RAPORT. într-un raport oficial 
publicat la Paris se relevă că 80 
la sută din muncitorii concediați 
din industria franceză a construc
țiilor sînt imigranți și că un ța- 
bloii asemănător se înregistrează și 
în industria automobilelor, ca și în 
alte sectoare ale industriei fran
ceze. Documentul relevă că pen
tru a putea să se bucure de 
drepturi sociale, muncitorii imi
granți trebuie să treacă peste nu
meroase bariere și că numai 4 la 
sută din copiii din familii de imi
granți pot urma școli superioare.

ZBOR SPAȚIAL. După cum re
latează agenția T.A.S.S., după ie- 

rită de păduri din 
esențe prețioase.

în spiritul politicii 
sale de solidaritate 
cu tinerele state afri
cane, cu toate statele 
care au pășit pe ca
lea dezvoltării de sine 
stătătoare. România 
socialistă urmărește 
cu simpatie eforturi
le depuse de poporul 
Republicii Malawi in 
vederea consolidării 
independenței și a 
progresului economic. 
Fără îndoială, dezvol
tarea relațiilor de co
laborare între țările 
noastre este în inte
resul popoarelor ro
mân și malawian, al 
cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

! 

șirea cosmonauților Vladimir Titov 
și Musa Manarov în spațiul liber, I 
echipajul a beneficiat de odihnă și j 
a reașezat la locurile respective 
sculele folosite in spațiu, relatea- i 
ză agenția T.A.S.S. Cei doi cos- i 
monauți se simt bine și continuă • 
realizarea programului de cercetări 
științifice, tehnice și tehnologice.

SEMINAR. Inaugurînd seminarul 
reprezentanților africani din do- i
meniul mijloacelor de informare in I
masă, care se desfășoară la Gabo
rone, președintele Republicii Bots- ■ 
wana, Quett Masire, a subliniat că 
țările de pe continent trebuie să > 
acorde mai multă atenție îngriji,- 
rii și educației copiilor, care re
prezintă aproape 50 la sută din l
populația majorității acestor state.

INUNDAȚIILE provocate de I
ploile torențiale și furtunile care 1
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s-au abătut, la sfîrșitul lunii iunie, ,
asupra unor întinse zone din pro
vincia. chineză Sîchuan au cauzat I 
moartea a 65 de persoane — infor
mează agenția China Nouă. Ca ur- I 
mare a calamității au fost serios 
afectate 145 300 ha de culturi agri
cole și 100 de microhidrocentrale. i 
Mii de case au fost distruse.

IARNA... IN SIBERIA. în regiu
nea Cita din Siberia de est s-a re
întors iarna. Ploi puternice, fur- I 
tuni cu aer rece și ninsori s-au a- 
bătut luni noaptea asupra acestei 
regiuni, iar temperatura a scăzut • 
la 4—5 grade, amenințînd culturile 
de legume si plantațiile de pomi 
fructiferi. Potrivit meteorologilor. ■ 
reapariția iernii în plină vară nu 
s-a mai produs în zonă în ultimii 
10 ani.

(Urmare din pag. I) 
lui, dificultăți și contradicții in dez
voltarea socială.

Istoria fiecărui popor cunoaște nu
meroase exemple de personalități 
care au știut să se situeze în sensul 
aspirațiilor de libertate și progres 
ale popoarelor — și relevarea meri
telor lor este o îndatorire patriotică, 
exemplul lor fiind un valoros patri
moniu al istoriei fiecărei națiuni.

„Cu poporul, pentru po
por**  Roîuî creator al popoarelor 
sporește în socialism, cînd ele devin 
pentru prima oară făuritoare pe de
plin libere, conștiente, și nu spon
tane, ale propriei istorii, dispun pen
tru prima oară de planuri și progra
me concrete de dezvoltare, pe perioa
de mai scurte sau in perspectivă, 
știu ce iși propun, încotro se în
dreaptă, ce orizonturi Ii se deschid 
și iși concentrează întreaga forță de 
creație pentru înfăptuirea obiective
lor propuse. Totodată, faptul că 
orinduirea socialistă are nu numai 
posibilitatea, ci și obligativitatea de 
a asigura cele mai largi structuri de
mocratice, de a asigura efectiv parti
ciparea cea mai largă și responsabi
lă a cetățenilor la conducerea vieții 
sociale, la luarea deciziilor obștești, 
reprezintă un important factor de 
creștere a rolului creator al po
poarelor.

în acest cadru, crește și rolul 
conducătorilor de partid, care, pro- 
veniți din rîndurile poporului, avind 
un contact viu cu realitățile, reali- 
zînd o permanentă consultare a po
porului, un amplu dialog cu masele, 
asigură înfăptuirea devizei de fron
tispiciu a operei de construcție so
cialistă — ..cu poporul, pentru po
por", orientare permanent și neabă
tut promovată și urmată de partidul 
nostru, de secretarul său general.

„Trebuie să avem permanent in 
vedere teza științifică a partidului 
nostru privind construcția socialis
mului cu poporul și pentru popor, că 
nu se poate construi cu succes so
cialismul fără o largă democra
ție munciiorească-revoluționară, fără 
participarea activă a poporului la 
făurirea conștientă a propriului său 
viitor". Aceste cuvinte ale tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU defi
nesc însăși esența transformărilor 
revoluționare a întregii noastre so
cietăți, a activității de perfecționare 
neîntreruptă a tuturor laturilor sale, 
prin creșterea continuă a rolului 
maselor populare, a poporului, in 
strinsă unitate, sub conducerea parti
dului.

Alegerea căii de dezvol
tare — 
premă.

drept și opțiune su-
Dacă teza despre rolul

popoarelor ca făuritoare ale istoriei 

nu a întimpinat pe plan teoretic, în 
gindirea politică internațională, reti
cențe sau contestări notabile, viața 
a arătat că nu o dată această teză 
a fost considerată doar ca un ade
văr abstract, livresc, fără a se trage 
concluziile corespunzătoare pe planul 
practicii social-politice.

Astfel, faptul că toate popoarele 
sirit creatoare de istorie, dă lor le 
incumbă dreptul de a-și crea istoria, 
ca fundament și premisă a întregii 
evoluții sociale, impune ca o conclu
zie logică necesitatea existenței intre 
popoare, respectiv între state — ca 
formă de organizare constituțională 
a popoarelor — a unor raporturi de 
deplină egalitate în drepturi, de res
pect reciproc al independenței și su

Popoarele — creatoare 
conștiente ale propriului destin, 

forța hotărîtoare a istoriei
veranității naționale, de neamestec, 
sub nici o formă, in treburile inter
ne. Se poate, deci, spune că intre 
rolul popoarelor ca făuritoare ale is
toriei și noile norme și principii che
mate să guverneze raporturile intre 
state există o legătură directă și 
nemijlocită.

Rolul de creator al istoriei ce re
vine fiecărui popor are ca un coro
lar legic recunoașterea faptului că 
poporul respectiv este unicul stă- 
pin al propriilor destine. în virtu
tea acestei legități, subliniată cu 
toată claritatea în tezele adoptate de 
Comitetul Politic Executiv, el are și 
trebuie să aibă dreptul inalienabil și 
imprescriptibil de a-și alege singur 
calea dezvoltării economico-sociale, 
corespunzătoare voinței sale, posibi
lităților momentului sau etapei res
pective. Desigur, o asemenea opțiu
ne este determinată de un șir de fac
tori : stadiul de dezvoltare economi
că, formele de organizare socială și 
politică existente, gradul de con
știentizare și nivelul cultural al ma
selor, tradițiile istorice ș.a. ; rezul
tantă a tuturor acestor factori, op
țiunea fiecărui popor este, cum se 
spune, sacrosanctă, ea trebuie res
pectată de către toți și față de toți. 
A recunoaște rolul creator al po
poarelor înseamnă, așadar, a recu
noaște, implicit și explicit, indepen-

dența și suveranitatea lor, dreptul 
liberei decizii. (

Din acest drept inalienabil, din 
poziția popoarelor de făuritoare a 
tuturor marilor transformări sociale 
și economice decurge, la rindul. său, 
în mod obiectiv, dreptul — reafirmat 
cu putere de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — de a folosi in 
acest scop acele căi, forme și mij
loace pe care le consideră cele mai 
potrivite. Metaforic vorbind, așa 
cum un constructor, un meșter zidar 
își alege singur acele materiale ce i 
se par cele mai nimerite, uneltele 
pe care le cunoaște și Ie mînuiește 
cel mai bine, tot .așa popoarele de- 
săvîfșesc opera de, construcție, eco- 
nomico-socială pornind de lâ reali

tățile existente, utilizind, așa, cum 
consideră că este mai. bine, „mate
rialele", „uneltele" și experiența de 
care dispun.

Și din acest unghi de vedere se 
confirmă justețea tezei marxiste care 
se pronunță împotriva exportului de 
revoluție, ca și de contrarevoluție, 
ambele reprezentînd lezări ale rolu
lui și dreptului de creație istorică 
al popoarelor. Experiența a dovedit, 
nu o dată, ce mari prejudicii pot 
aduce încercările de înăbușire a vo
inței popoarelor de a se dezvolta li
ber, de a Înfăptui transformări so
ciale revoluționare — după cum tot 
atît de dăunătoare poate fi orice în
cercare de a grăbi artificial procesul 
revoluționar, pentru care nu există 
factorii obiectivi și subiectivi, condi
țiile sau pregătirea necesară.

Istoria nu se construiește 
Uniform într-adevăr, practica so
cială a dovedit și dovedește neînce
tat că popoarele construiesc istoria, 
dar nu o construiesc uniform. Dacă 
frumusețea, armonia și funcționali
tatea unui ansamblu urbanistic — 
pentru a merge pe firul aceleiași 
metafore — se datorează îmbinării 
și complementarității unei, varietăți 
de stiluri, tot astfel creația istorică, 
materializată in însăși civilizația 
omenirii, nu este și nu poate fi un 
proces croit potrivit unui anume șa

blon sau tipar. Nu se poate cere 
creației istorice să se supună unor 
scheme, unor tipare obligatorii, toc
mai pentru că orice tipar reprezintă 
o încorsetare, o diminuare a rolului 
creator al popoarelor. Acest rol se 
poate exercita plenar numai țînînd 
seama.de condițiile diferite, de ceea 
ce este specific fiecărui popor și fie
cărei țări, de particularitățile sociale 
și -naționale. Numai astfel se asigură 
originalitatea construcției, caracterul 
ei viabil și tocmai prin această di
versitate „arhitectonică", prin va
rietatea spiritului creator al po
poarelor se îmbogățește tezaurul 
civilizației umane.

în această lumină apare limpede 
Inadmisibilitatea oricăror amestecuri 

sau ingerințe in treburile interne ale 
altor popoare. Practic, asemenea in
gerințe reprezintă forme de negare 
sau nesocotire a dreptului de crea
ție istorică al oricărui popor, inseam- 
nă neîncredere în forța sa creatoare, 
în capacitatea sa de opțiune și ac
țiune ; înseamnă arogarea dreptului 
de a gîndi pentru altul, de a-1 tutela 
și controla ori de a-i da „sfaturi" ; 
înseamnă, în ultimă instanță, a ope
ra .o substituire nepermisă — în loc 
ca poporul să își creeze propria is
torie, să-și organizeze viața așa cum 
consideră mai bine, altul să-i, facă 
„istoria" în locul lui !

Popoarele și noul mod de 
abordare a realităților inter
naționale. Reprezentînd factorul 
determinant al dezvoltării social- 
economice interne in fiecare țară, 
popoarele constituie, în același timp, 
și forța hotăritoare in evoluția rela
țiilor internaționale, capabilă să asi
gure rezolvarea marilor probleme 
ale omenirii. Aceasta este deosebit 
de evident in condițiile contempora
neității, de acțiunea popoarelor de- 
pinzind, în mod decisiv, înfăp
tuirea unor asemenea mari obiective 
ca dezarmarea. în primul rind nu
cleară, salvgardarea dreptului su
prem al oamenilor la viață, la pace, 
la existență liberă și demnă, stin

gerea prin mijloace politice a foca
relor de incordare și conflict, lichi
darea decalajelor economice, a îm
părțirii lumii in bogați și săraci, în
tregul proces de' edificare a unei noi 
ordini politice și economice mon
diale. Acestea sînt. sarcini fundamen
tale, privind întreaga comunitate 
mondială — și ca urmare toate po
poarele sînt chemate să-și aducă 
propria contribuție la soluționa
rea lor.

Succesul luptei popoarelor pentru 
realizarea acestor țeluri grandioase, 
cu caracter mondial, depinde, de 
aceea, de eforturile lor comune, de 
acțiunea lor unită și convergentă, im
perativ pus din nou în lumină cu 
toată claritatea de secretarul general 
al partidului nostru. Dacă pentru 
a-și construi „casa" proprie fiecare 
popor trebuie să-și mobilizeze toate 
forțele și energiile, pentru edifi
carea păcii mondiale, pentru apăra
rea „casei lor comune" — pla
neta pe care trăiesc — popoarele 
lumii sint chemate, la rindul lor, să 
se unească și să colaboreze tot mai 
strîns, să acționeze în deplină uni
tate, într-un front mondial, aceasta 
reprezentînd chezășia împlinirii 
aspirațiilor de progres și dezvoltare 
pașnică a întregii omeniri. Acesta 
este sensul chemării adresate, din 
nou, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
acesta este spiritul in care a acționat 
și acționează partidul nostru într-o 
viziune novatoare, larg cuprinzătoa
re, pe deasupra oricăror abordări În
guste și sectare, a solidarității cu și 
între toate forțele sociale progresis
te. realiste ale contemporaneității.

Cu aceeași consecvență militează 
partidul nostru, România socialistă 
pentru o politică și o diplomație 
nouă, deschisă, care să se adreseze 
popoarelor — o politică elaborată cu 
participarea în „văzul și auzul" po
poarelor, în deplina lor cunoștință 
de cauză, și ținind seama de voința 
și aspirațiile lor. Numai o aseme
nea politică se poate bucura de cel 
mai larg sprijin popular, poate asi
gura o largă mobilizare a popoarelor 
în eforturile pentru materializa
rea sa.

Rod al unei pătrunzătoare Inves
tigații științifice a realităților con
temporane, ideile și tezele reafirma
te de secretarul general al partidu
lui cu privire la rolul decisiv al ma
selor populare în dezvoltarea fie
cărei țări, ca și în ansamblul evolu
țiilor mondiale, concluziile mobiliza
toare despre capacitatea popoarelor 
de a-și impune voința și a determi
na soluționarea problemelor potrivit 
intereselor lor vitale, argumentele în 
sprijinul unității lor cit mai strinse, 
pe plan intern și internațional, ca 
un comandament de prim ordin al 
prezentului, se înscriu ca un aport 
original, de excepțională însemnăta
te, la îmbogățirea tezaurului univer
sal al gindirii revoluționare.

(din ACTUALITATEA POLITICĂ)

Azi, alegeri in Mexic
Astăzi, 38 de milioane de mexi

cani cu drept de vot sint chemați 
la urne pentru a alege pe viitorul 
președinte al țării, precum și com
ponența organelor legislative. Cam
pania electorală. care s-a in- 
cheiat simbătă seara, a fost una 
dintre cele măi agitate din în
treaga istorie contemporană a 
Mexicului. Simbătă la prînz. în 
celebra piață „El Zocalo", cea 
mai mare din Ciudad de Me
xico, peste șapte sute de mii de ce
tățeni, veniți din toate colțurile ță
rii, au ascultat discursul de înche
iere a campaniei electorale al can
didatului Partidului Revoluționar 
Instituțional (P.R.I.). de guvernă- 
mint, Carlos Salinas de Gortari, 
care, potrivit sondajelor efectuate, 
are cele mai multe șanse de a fi 
ales președinte. Alegerea sa nu ar 
însemna nimic surprinzător în viața 
politică a țării, deoarece P.R.I. se 
află la putere, neîntrerupt, începînd 
din 1929, ultimii unsprezece pre
ședinți ai Mexicului aparținind aces
tui partid.

Carlos Salinas de Gortari. econo
mist de profesie, in virstă de 40 de 
ani, a fost — pină la desemnarea 
sa drept candidat pentru alegerile 
prezidențiale — ministru al planului 
și bugetului în cadrul actualului 
cabinet, condus de președintele Mi
guel de la Madrid. Dintr-un număr 
de șase precandidaturi — ceea ce in 
cadrul partidului reprezintă o nou
tate, pină acum fiind, de regulă, de
semnat un singur candidat — ale
gerea s-a oprit asupra sa cel puțin 
din două motive : pe de o parte, el 
beneficiază de sprijinul președintelui 
în funcție, căruia, potrivit tradiției, 
îi revine privilegiul de a-și ex
prima o opțiune, iar, pe de altă 
parte, el a fost preferat datorită 
situației pe care observatorii au 
concentrat-o în formula „un econo
mist pentru o țară în plină criză". 
Ca și la mitingul de încheiere al 
campaniei electorale. Carlos Salinas 
de Gortari s-a angajat să Contri
buie, în cazul că va fi ales, la mo
dernizarea țării, la aprofundarea 
procesului național de democrati
zare, prin întărirea rolului parla
mentului, la găsirea celor mai 
adecvate căi de soluționare a dato
riei externe și la depășirea dificul
tăților economice, pronunțîndu-se, 

totodată, pentru o politică externă 
diversificată, incluzind printre p-fn- 
cipalele obiective apărarea inue- 
pendenței și suveranității naționale.

Diversele aspecte ale problemei 
depășirii crizei economice au re
prezentat punctul principal al cam
paniei electorale. Firesc, căci Me
xicul este al doilea debitor ca am
ploare, după Brazilia, dintre țările 
în curs de dezvoltare, avind o da
torie externă de peste 105 miliarde 
de dolari (numai în acest an va tre
bui să plătească 14,685 miliarde do
lari în contul serviciului datoriei). 
O notă discordantă a reprezentat-o 
campania candidatului Partidului 
Acțiunii Naționale (P.A.N.), de 
dreapta. Manuel Clouthier. care și-a 
concentrat atacurile împotriva actua
lului sistem politic, motivind că 
acesta favorizează Partidul Revolu
ționar Instituțional, de guvernămînt. 
Odinioară principala forță de opo
ziție, Partidul, Acțiunii Naționale 
este tot mai mult estompat de Fron
tul Democratic Național, o coaliție 
de centru-stinga. care sprijină can
didatura lui Cuauhtemoc Cardenas, 
fiul fostului președinte Lazaro Car
denas, in timpul mandatului căruia 
au fost naționalizate zăcămintele de 
petrol. Programul Frontului Demo
cratic, coaliție din cafe face parte 
și Partidul Mexican Socialist, stipu
lează o serie de schimbări de ordin 
politic, economic și social, cu ca
racter progresist ; pe plan extern, el 
promovează ideea neaderării Me
xicului la alianțe militare, inaccep- 
tabilității prezenței militare străine 
și a tranzitului de arme nucleare și 
chimice pe teritoriul național și în 
apele țării.

Din păcate, nu au lipsit anumi
te evenimente tragice ; după cum 
anunță agenția Prensa Latina, chiar 
în ajunul alegerilor, Javier Oleando, 
coordonatorul campaniei electorale a 
Frontului Democratic Național, a 
fost asasinat împreună cu un colabo
rator al său.

Deci, proces electoral apreciat de 
observatori ca unul dintre cele mai 
importante din istoria țării, cu trei 
protagoniști — Salinas, Cardenas, 
Clouthier — și cu 38 de milioane de 
alegători, care urmează să-și spună 
cuvîntul.

Valentin PAUNESCU f

seama.de

