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PRODUCȚIA FIZICĂ, EXPORTUL 
-ÎNDEPLINITE INTEGRAL!

Ce releva o ancheta în județele Teleorman și Botoșani
Realizarea integrală a planului la producția fizică 

ți export constituie una din preocupările prioritare ale 
colectivelor de oameni ai muncii, ale organelor și or
ganizațiilor de partid. Așa cum a subliniat secreta
rul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
planul la nivelul întreprinderii, centralei, ministerului 
sau al județului poate fi considerat îndeplinit numai 
in condițiile în care producția fizică, prevăzută in plan 
și în contractele cu parteneri din țară și de 
hotare, este fabricată și livrată ritmic, integral, 
vel calitativ superior, la fiecare sortiment în 
Orice rămînere în urmă în realizarea planului 
nera, în condițiile.- strînsei interdependențe 
neajunsuri în lanț unui șir de întreprinderi beneficiare.

Sondajul ®Clllt6li 
în actualitatea 
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între unitățile economice,
produs poate ge-

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația parlamentară

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, 
în stațiunea Neptun, delegația Grupu
lui Marii Britanii al Uniunii Inter
parlamentare, condusă de David 
Mudd, președintele Grupului parla
mentar pentru relațiile de prietenie 
Marea Britanie—România, care efec
tuează o vizită în țara noastră, la 
invitația Marii Adunări Naționale.

Conducătorul delegației a mulțumit 
în mod călduros președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru primire,

pentru ospitalitatea de care parla
mentarii britanici s-au bucurat in 
timpul șederii în țara noastră' și a 
apreciat, în același timp, caracterul 
interesant, constructiv și plăcut al 
vizitei efectuate in România.

In timpul întrevederii au fost 
abordate o serie de aspecte ale rela
țiilor româno-britanice, subliniin- 
du-se posibilitățile existente în 
direcția extinderii lor, în continuare, 
pe diverse planuri.

Au fost examinate, în același timp, 
unele probleme ale vieții internațio-

britanică
nale actuale și, îndeosebi, referitoare 
la dezvoltarea colaborării și încrede
rii pe continentul european, la în
făptuirea dezarmării și, în primul 
rind, a dezarmării nucleare, la rezol
varea tuturor situațiilor complexe 
din lumea de azi pe cale pașnică, 
prin consultări, tratative și cooperare.

La primire a luat parte Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale.

A fost prezent Alân Clark, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Marii 
Britanii la București.

ACUM, IN CAMPANIA AGRICOLĂ,

toate lucrările sînt importante, toate lucrările slot urgente

lată de ce problema angajării muncitorești, res
ponsabile pentru îndeplinirea zi de zi a planului la 
fiecare sortiment trebuie să reprezinte una din preo
cupările majore ale organelor și 
partid — chemate 
pentru întronarea 
ciplină în fiecare 
de muncă.

Ținind seama de
rezultate pozitive, în unele județe 

la producția fizică, am adresat unor factori de răspun-

să asigure 
unui spirit de 

întreprindere,

organizațiilor de 
toate condițiile 
ordine și dis- 

la fiecare loc

A DOUA CULTURĂ 

-pe toate suprafețele prevăzute!
faptul că, pe lîngă o serie de 

se consemnează
anumite restanțe
dere din cadrul comitetelor județene de partid Teleorman și Botoșani, ur
mătoarele întrebări :

1. Ce măsuri au fost luate pentru recuperarea neîntîrziatâ a restanțelor la producția fizică în unitățile 
industriale din județ ?

2. Cu ce probleme se confruntă întreprinderile din județ și cum se acționează pentru soluționarea lor ?

teleorman : Centralele și ministerele să 
sprijine pînă la capăt eforturile unităților
Iln semestrul I al acestui an. 

, colectivele de oameni ai mun
cii din 39 de unități economice 

din județul Teleorman au realizat și 
depășit planul cu 134,4 milioane lei, 
livrîndu-se suplimentar gaze de son
dă, mașini și utilaje agricole, mij
loace de automatizări electrotehnice, 
motoare electrice, prefabricate din 
beton, cherestea, confecții textile și 
alte produse. Cu toate acestea, în 
perioada amintită se înregistrează 
importante restanțe la țiței, rulmenți, 
țevi sudate din oțel, îngrășăminte 
.chimice. Analizîndu-și activitatea in 
spiritul exigențelor formulate- de to
varășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. al P.C.R.. cor 
mitetul județean de partid a stabilit 
un complex program de măsuri me
nite să ducă la imbunătățirea activi

tății productive și recuperarea grab
nică a restantelor. Astfel, in unită
țile cu probleme deosebite au fost 
constituite colective alcătuite din 
activiști de partid, specialiști din 
centrale, care îndrumă concret, la 
fața locului, activitatea oamenilor 
muncii. Secretariatul comitetului ju
dețean de partid se deplasează frec
vent în unitățile cu pondere în eco
nomie, efectuînd analize concrete, 
intervenind pentru rezolvarea unor 
probleme de aprovizionare și coope
rare. De asemenea, se urmărește 
permanent modul cum se materiali
zează prevederile din programele de 
perfecționare a organizării și de mo
dernizare a producției. Avîțid îri ve
dere importanța realizării planului 
la producția de țiței, s-au organizat 
analize la cele două schele petro

liere, cu participarea reprezentanți
lor trustului și ministerului. Ca 
urmare a măsurilor și acțiunilor iiv- 
țiate, la Schela de producție petro
lieră Videle, în prezent se extrag 
zilnic în medie 1 800 tone de țiței, 
cu peste 250 tone mai mult decît în 
prima lună a acestui an. Cit de mult 
contează sprijinul direct al organe
lor centrale de resort îl demon
strează și un alt exemplu : prin 
intervenția Ministerului Industriei 
Metalurgice, pentru o mai bună a- 
provizionare cu materii prime, la 
întreprinderea de țevi sudate Zim- 
nicea, în ultima lună, activitatea 
productivă s-a îmbunătățit substan
țial.

2 Trebuie să recunoaștem deschis 
, că in unele unități economice 

rămîneriie în urmă se datoresc 
și persistenței unor neajunsuri in 
organizarea și urmărirea, productieu 
în întreținerea unor utilaje și insta
lații, deficiente care, de fapt, au 
făcut obiectul unor analize temeini
ce și noi programe de măsuri. Dar 
o serie de greutăți sînt generate de 
neaprovizionarea ritmică cu materii

INDUSTRIALIZAREA
-opțiune fundamentală a politicii

prime, de colaborarea defectuoasă cu 
unii dintre furnizori. Iată, de pildă, 
in semestrul I la întreprinderea din 
Zimnicea, secția de țevi sudate 
elicoidal nu a funcționat 30 de zile, 
iar cea de țevi sudate longitudinal 
— 70 de zile, din cauza lipsei de 
bandă laminată in rulouri și inele 
(furnizor : Combinatul siderurgie 
Galați). Lipsa de tablă a creat nea
junsuri și in activitatea colectivelor 
de la întreprinderea de panouri și 
tablouri .electrice și , întreprinderea 
mecanică „Islaz" din Alexandria. La 
Combinatul de îngrășăminte chimi
ce Turnu Măgurele, unde o parte din 
instalații sînt vechi, nu se pot reali
za in cele mai bune condiții repa
rațiile și reviziile generale intrucit 
lipsesc o serie de materiale (lami
nate din plumb, cabluri armate din 
cupru, conductori de bobinai etc.). 
La întreprinderea de rulmenți din 
Alexandria există o necorelare a pla
nului la producția-marfă cu cei la 
producția fizică, restanțele acumula
te datorîndu-se și nepunerii in func
țiune — ca urmare a neasigurării 

•mașinilor și utilajelor necesare — a 
tuturor capacităților cuprinse în pro
gramul de dezvoltare a unității. Cu 
greutăți se confruntă și cele cinci 
unități teleormânene ale industriei

Ștefan IANCU 
vicepreședinte al Consiliului

. județean de control muncitoresc 
' al activității economice

și sociale.
(Continuare în pag. a IlI-a)

economice a partidului
Iată o apreciere de largă perspec

tivă, o opțiune strategică hotărîtoa- 
re pentru progresul multilateral al 
patriei, formulată de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la înalta tribu
nă a Congresului al IX-Iea : „Via
ța a confirmat pe deplin justețea 
politicii partidului nostru de indus
trializare socialistă... Experiența 
poporului român, ca și istoria dez
voltării societății omenești de
monstrează că industrializarea este 
singura cale care duce spre progres 
și civilizație, spre ridicarea stan
dardului de viață, asigură in fapt 
independența și suveranitatea na
țională".

Au trecut de atunci 23 de ani, 
arc de timp în care România a 
comprimat istoria, parcurgind mai 
multe etape de dezvoltare, jalonate 
de prefaceri revoluționare profun
de. Permanent, în acest răstimp, 
industria românească a ocupat po
ziția de frunte in dezvoltarea eco
nomiei, înscriindu-se, totodată, în 
rîndul celor mai dinamice indus
trii din lume. Un progres remar
cabil, un salt cu adevărat uriaș, de 
neconceput dacă in centrul întregii 
politici economice a partidului și 
statului nostru nu s-ar fi aflat in
dustrializarea socialistă a țării, ca 
singura cale de valorificare superi
oară și în interesul întregii națiuni 
a resurselor materiale și naturale 
de care dispune țara noastră, de 
afirmare a României pe orbita pro
gresului și civilizației.

Pentru realizarea acestui obiectiv 
major al strategiei de dezvoltare 
economică a țării, partidul a orien
tat prioritar principalele mijloace 
și resurse materiale și financiare 
spre dezvoltarea industriei, ca ra
mură care generează și impulsio
nează creșterea impetuoasă și mo
dernizarea forțelor de producție la 
scara întregii societăți. Este me
ritul incontestabil al partidului nos
tru comunist, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

de a fi elaborat un concept propriu 
privind industrializarea, ținind sea
ma de realitățile și condițiile 
concrete existente In țara noastră, 
întreaga dezvoltare a țărilor lumii 
arată că nu pot exista scheme tip 
de dezvoltare, modele general va
labile în orice condiții social-eco- 
nomice, de timp și spațiu. Iar, defi-

23 DE ANI 
DE LA

CONGRESUL AL IX-LEA 
AL PARTIDULUI j 

nitoriu pentru desfășurarea proce
sului de industrializare, in perioa
da inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, este și faptul 
că el s-a desfășurat pe baza efor
tului propriu al națiunii, prin gin- 
direa și creația clasăi muncitoare, 
puse în slujba făuririi unui puter
nic și modern potențial tehnico- 
productiv. In acest răstimp, s-a 
realizat o unitate deplină intre in
dustrializare, acumulare și dezvol
tare. Alocarea în ultimii 23 de ani 
a peste o treime din venitul națio
nal pentru acumulare a avut ca re
zultat un amplu proces de dezvol
tare și modernizare a bazei teh- 
nico-materiale, in România fiind 
create in acești ani peste 180 de 
platforme industriale, iar mai bine

de 80 la sută din fondurile fixe 
existente astăzi in industrie au 
fost puse in funcțiune in această 
perioadă.

Iar marile realizări obținute de 
poporul nostru, chipul nou, înflo
ritor al României socialiste de azi 
confirmă in mod strălucit, prin 
forța de netăgăduit a faptelor, jus
tețea politicii partidului nostru, a 
orientărilor și direcțiilor de acțiu
ne stabilite de secretarul general 
al partidului cu privire la reali
zarea unui complex economic na
țional echilibrat, dinamic, capabil 
să asimileze și să promoveze cele 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii.

Dispunem în prezent de o avu
ție națională de peste 5 trilioane 
de lei, în timp ce fondurile fixe 
încredințate de societate spre ad
ministrare și gospodărire colecti
velor de oameni ai muncii repre
zintă, la rindul lor, 3,2 trilioane 
de lei. Astăzi, fiecărui cetățean al 
țării îi revine, in tripla sa calita
te de proprietar, producător și be
neficiar al avuției naționale, circa 
140 000 Iei din valoarea fondurilor 
fixe. Contribuția industriei la 
crearea venitului național a spo
rit de la 48.6 la sută, cit a fost in 
1965. la 62.5 la sută in prezent. S-a 
enunțat adeseori adevărul funda
mental că dinamismul a reprezen
tat și continuă să reprezinte un 
element de referință al economiei 
noastre socialiste. Iată doar două 
argumente cu largă semnificație în 
acest sens, desprinse din realita
tea imediată : întreaga producție 
industrială a anului 1945 se reali
zează acum în numai 3 zile ; în 
comparație cu același an 1945, 
ramurile de vîrf ale industriei au 
cunoscut și înregistrează creșteri 
de-a dreptul excepționale : chimia 
și petrochimia de peste 1 200 de

Cristian ANTONESCU
(Continuare în pag. a V-a)

• Se impune urgentarea eliberării de paie 
a terenurilor, pentru a se putea trece neîntîr- 
ziat la pregătirea solului.

• Semănatul trebuie făcut imediat după se
ceriș - prima condiție de care depinde reali
zarea recoltei prevăzute.

• Prin irigații să se asigure condiții optime 
de răsărire și dezvoltare a plantelor.

Producția agricolă a acestui an 
poate și trebuie să sporească simți
tor prin însămînțarea, pe terenurile 
eliberate de cerealele păioase, a ce
lei de-a doua culturi. Programul în
tocmit în acest sens la indicația con
ducerii partidului de organele cen
trale de specialitate prevede cultiva
rea a 400 000 hectare cu porumb pen
tru boabe, 187 000 hectare legume, 
precum și suprafețe apreciabile cu 
plante furajere.

Experiența a numeroase unități 
agricole a demonstrat că pe această 
cale pot fi realizate producții mari, 
după cum intirzierea semănatului 
peste termenul stabilit și neglijarea 
lucrărilor de întreținere au cauzat re
zultate nesatisfăcătoare.

în condițiile climatice actuale, cînd 
se înregistrează temperaturi foarte 
ridicate, terenurile nelucrate pierd 
zilnic prin evaporare, o mare can
titate de apă. Apoi, la porumb, 
pentru a ajunge la maturitate, deci 
pentru a se obține o recoltă de boa
be, este necesar ca din momen
tul semănatului și pînă la re
coltare să se acumuleze o anumită 
sumă a gradelor de temperatură. 
Acest lucru este cu putință numai în 
condițiile cînd se însămînțează de
vreme, imediat după recoltarea ce
realelor păioase. Aceeași situație — 
și in cazul legumelor, pentru care au 
fost produse cantitățile necesare de 
răsaduri.

Așadar, nu este timp de așteptat 5 
tn toate unitățile agricole este nece
sar să se acționeze energic în vede
rea însămînțării neîntîrziate a celei 
de-a doua culturi. Aceasta presupu
ne, în primul rînd, ca, imediat după 
recoltarea orzului și a griului, tere
nul să fie eliberat de paie, spre a se 
putea trece la pregătirea solului și 
semănat. Or, potrivit datelor furniza
te de Ministerul Agriculturii, însă
mînțarea culturilor duble a întîrziat, 
această lucrare fiind efectuată, pînă 
în seara zilei de 7 iulie, pe 478 400 
hectare, reprezentînd doar aproxima
tiv o treime din suprafața prevăzută. 
Există reale posibilități ca însămîn
țarea celei de-a doua culturi să avan
seze mai repede. Mai multe fapte 
pledează In sprijnul acestei afirma
ții. In primul rînd, din cele 862 000 
hectare de pe care a fost strînsă re
coltă de orz și grîu, 570 000 hectare 
au fost eliberate de paie, existînd 
deci suficient teren care poate fi 
pregătit și însămînțat. în al doilea 
rînd, este vorba de rezultatele dife
rite obținute de județele învecinate 
la însămînțarea celei de-a doua cul
turi. Iată ce arată datele furnizate 
de ministerul de resort. în județele 
învecinate Dolj și Mehedinți te
renul a fost eliberat de paie în pro
porție de 42 și, respectiv, 75 la sută. 
Cit din aceste suprafețe au fost în- 
sămințate cu a doua cultură ? In ju
dețul Dolj, 27 la sută din programul

stabilit, iar în județul Mehedinți — 
numai 20 la sută. O asemenea com
parație se poate face și între jude
țele Constanța și Tulcea ; în primul 
caz, suprafețele însămînțate repre
zentînd 56 la sută din program, în 
timp ce în al doilea — numai 32 la 
sută. De asemenea, în județul Timiș 
această lucrare a fost efectuată în 
proporție de 45 la sută, în timp ce 
în județul Arad — numai 29 la 
sută.

Și în alte județe, referindu-ne doar 
la cele din prima zonă agricolă a 
țării, unde secerișul cerealelor păioa
se a început mai devreme, se înre
gistrează mari restanțe la însămîn
țarea celei de-a doua culturi. In fie
care din aceste județe, dar mai cu 
seamă în cele în care lucrările au în
tîrziat, există posibilitate ca semăna
tul celei de-a doua culturi să se în
cheie în timp scurt. Important este 
să se treacă mai repede și cu forțe 
numeroase la eliberarea de paie a 
terenurilor, spre a se face loc tractoa
relor la pregătirea.solului și semănat, 
în cel mult 1—2 zile după strîngerea 
recoltei, terenurile respective să fie 
însămînțate, aceasta constituind o 
condiție de cea mai mare însemnăta
te pentru obținerea de recolte mari 
la cea de-a doua cultură. Avînd 
în vedere temperaturile ridicate din 
această perioadă, care intensifică 
procesul de pierdere a apei din sol, 
culturile duble trebuie avute in ve
dere atunci cînd se stabilește urgen
ta la efectuarea udărilor, asigurîn- 
du-se astfel condiții optime de răsă
rire și dezvoltare a plantelor.

Cu cît mai repede va fi însămlnța- 
tă cea de-a doua cultură, cu atît mai 
certă va fi posibilitatea realizării 
unor recolte bune de porumb, leguma 
și furaje. De aceea, organele și orga
nizațiile de partid, consiliile populare 
să sprijine unitățile agricole ca o dată 
cu strîngerea recoltei de grîu să rea
lizeze integral programul de însămin- 
țare a celei de-a doua culturi.

loan HERȚEG

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R. 
Propuneri, inițiative, rezultate în vederea traducerii lor în viață
Tuturor tinerilor țării, multiple 

posibilități de instrucție și educuție
Impusă de transformările socie

tății românești in perioada de 
după Congresul al IX-lea al parti
dului, de radicalele modificări de 
conștiință pe care le presupune 
existența omului nou, făuritor al 
unui tip distinct de umanism, inte
grarea organică a invățămintului cu 
cercetarea și producția și-a dovedit, 
în timp, prin rezultatele deosebite 
obținute în pregătirea- tinerei gene
rații, realismul și eficiența. Prin 
orientarea sa , generală, procesul de 
instrucție și educație din România se 
constituie, astăzi, intr-un veritabil 
avanpost al societății noastre. Be
neficiind de condițiile optime create 
de partidul și statul nostru, de grija 
permanentă și de indicațiile de 
inestimabilă valoare ale secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru perfecțio
narea structurilor, dezvoltarea bazei 
materiale, optimizarea instruirii 
practice, crearea unor condiții pro
pice deopotrivă creșterii nivelului 
general de cunoștințe, a unui. învă- 
țămînt de masă în pas cu noile achi
ziții tehnico-științifice și realizării 
performanței școlare (suficient să 
amintim prestigioasele succese ale 
elevilor români la olimpiadele in
ternaționale de matematică, fizică și 
chimie), școala românească este

capabilă să pregătească forța de 
muncă în conformitate cu exigențele 
sporite ale producției, să formeze 
oameni cu orizont multilateral, cu 
o personalitate puternică. Invățămîn- 
tul românesc contemporan este un 
sistem deschis, adaptabil cu ușurință 
solicitărilor complexe ale economiei 
naționale, a cărui elasticitate se do
vedește și prin capacitatea sa de 
perfecționare necontenită. In întrea
ga activitate de modernizare a struc
turilor economice și sociale, de adop
tare și aplicare a unui nou stil de 
muncă, revoluționar, in toate dome
niile, „trebuie să pornim — sublinia 
secretarul general al partidului în 
expunerea din 29 aprilie a.c. la 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. — de la hotăririle 
Congresului al XIII-Iea, ale Confe
rinței Naționale, de la prevederile 
generale ale politicii partidului nos
tru privind rolul determinant al ști
inței și invățămintului in întreaga 
dezvoltare economico-sociaiă. Trebuie 
realmente să tragem toate concluziile 
din ceea ce am stabilit, că întreaga 
dezvoltare de construcție socialistă 
nu se poate realiza decît pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, ale cunoașterii umane, in 
general, a legării strinse a științei 
cu invătămintul și cu producția, a ri
dicării continue a nivelului de cunoș
tințe tehnico-profesionale ale tuturor 
oamenilor muncii".

Cum sporește, dur și cum

se atenueuză exigențe

In secția energetică o întreprinderii de mașini grele București Foto : S. Cristian

Cadrul generos în care este 
concepută instruirea și educarea ti
nerei generații se sprijină pe carac
terul democratic al școlii contempo
rane, care oferă în egală măsură, 
tuturor, posibilitatea și accesul la 
educație și care asigură finalitatea 
socială a parcurgerii unor importante 
etape de învățămînt : un loc de 
muncă corespunzător pentru toți cei 
care absolvă o formă sau alta de 
învățămînt, conform necesităților 
crescînde ale economiei naționale. 
Aceasta reprezintă și totodată pune 
in evidență superioritatea orinduirii 
socialiste, superioritatea concepției 
asupra funcționalității, a eficientei 
procesului instructiv-educativ, a

Costln TUCHI1A
(Continuare in pag. a IV-a)

Se încheiase plenara comitetului 
județean de partid. Pentru primari 
fusese a treia ședință a zilei. Dacă 
tot veniseră la județ, era firesc să 
participe la cît mai multe acțiuni. 
Asistasem la ele ținind o adevărată 
contabilitate : care din cele 14 orașe 
prahovene va apărea de mai multe 
ori în dezbateri, indiferent de con
text. Și a fost Boldeștiul. Pe denu
mirea completă și oarecum ciudată : 
Boldești-Scăeni. Oraș cu 12 000 de 
locuitori.

Iată deci ales locul documentării. 
Tema ? Operativitatea cu care sînt 
însușite și aplicate, stilul nou de 
muncă pe care-1 insuflă și promo
vează tezele aflate in dezbaterea 
partidului.

La ieșirea din sala ultimei ședințe 
comunicăm tovarășului Dumitru 
Gheorghe, primarul, intenția de a-1 
întovărăși, minut cu minut, trei zile.

— Chiar trei zile 7
— Pas cu pas și clipă de clipă.
—• Dar eu merg încă de pe acum 

la consiliu. Și e seară.
— înseamnă că începem de acum.
— Nu se poate. Am de gînd să 

lucrez toată noaptea. Vreau să refac 
materialele pentru viitoarea plenară 
a comitetului orășenesc în spiritul 
concluziilor plenarei județene.

La miezul nopții, primarul era la 
post. Și a rămas, pînă la ivirea zo
rilor.

Activițatea în ziua următoare a 
început la șapte dimineața. Cu scuza 
nopții aproape albe, putea să încea
pă și mai tîrziu. Respectiv la nouă, 
cînd era stabilit primul punct impor
tant din program : schimb de expe
riență la întreprinderea de geamuri 
pe tema... creșterii porcilor. Pri
marul vrea ca experiența gospo
dăriei anexă de aici să se gene
ralizeze în alte unități econo
mice ale orașului. A început cu 
exemplul direct : o maternitate cu 
15 scrofițe și un vier, din secția 
anexă a consiliului popular. Cu vizi
tarea ei iși începe programul zilei. 
De dragul ei s-a muitumit numai 
cu o oră de somn. Sarcină ori pa
siune ? Și una și alta.

Pentru că veni vorba de sarcini 3 
ochiul reporterului era atent să reți

nă cînd și cum va rezolva primarul 
cele zece probleme conturate in 
ajun, în ședințele de la județ. Pen
tru că netergiversarea, abordarea 
directă și decisă a priorităților, solu
ționarea chestiunilor la fața locului, 
in teren sint trăsături indispensa
bile unui stil de muncă eficient.

Opt din cele zece urgențe, care ți
neau de agricultură, au fost „ataca
te" în prima parte a dimineții, prin 
deplasare la sediul C.A.p. și pe ogoa
re. Ba pentru unul dintre aspecte, mai 
spinos, mai iritant — o neconcordan
tă între datele reale și situațiile în
tocmite de direcția agricolă jude
țeană — primarul n-avusese pace și 
o lămurise de cu seară.

Nu e de mirare așadar că puțina 
agricultură a orășelului deține loc 
de frunte în județ. Ca problematică, 
nu se pierde prin pădurea de sonde. 
Prin pădurea de sonde se pierde alt
ceva : pămint. Una din cele zece 
probleme era chiar critica adre
sată consiliului popular că îngă
duie unităților petroliere să iroseas
că, să degradeze, peste limitele mo
tivate tehnologic, suprafețe agricole. 
Or, această gravă problemă n-a fost 
atacată nici în prima dimineață, nici 
în a doua, nici în a treia, n-a fost 
pusă în discuția plenarei comi
tetului orășenesc de partid ori 
abordată în vreun alt mod demn 
de seriozitatea ei.

Ne" amintim că, pentru buna des
fășurare a plenarei, primarul, în ca
litatea sa de secretar al comitetului 
orășenesc de partid, iși sacrificase o 
noapte. Orice activist adevărat este 
obișnuit să nu-și precupețească 
timpul și forțele pentru îndeplinirea 
exemplară a îndatoririlor. De ase
menea, orice ședință se cuvine a fi 
bine pregătită. Dar nu pentru ca să 
șe desfășoare... „frumos", ci pentru 
a-și atinge scopul. Adică pentru a 
rezolva sau impulsiona lucrurile, 
pentru a contura și nominaliza răs
punderile, pentru a înteți flacăra 
exigenței șl, «în primul rînd, pentru 
a face să reverbereze puternic, ho- 
tăritor, in intreaga arie socială, ce
rințele, orientările, îndemnurile vi-
_____________ Sergiu ANDON 
(Continuare in pag. a Ii-a)
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Propuneri, initiative, rezultate in vederea traducerii liir in viair

Ce loc ocupă calitatea produselor
în competiția hărniciei?

în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din 29 aprilie 
a.c. „Cu privire la unele probleme 
ale conducerii activității ecoriomi- 
co-sociale, ale muncii ideologice și 
politico-educative, . precum și ale 
situației internaționale", un loc im
portant este acordat dezvoltării în
trecerii și competiției între între
prinderi, afirmării acestora ca fac
tori primordiali pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan și realizarea unei 
producții de înaltă calitate : „In 
întrecere și competiție — subliniază 
secretarul 
pe primul 
calitatea, 
materiale, 
productivității muncii, eficienta, ren
tabilitatea și toate celelalte 
care se cer pentru a măsura 
dus sau altul".

Hotărîrea colectivelor de 
de a-și îndeplini și depăși planurile 
de producție printr-o mai bună și 
mai eficientă organizare a forțelor, 
prin valorificarea cu randament su
perior a resurselor, prin înaintarea 
fermă pe calea progresului tehnic 
se concretizează în angajamentul a- 
sumat în întrecerea socialistă. An
gajament care, o dată adoptat în 
adunarea generală a oamenilor mun
cii, devine pe durata unui an un 
veritabil „program de muncă" al 
colectivului. Este de presupus deci 
că obiectivele acestui „program de 
muncă" declanșează în fiecare secție 
sau atelier o stare de emulație, de 
mobilizare a forțelor în scopul înde
plinirii planului, al realizării preve
derilor din angajament. în această 
privință tovarășa Veronica Sandu, 
secretarul comitetului de partid, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea „Porțelanul" 
din Alba Iulia, ne-a precizat că re
zultatele remarcabile obținute de 
unitate în întrecerea pe țară — re
cent întreprinderii flindu-i decer
nat pentru a treia oară consecutiv 
înaltul titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste" pentru situarea pe locul I 
— reprezintă bilanțul unei susținute 
competiții care se desfășoară între 
cele nouă ateliere ale unității. „în
trecerea dintre ateliere întreține în 
întreprindere, la fiecare loc de mun
că, o atmosferă de mobilizare res
ponsabilă în realizarea planului, în 
identificarea unor noi căi de creș
tere a eficienței și calității produc
ției. Lunar, comisia de pe lingă 
consiliul oamenilor muncii, care ur
mărește desfășurarea întrecerii pe 
baza punctajului obținut, stabilește 
locul pe care cele nouă ateliere îl 
ocupă în întrecere. Astfel, virtuțile

general al partidului — 
plan trebuie să punem 
reducerea consumurilor 
a cheltuielilor, creșterea

întrecerii socialiste se manifestă ple
nar, este stimulată preocuparea pen
tru înnoire, pentru perfecționarea 
activității. Rezultatele întrecerii sînt 
larg popularizate prin mijloacele 
muncii politice, la gazetele de pe
rete și stația de radioficare. Reali
zăm, astfel, în cadrul întrecerii și 
un util și permanent schimb de ex
periență".

La comitetul sindicatului din în
treprindere — căruia îi revin res
ponsabilități importante în organi
zarea și desfășurarea întrecerii — 
aflăm că întrecerii între ateliere 
i s-a conferit un caracter mai larg, 
fixîndu-se alături de obiectivele sta
bilite pe plan central și altele, cum

„Erou al Muncii Socialiste". Care 
este aportul preocupărilor și acțiu
nilor desfășurate pe linia ridicării 
calității producției la obținerea a- 
cestui punctaj superior ? „Minim, 
ne-a răspuns tovarășa Elisabeta 
Mărginean, șefa biroului plan. Pen
tru calitate s-au acordat doar... 13 
puncte. în acest an, pe cinci luni, 
întreprinderea a acumulat, în între
cere, 738,3 puncte. Printre acestea 
din nou cele mai puține — doar 20 
— revin calității, în comparație cu 
180 puncte pentru beneficii, 50 punc
te pentru recuperarea resurselor ma
teriale refolosibile, 83,9 puncte pen
tru realizarea și depășitea exportu
lui. Punctajul acordat pentru cali-

existente în economie, trebuie să se 
aibă in vedere și o ridicare la ni
vel superior a întrecerii, prin de
barasarea acesteia de constrînge- 
rile formalismului. Pentru că nu în 
toate unitățile (atît din județul 

și din țară) întrecerea 
are un conținut cores- 
un ritm dinamic care 
în întregime . energiile 

ale colectivului. Așa, de

criterii 
un pro-

muncă
Cîteva situații surprinse într-un raid- 
anchetă în întreprinderi din județul 
Alba, care pledează pentru îmbunătă

țirea criteriilor întrecerii socialiste

sînt buna organizare a locului de 
muncă, activitatea culturală, parti
ciparea la diverse acțiuni obștești. 
Scopul fundamental al întrecerii ră-. 
mînind însă realizarea și depășirea 
planului. „Pentru a stimula preocu
parea pentru introducerea progresu
lui tehnic, pentru extinderea mișcă
rii de invenții și inovații, de anul 
trecut am majorat punctajul acordat 
în întrecerea dintre ateliere, ne-a 
spus tovarășa Luiza Frățilă, preșe
dintele comitetului sindicatului din 
întreprindere. Acordăm un punctaj 
majorat și diferențiat pentru inven
ții, inovații și raționalizări. Am sim
țit nevoia să facem acest lucru în 
întrecerea organizată de noi în în
treprindere deoarece punctele acor
date pe plan central nu stimulează 
suficient această preocupare de mare 
importanță, acum, pentru realizarea 
programelor de organizare și moder
nizare a producției. De altfel, expe
riența a demonstrat că nestimulativ 
este și punctajul acordat pentru ca
litatea producției. La noi in între
prindere există o preocupare susți
nută pentru realizarea unor produse 
de calitate superioară, competitive, 
care ar fi firesc să-și găsească o re
flectare adecvată și în finalizarea 
întrecerii socialiste".

Această remarcă este justificată 
de fapte. In anul trecut, întreprin
derea „Porțelanul" a acumulat în 
Întrecerea socialistă 1 050 puncte, o- 
cupînd locul I pe țară și primind 
a treia oară consecutiv titlul de

tate, deși nu avem nici o reclamația 
de la beneficiarii interni și externi, 
seamănă — ca să mă exprim astfel
— cu o... penalizare. Precizez că în 
unitate ponderea produselor de ca
litatea I a crescut de la 76,8 la sută 
în anul trecut la 77.3 la sută pe cinci 
luni din acest an. Această creștere a 
însemnat un efort din partea colecti
vului, preocupări, căutări, care nu se 
găsesc reflectate corespunzător în în
trecerea socialistă. Asemănător stau 
oarecum lucrurile și în ce privește 
productivitatea muncii, indicator rea
lizat pe cinci luni, în proporție de 
103,6 la sută, cu o creștere de 16,2 Ia 
sută față de perioada corespunzătoa
re a anului trecut, dar care a adus o 
zestre modestă de puncte în întrece
re : numai 27,2 puncte".

Aprecierile din expunerea 
tarului general al partidului 
se poate de limpezi și cer
ferme in această direcție. Pentru că 
întrecerea socialistă a devenit for
mală. Se iau ca bază unii indicatori 
generali, niște punctaje, și, astfel, 
ocupă locul I și II întreprinderi ce 
nu realizează indicatori de bază, 
care să Ie dea acest drept. „Criteriul 
fundamental al întrecerii socialiste
— precizează cu toată claritatea to
varășul Nicolae Ceaușescu — tre
buie să fie calitatea și eficiența pro
ducției".

Desigur, o dată cu actualizarea o- 
biectivelor și criteriilor întrecerii 
socialiste și mai justa ierarhizare a 
acestora, în funcție de prioritățile

secre- 
sint cit 
măsuri

Alba, cit 
socialistă 
punzător, 
angajează 
creatoare 
exemplu,, te aștepți — luînd cunoș
tință de principalele obiective ale 
întreoerii socialiste pe acest an afi
șate vizibil, ca o carte de vizită, 
chiar la intrarea în Combinatul de 
prelucrare a lemnului din Blaj — 
ca preocuparea pentru îndeplinirea 
acestora să fie cel puțin la fel de... 
vizibilă. La comitetul sindicatului 
din întreprindere cu greu ne putem 
dumeri care este stadiul întrecerii, 
cum se acționează pentru ca angaja
mentul luat să nu rămînă doar pe... 
panoul de la intrare în combinat. 
Tovarășa Maria Frățilă, președinta 
comitetului sindicatului din combinat, 
caută să procure unele date referi
toare la întrecerea din acest an. 
Mai greu a fost cu angajamentul 
în întrecere pe acest an care se gă
sea închis într-un birou printre do
cumente secrete (!?). „A rămas în 
dosarul adunării oamenilor muncii 
din februarie a.c. care l-a adoptat", 
ne-a lămurit în cele din urmă pre
ședinta sindicatului.

într-adevăr, a rămas în dosar și 
„la propriu", și „la figurat". La sin
dicat, organizația care ar trebui să 
reprezinte statul major al întrecerii 
socialiste, nu există nici o evidență 
a întrecerii dintre cele cinci secții 
de producție ale combinatului.

Este o realitate situația deosebită 
cu care se confruntă uneori combi
natul în asigurarea bazei materiale 
— cum ar fi în această lună buștenii 
pentru placaj, stofa pentru tapiserii, 
lacurile pentru mobilă și altele — 
fapt care determină neritmicitate tn 
producție și nerealizarea planului la 
unii indicatori. Dar aceasta nu este 
de natură să determine abordarea 
formală a Întrecerii. întrecerea so
cialistă în fiecare întreprindere pre
supune un efort permanent pentru 
autodepășire de care trebuie să se 
țină seama. Or. pentru aceasta, este 
necesar ca organele și organizațiile 
sindicale să se angajeze cu mai 
multă responsabilitate, dăruire și 
elan revoluționar in Îndeplinirea sar
cinii de a urmări realizarea obiecti
velor Întrecerii socialiste.

Stefan D1NICA 
corespondentul „Sctnteii"

„APA
Printre problemele de maximă 

importantă „la zi" de care se ocu
pă consiliile populare este și aceea 
a asigurării apei potabile, atît de 
necesară sănătății oamenilor.

„Apa este viață", „Nu uitați : 
după aer. apa este a doua necesi
tate a vieții !“ Sint adevăruri con
crete, palpabile, fixate și în min
tea, în comportamentul și în răs
punderea celor 257 de oameni ai 
muncii din secția de specialitate a 
întreprinderii județene de gospodă
rie comunală și locativă Suceava. 
Acest adevăr : „Apă — viață" ar 
trebui însă afișat în cît mai multe 
locuri deschise, 
municipiului, 
unde se află 
ceștia nu ar 
Ca de altfel 
ei. Așadar, 
impusă înainte de toate 
țele naturii.

Aprovizionarea cu apă 
apa curată, cum se spune, pe cit 
posibil gustoasă, limpede și răcori
toare. așa cum curge ea de ia izvoa
re, a celor peste o sută de mii de 
locuitori ai vechii cetăți de scaun 
se face din trei prize directe : La
cul Dragomirna, punctul Mihoveni, 
aflate in imediată vecinătate, și sta
ția de puțuri Berchișești, situată, în 
linie dreaptă, la o distanță de 26 
km. Acestea sînt ceea ce. la un loc, 
s-ar putea numi „uzina de apă" a 
Sucevei, locul unde se lucrează zi 
și noapte, oră de oră, secundă de 
secundă pentru ca apa să ajungă 
permanent și în toate căminele oa
menilor și să fie corespunzătoare. 
Maiștri, electricieni, lăcătuși, opera
tori, instalatori și laboranți, crescuți 
și formați la școala practicii atît 
de specifică de preparare și asigu
rare a apei potabile (păcat că nu 
există în toată țara măcar o clasă 
care să pregătească muncitori în 
acest profil), subscriu prin activita
tea lor zilnică la înalta răspundere 
de a asigura condiția de bază ne
cesară desfășurării activității nor
male, vieții omului. Și tot ei asigu
ră apa industrială necesară activi
tății economice.

La Mihoveni stăm de vorbă cu 
maistrul Alexandru Boiearciuc și cu 
șefa laboratorului, chimista Natalia 
Ionaș.

— Sînt aici de la primul hîrleț — 
ne spune maistrul — din 1960. Pină 
atunci Suceava era aprovizionată 
cu apă printr-o priză veche, con
struită prin 1911—1912 pe malul 
drept al rîului Suceava, pe actuala 
stradă Calea Unirii. în 1962 s-a dat 
în funcțiune o mică stație pe locul 
unde ne aflăm, proiectată să func
ționeze cu apă din subteran, cu o 
capacitate de circa 150 
N-a dat insă rezultatele 
După multe necazuri s-a 
instalația de îmbogățire 
s-a trecut ia alimentarea_ .____
prafață, din albia Sucevei. în 1983 
s-a trecut la prima etapă de moder-

dens populate ale 
Și nu numai aici. Ori- 
oameni, pentru că a- 

putea exista fără apă. 
viața în toate formele 
necesitatea apei este 

de cerin-

potabilă,

1/secundă. 
scontate, 

modificat 
a apei și 
de la su-

ESTE VIATĂ!"
capacitatea prin construirea a tocă 
35 de puțuri.

Desigur, aceasta este o veste Îm
bucurătoare pentru locuitorii muni
cipiului. deoarece Suceava s-a dez
voltat impetuos, mai ales în ultimii 
20 de ani. Deocamdată, aproviziona
rea cu apă se face cu intermitențe si 
uneori consumul nerațional face 
„casă bună" cu risipa. Pentru că, 
așa cum ne spune inginerul Gheor- 
ghe Butnaru, șeful secției de specia
litate din cadrul I.J.G.C.L., golurile 
care se creează în rețele, datorită 
întreruperilor în alimentare, adău
gate la irosirea apei, dau mari neca
zuri. Pierderile zilnice în rețeaua 
municipiului ajung, uneori la circa 8 
la sută.

Vizînd direct importanța apei 
pentru viața de toate zilele a oa
menilor și ținind seama de prețul 
eforturilor statului, ale întreprinde
rilor de specialitate, am adresat 
unui mare număr de persoane, de 
diferite condiții și profesii, urmă
toarea întrebare : Ce faceți dacă 
observați o scurgere de apă un
deva. o avarie la rețeaua stra
dală sau în casa în care lo
cuiți ? Ei bine, nici una dintre 
persoanele investigate n-u știau că 
există un serviciu de intervenții, un 
dispecerat cu număr distinct — 028 — 
și care ar trebui anunțat într-unul 
din cazurile amintite. Știau, bine
înțeles, numărul de telefon de Ia 
„salvare", de la pompieri, dar 028 
era total necunoscut, deși credem că 
ar trebui să-1 cunoască chiar și copiii.

Pentru înlăturarea unor defecțiuni, 
pentru evitarea risipei de apă. în
treprinderea a luat anumite măsuri. 
La dispeceratul menționat, o echipă 
specială, condusă de Vasile Poenaru, 
cu un efectiv de 19 meseriași (im- 
părțiți în două colective), lucrea
ză de la 6 dimineața pînă la ora 
22. în ziua documentării, din cele 34 
de sesizări de la populație — comenzi 
înregistrate — 6 au fost rezolva
te în aceeași zi, iar alte 6 începu
te. în ziua următoare, din 48 de de
fecțiuni semnalate. 34 au fost, de a- 
semenea, rezolvate în aceeași zi...

Lăsînd la o parte întîrzierile cu 
care se intervine uneori sau nepă
sarea cu care zeci de oameni pri
vesc diferite defecțiuni ce se soldea
ză cu apa care curge zile în sir șuvoi 
pe stradă, trebuie totuși să ne între
băm : noi. cetățenii, n-avem îndato
riri esențiale față de noi înșine ? 
Apa “ viață. Și-atunci. cum ne pu
tem permite să n-o prețuim ca pe 
cel mai prețios dar ?

Statul acordă fonduri importante 
asigurării acestei condiții de viață ; 
organele locale, specialiștii în ma
terie depun și ei eforturi conside
rabile. Dar toate acestea trebuie în
soțite tn permanență de spiritul ci
vic al tuturor, prin grija față de apă. 
Pentru că și apa este una din ma
rile valori ale avuției naționale.

construireanizare a uzinei prin 
unui decantor suspensional și o sta
ție de reactivi pentru coagularea 
impurităților din apă, ajungindu-se 
la 200 1/secundă. Acum sîntem în cea 
de-a doua etapă de modernizare, 
care ne va conduce la 500 1/secundă".

în laborator totul strălucește de 
curățenie. Doar apa din eprubeta 
agitată de chimista Natalia Ionaș 
nu este. „Știți — ne spune dînsa — apa 
brută de suprafață ne dă multă bă
taie de cap din cauza diverșilor po- 
luanți din amonte și ne bucurăm 
cind reușim să asigurăm toate con
dițiile de calitate. Apa trebuie să 
fie limpede, să aibă gust plăcut, dar 
aceasta presupune o serie de secre
te pe care noi laboranții am învă
țat să le controlăm cu competentă 
la orice oră din zi și din noapte, 
întreaga cantitate de apă ce intră 
în această uzină se află intr-o per
manentă mișcare, spălare, primeni
re, reconfortare biologică, chimică, 
bacteriologică.

La priza din Lacul Dragomirna, 
cu un debit de 200 1/secundă, se lu
crează intens pentru sporirea capa
cității de livrare a apei potabile cu 
încă 100 1/secundă. Intrăm în sala 
filtre — tambur cu site. Aici, ca 
niște rotative uriașe, fiecare dintre 
cele trei filtre funcționează cu cite 
60 de ferestre-fagure prin care 
apa potabilă este obligată să se de
baraseze de impurități. Un singur 
muncitor — operatorul hidro Gheor- 
ghe Hrișcă — ține totul sub suprave
ghere. într-o altă sală. 12 baterii 
cuprinzind fiecare cite o pereche de 
bazine a cîte 20 de metri cubi de 
apă brută derulează procesul de fil
trare prin stratul gros de 40 cm de 
pietriș special și un alt „pat" de 
nisip gros de 1,20 m de o anumită 
granulație.

Descindem totr-un nou „imperiu 
al apelor", la uzina din Berchișești, 
de unde apa o „taie" de-a dreptul 
prin coloana de oțed lungă de 26 de 
km, pînă la porțile Sucevei, pom
pată în două bazine a cite 10 000 de 
metri cubi, de unde, prin cădere li
beră, ajunge la robinet. într-un 
cimp de aproape 30 de hectare, 40 
de puțuri de captare a apei din 
subteran se află în plină activitate, 
avînd fiecare un debit de 11 1/se
cundă. în uzina propriu-zisă — nici 
un fel de zgomot. în laborator, ace
leași mișcări ale măsurării și con
trolării parametrilor optimi ai apei. 
Maistrul Dumitru Cosma, împreună 
cu șeful de tură Constantin Cora 
țin sub o directă supraveghere toa
te cele 40 de puțuri, cu ajutorul 
unui tablou numerotat șl cu sem
nalizare optică. Alți lucrători con
trolează la fața locului puțurile, ul
timul fiind la o distanță de 3 km. 
Acest cimp freatic situat In vecină
tatea apei riului Moldova a fost dat 
în folosință în 1969. Aflăm că. în
tr-un termen relativ scurt, această 
sursă de apă de cea mai bună cali
tate — Berchișești — își va dubla Constantin JALBĂ.

Cum sporește, dar și cum se atenuează exigența
(Urmare din pag. I) singure. Menționarea unor 

trăiesc numai
forurile superi- 
ale democrației

brant exprimate in 
oare ale partidului, 
socialiste.

N-am fi stăruit 
considerente, de la unsese,
dacă zilele documentării nu ar fi 
oferit tocmai prilejul unei compa
rații între plenară și alte trei ședin
țe : Întrunirea lunară a biroului exe
cutiv al consiliului popular și două 
„comandamente" cu constructorii. 
Sentimentul utilității dezbaterilor 
a decurs din modul viu, angajant, 
exigent în care au decurs lucrările.

Și ședința biroului executiv al 
consiliului popular a fost pre
gătită minuțios, cu o ordine de 
zi bogată, cu proiecte de de
cizii elaborate cu grijă... Dar aces
te preparative nu au reprezentat 
decit cadrul, baza unor intervenții 
vii, ferme. Ia obiect. Pe parcursul 
desfășurării, a fost repudiată orice 
tendință de a se vorbi la general, 
fără implicare personală, fără scru
tarea propriei răspunderi. Chiar și 
un punct mai mărginaș al ordinii de 
zi — „Informare privind încasarea 
contribuției bănești" — a devenit, 
prin comentarea situației încasărilor 
pe circumscripții și prin caracterul 
direct și exact al tihor întrebări, 
terenul vizibil al unur’plus de răs
pundere.

S-ar putea auzi părerea că ritmul, 
stilul, „temperatura" dezbaterilor 
depind și de natura ședinței. Posibil. 
Tot de natura ședinței depinde și 
importanța problemelor dezbătute. 
Dar n-ar fi firesc să se creeze un 
raport invers proporțional între în
semnătatea ordinii de zi și combati
vitatea dezbaterilor. întrunirile fo
rumurilor politice șl ale democrației 
muncitorești-revoluționare la nivel 
național demonstrează cum tocmai 
problemele de însemnătate majoră 
sint abordate cu maximă exigență, 
fără ocolișuri și fără menajamente. 
Trebuie făcut totul pentru ca și la 
nivel local exigența, concretețea, 
combativitatea să fie cu atit mai 
manifeste cu cit importanta proble
melor e mai serioasă.

Ce supuneau atenției plenarei co
mitetului orășenesc de partid mate
rialele atît de meticulos pregătite ? 
Neindeplinirea mai multor indicatori 
de eficiență, nerealizări la producția 
netă, depășiri ale costurilor de pro
ducție, peste 200 contracte economice 
neonorate, planul la export realizat 
doar in proporție de 60,6 la sut_ă, 
9 produse din categoria celor urmă
rite zilnic la nivelul economiei na
ționale aflate „sub plan" ș.a.m.d. Cu 
toate acestea, primele și singurele 
nominalizări au intervenit doar după 
55 de minute de expunere (cîteva 
abateri statutare, preluate din exem
plele citate la plenara județeană și 
care, oricum, constituiau cazuri în
cheiate). E oare de mirare că, după 
alte 5 minute, doi dintre partlci- 
panțil la plenară au ațipit ?

în aceeași notă de exigență... 
somnolentă, de combativitate... ano
nimă, de concretețe... la general 
s-au desfășurat și majoritatea luări
lor de cuvînt ? Raționamente corec
te, dar corect nu înseamnă și con
cret. Incriminări de cifre, dar cifrele 
nu roșesc de jenă și nici nu se ame-

asupra acestor 
sine înțelese,

liorează 
metode, dar metodele 
prin rezultate.

Primarul primește 
producției petroliere, 
face turul brigăzilor 
sau foraj dispersate 
teritoriului administrativ 
răspunde. Cunoaște aspecte de indis
ciplină a căror lichidare ar contribui 
la ameliorarea rezultatelor economi
ce. Parcă jenîndu-se totuși că un 
oraș atît de mic găzduiește unități 
atît de extinse, n-a invitat la refe
riri mai aplicate, mai analitice, mai 

secretarul comite- 
schelei de produc- 
pe acela al secției 
anunțat că nu tre- 
realizările cu cele 
ci cu planul, dar

Zilnic situația 
iar periodic 

de producție 
mult în afara 

de care

directe, nici pe 
tului de partid al 
tie petrolieră, nici 
de foraj. Care au 
buie 'comparate 
ale anului trecut, 
le-au comparat exact cu anul trecut, 
vorbitori de la care se așteptau abor
dări profund autocritice, dar au făcut 
demonstrații de abordare tehnicis
tă. Fără detalierea cel puțin a unei 
ipostaze, fără disecarea a cel puțin 
unei deficiențe, fără nominalizarea a 
cel puțin unei vinovății și mai ales 
fără să se vadă oamenii, munca po
litică desfășurată, atît cit a fost des
fășurată. (In timpul unei deplasări 
pe la sonde, am ■ discutat cu un se
cretar de organizație de bază care, 
după două săptămini de la pu
blicare, nu avea iJ— —*-
cipalUl 
perioadei), 
te deci 
cu sediul 
suflu nou 
inerție și 
semnării 
obișnuirii

Aceeași 
nocratică 
de cuvînt 
președintele 
al sindicatelor s-a tot referit la con
tul de economii al grupei sindicale 
— care-și are însemnătatea lui, dar 
în context părea o alăturare la pozi
țiile simplist bllanțiere — trecînd în 
schimb sub tăcere modul in care 
sindicatele rezolvă problemele socia
le, atît de specifice, ale celor ce 
muncesc la sonde, dispersați pe văi 
și dealuri. Nici altcineva n-a făcu
t-o. Oare la Boldești aceste proble
me sînt lipsite de importanță ?

Pe raza orașului funcționează 
două întreprinderi de interes re
publican mari consumatoare de 
cioburi și maculatură. Reprezen
tanții lor au acuzat restanțe serioase 
în aprovizionarea cu materiale refo
losibile de către tntrepriftderile de 
recuperări din țară. A urmat 
imediat la cuvînt tovarășa vi
cepreședinte de resort al consiliu
lui popular care — printre alte preo
cupări — a exprimat o blîndă, foarte 
blindă autocritică pentru nereali- 
zarea planului la recuperări. în con
tinuare, alți participanți la cuvînt, 
ori n-au 
ma, ori 
vag, stins, 
dintr-un 
vorbi despre toate și despre nimic ! 
Seriozitatea situației relevate nu mai 
permitea abordarea ei indiferentă, 
rutinieră. Dozarea „homeopatică" a 
criticii și autocriticii nu-și mai avea 
locul. Chiar dacă materialele colec

nu avea idee de prin- 
document de partid al

Cum să se manifes
to unitățile petroliere 
în Boldești-Scăenî acel 

care să clintească din 
să înlăture pericolul re- 
față de deficiențe,_ _____  _______ _ al 
cu critica și autocritica ?! 
impresie de ariditate teh- 
au degajat-o și alte liiări 

din plenară. Bunăoară, 
consiliului orășenesc

mai abordat proble- 
au menționat-o doar 

expeditiv, ca pe un nume 
pomelnic. Un mod de a

tate la Boldești nu ajung direct to 
fabricile din Boldești, dubla ipostază 
a localității, de restanțieră In recu
perări și de frustrată în revalorifi
cări, permitea și impunea o prezen
tare mai largă, mai convingătoare, 
mai mobilizatoare a Interesului so
cial deosebit de a se asigura func
ționarea normală a industriei prin 
strîngerea tuturor resurselor aban
donate, o potențare suplimentară a 
conștiinței obștești tn această privin
ță. Nu este normal ca într-una și 
aceeași ședință, dintr-unul și același 
oraș, reprezentanții 
prelucrătoare 
insuficientă 
venită din 
prezentanții 
nismelor ce | 
(F.D.U.S., 
școli) — 
mitet orășenesc de partid ! — să 
ocolească problema recuperărilor ori 
s-o abordeze cu fraze autocritice 
șablon. Interesul stringent al între
prinderilor din Boldești exemplifică 
interesul stringent al economiei na
ționale. E un adevăr simplu, de a 
cărui înțelegere reală depinde schim
barea mentalității în privința resur
selor.

Ar fi normal ca, pe măsura apro
pierii de verigile de bază, deficien
țele să fie tot mai răspicat rostite, 
răspunderile tot mai exact nomina
lizate. Pe alocuri însă — inclusiv la 
Boldești — se constată tendințe în 
sens invers, apropierea de nivelul 
de bază asociindu-se cu escamotarea, 

. cu păstrarea 
oară...

...însoțeam 
tămînală pe 
ședințele, 
mandament cu reprezentanții 
ților constructoare. Metodă 
utilă și eficient aplicată in 
oraș. La un moment dat insă, 
pomenit în fața unui apartament 
recent inundat. S-a făcut un mic 
și vag reproș, trecîndu-se mai de
parte. Nu era normal să fie depistat 
și criticat sever, pe loc. de către 
membrii comisiei, acel lucrător indo
lent care a lăsat vana deschisă ? Să 
se stabilească imediat sancționarea 
lui ? !

...Pe același șantier, inginerului cu 
instalațiile i s-a împărtășit, mai mult 
în șoaptă, că miliția a surprins 
subalternii dumnealui practicînd 
jocuri de noroc în timpul programu
lui. De ce oare în șoaptă, de vreme 
ce, exact pe acel șantier și exact la 
capitolul instalații, se constataseră in- 
tîrzieri, iar tînărul inginer nu mai 
prididea cu încercările de a le scu
za ?! De ce nu s-a făcut un „caz" 
și din această împrejurare ?

...Intrînd in curtea C.A.P., prima
rul a fost întîmpinat de medicul 
veterinar al orașului, însoțit de asis
tentele sale. Arătau cu indignare 
spre o turmă care tocmai urca povîr- 
nișul apropiat, zorită abitir de cio
bani. „I-am anunțat că facem vacci
nări, dar au ieșit pe poarta din spate. 
De cite ori venim, pățim așa". Nu 
era cazul să se intervină pe loc, să 
fie aduși înapoi și admonestați sever 
atît ciobanii, cit și conducerea coope
rativei ? Nu numai pentru indisci
plina de ordin sanitar-veterinar, ci 
și pentru posibilele corelații Intre

întreprinderilor 
să se plîngă de 

materie primă pro- 
recuperări, tar re- 

organizațiilor și orga- 
participă la colectări 

U.T.C., consiliul popular, 
îndrumate de aceiași co-

in anonimat. Bună-

primarul în vizita săp- 
șantiere, ce precede 

tot săptămînale, de co- 
unltă- 
foarte 
acest 

ne-am

asemenea fofilări de ochi străin și- 
restanțele in livrări la fondul de 
stat, pentru care consiliul popular 
tocmai fusese criticat?

Există multe aspecte pozitive în 
experiența orașului. Unele au fost 
menționate, altele merită o abordare 
separată. N-am stăruit asupra lor 
pentru că nu se poate răspunde exi
gențelor actuale formulate cu clari
tate in tezele pentru plenara Co
mitetului Central prin contempla
rea narclsistică a părților pozitive. 
Ar fi utopic, atemporal, ca falanste
rul încercat aici acum un veac și ju
mătate. Parafrazînd una dintre con
cluziile cu adevărat mobilizatoare 
deduse la încheierea plenarei orășe
nești de către reprezentantul birou
lui comitetului județean de partid, 
am zice : „Dacă ne-am despărți cu 
concluzia că e bine cum s-a muncit 
pînă acum, ar însemna că s-a discu
tat degeaba".

Ceea ce — este de presupus — nu 
dorește nimeni. Imagine de pe bulevardul chimiștilor din Pitești

Ceaiurile „Plafar" și cîteva sugestii
Intr-una din zilele 

trecute. pensionarul 
Luca Stanciu din 
București. corespon
dent voluntar al zia
rului. a adus la redac
ție vreo 3—4 pungi de 
oeaiuri. dorind să facă 
unele observații și su
gestii furnizorilor de 
plante medicinale, care 
se vînd in magazinele . 
„Plafar" si farmacii. 
De fapt, nu era vorba 
numai despre obser
vațiile și propunerile 
sale ci si de cele ale 
altor consumatori de 
plante medicinale.

— Vedeți aceste 
pungi cu ceaiuri ? Vă 
rog să-mi spuneți ce 
scrie pe ele ?

Sinceri să fim, n-am 
reușit.

— Dacă vedeți bine, 
unitățile din sub- 
ordinea întreprinderii 
..Plafar" care pream-

balează si comerciali
zează plantele medici
nale au tipărit 
pungi viu 
consumînd 
cantități de 
utile fără a___ . .
va. Ceea ce este însă 
esențial lipsește. Adi
că. denumirea clară a 
plantei si. mai ales. 
Indicațiile si contrain- 
dicatiile. adică in ce 
afecțiuni poate fi uti
lizat ceaiul din planta 
respectivă, dacă se 
bea în cure scurte sau 
de lungă durată, pau
zele. cînd se 
trează si în 
tăți etc.

Desigur.
noi nu ar fi lipsit de 
interes să se treacă pe 
pungă. în afara ter
menului invariabil de 
garanție de doi ani. si 
data preambalării. In

aceste 
colorate, 

însemnate 
materiale 
servi cui-

adminis- 
ce canti-

adăugăm

vrei
Parcul ..Nicolae BăJ- 

oescu“. aflat in car
tierul Bucureștii Noi 
din Capitală, este o 
plăcută oază de vege
tație in mijlocul unei 
zone cu numeroase 
blocuri de locuințe, in 
imediata vecinătate a 
unor diverse unităti 
industriale. Cum este 
si firesc, mai ales in 
zilele însorite, aleile 
sint căutate de mame 
si bunici, care-si aduc 
copiii sau nepoții să

cetătea- 
risca să 
farmacii 
..Plafar'*

felul acesta, 
nul n-ar mai 
cumpere din 
sau unitățile 
ceaiuri a căror vala
bilitate terapeutică în 
timp este depășită.

Sint. credem, toate 
acestea observații si 
propuneri care merită 
Bă fie luate în seamă 
de cei care colectează, 
preambalează și co
mercializează plantele 
medicinale. Ele ar fi 
de un real folos pen
tru a-i face pe consu
matori să utilizeze cu 
mai multă încredere 
si în mai mare măsu
ră ceaiurile de plante 
medicinale, ceea ce ar 
fi. deopotrivă, atît în 
interesul lor. cit si al 
întreprinderii „Pla
far".

atunci nu le rămîne 
altceva de făcut decit 
să umble tot timpul, 
dacă vor să se bucure 
de parc.

Se spune că au e- 
xistat mai multe bănci, 
dar nu puține dintre 
ele au fost distruse de

răufăcători. Fapt este 
că linsa lor a deve
nit acută, mai ales a- 
cum. in sezonul cald, 
ceea ce face necesar 
ca Administrația do
meniului public al 
sectorului 1. în raza 
căruia se află, să e-

xamineze posibilită
țile și să ia măsurile 
cuvenite atît pentru 
remobllarea acestui 
frumos parc, cit si 
pentru păstrarea lui 
Prin aplicarea ri
guroasă a prevederi
lor Legii nr. 10.

Dumitru 
MAN OLE

să poposești în parc
se joace In aer curat, 
precum si de nu
meroși locuitori ai 
cartierului, dornici de 
o plimbare 
castani.

Mai ales 
anotimp 
parcul amintit atra
ge zilnic sute si sute 
de cetățeni, 
mici, 
oricît 
poți rămîne prea mult 
pe aleile lui, deoare-

oe șub

in acest 
fierbinte.

ce nu ai pe ce sta. 
Cele cîteva bănci sint 
aoroaoe in permanen
tă. ocupate de jucăto
rii de sah si table. 
Singurii care au oe ce 
ședea, sore a se 
dihni. sint copiii 
nitf de acasă in 
rucioare
măricei, care 
dispoziție
Adultii nu se oot fo
losi insă nici de une
le. nici de altele. Și

Din 
ai

mari și 
păcate, 

dori nu

o- 
ve- 
că- 
mai 

la
sau cei 

au 
leagănele.

Rățoiul
Magazinele și raioa

nele de artizanat sint 
o sursă de inspirație 
pentru oricine dorește 
să facă un dar sau 
pentru aceia care, tre
cători prin partea lo
cului, vor să ducă cu 
ei o amintire, ceva 
specific. In raionul de 
artizanat al elegantu
lui magazin universal 
din centrul municipiu
lui Galați (că și în al
tele, aflate în alte 
părți, de altfel) raf
turile sint pline cu tot 
felul de obiecte, care 
de care mai viu colo
rate. Dar nu și atră
gătoare și, in nici un 
caz, purtind specificul 
tradițiilor și meșteșu
gurilor din această 
parte a țării. Te izbeș
te, mai întii, prezența 
in diferite ipostaze a 
rățoiului lui Disney : 
Donald corsar, Donald 
cintăreț ș.a. O fi el pa
săre de apă, dar din 
cite se știe, nu s-a 

. născut la Galați. Apoi 
alte „găselnițe" : —
șoarecele mușchetar 
(!), case și căsuțe, 
buzdugane șl alte di
ferite obiecte din

Donald „de
lemn, pe cit de nein
spirate, pe atît de lip
site de gust și de vreo 
legătură cu folclorul 
nostru, fabricate de 
cooperative meșteșugă
rești din Tg. Ocna și 
București. De prisos 

. să amintim că nu le 
cumpără nimeni.

La fel de respingă
toare, deci nevanda
bile, sînt și unele din 
figurinele din lut, a- 
mintind stăruitor de 
cele aflate pe tarabele 
din bilciuri. Ele nu au 
nimic cu frumusețea și 
bunul gust al olăriei 
românești, iar pe dea
supra au și un preț 
piperat: 87 de lei un 
fel de naist, mai mult 
o caricatură (autor — 
cooperativa „Arta a- 
plicată" — București); 
un alt personaj, zice-se 
un pescar, pentru că 
se află îi.tr-o barcă, 
aduce mai mult cu un 
vagabond, o „creație" 
a cooperativei „Arta 
decorativă" București, 
preț — 180 de lei. Cu 
alte cuvinte, pe lingă 
consumul inutil de ma
terial, energie și ma
noperă, se mai chel-

Galați"
tuiesc bani 
transportul.

Am stăruit 
ceva produs de artiza
nii locali. Și am găsit: 
teancuri întregi de a- 
Iesături țesute în co
munele gălățene Gri- 
vița. Suceveni. Cornu, 
Independența. Schela. 
Toate insă cu speci
fic ...transilvănean.

Cum au putut fi o- 
mologate, produse și 
puse în vînzare ase
menea obiecte ? Unde 
este ambiția meșteri
lor locali de a-și pro
mova tradițiile ? Sint 
întrebări care se adre
sează nu numai gălă- 
țenilor, ci și multor 
altora, din alte zone, 
unde magazinele 
artizanat iți oferă 
biecte fabricate 
bandă, fără 
specific, care 
tesc bunul 
publicului. în 
celor podoabe izvorite 
din măiestria mește
șugurilor strămoșești, 
podoabe de o nobilă 
șl nepieritoare frumu
sețe.
Rodica ȘERBAN

șl eu
in a găsi

de 
o- 
pe 
unnici 

perver- 
gust al 
locul a-

a
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ACUM, IN CAMPANIA AGRICOLA,
toate lucrările sînt importante,

toate lucrările sînt urgente
DOU

Stimulente pentru combinerii fruntași
Vitezele zilnice la seceriș sînt în

tr-o continuă creștere. Astfel, în ul
timele 3—4 zile suprafața secerată 
a sporit cu peste 600 hectare pe zi. 
Ca atare, pină joi seara (7 iulie) 
griul a fost strîns de pe 37 500 hec
tare din cele aproape 130 000 aflate 
in cultură. Cum se acționează ?

Combinele intră in lan cit mai de 
dimineață cu putință și ies din 
„brazdă" seara cit mai tîrziu, folo- 
sindu-se una-două ore din cumpăna 
zilei — cind temperaturile caniculare 
sint insuportabile — pentru odihna 
mecanizatorilor și reglarea combine
lor. Această situație cu totul deose
bită în care se desfășoară secerișul 
impune, cum e și firesc, stabilirea 
de cu seară a punctelor de lucru, or
ganizarea temeinică a întregii activi
tăți și funcționarea continuă a com
binelor. Factorii responsabili urmă
resc cu strictețe ca cel mai tîrziu a 
doua zi după recoltare producția să 
fie livrată organelor de contractare, 
iar comisiile de recoltare fac recep
ția solelor respective în vederea pu
nerii sub brazdă a celei de-a doua 
culturi.

Am trecut în aceste zile fierbinți 
prin ariile cîtorva unități agricole. 
O primă constatare : manifestarea 
unei răspunderi sporite față de pro
ducția acestui an, față de recoltarea 
grabnică a griului. „în acest an am 
muncit mai bine, dar ne-am și or
ganizat mai bine, afirma Marcel 
Nițu, președintele C.A.P. Amărăștii 
de Sus. Drept urmare, obținem cea

mai mare producție de griu din 
istoria unității, așa cum am obținut 
și la orz". Ritmurile in care se lu
crează in unitățile din consiliile 
agroindustriale Calafat. Segarcea, 
Bechet, Moțăței, Filiași. Poiana 
Mare, Dăbuleni, Bratovoiești. Șim- 
nic, Perișor și Predești — și. 
in ultimele zile, și in unități-

le agricole din nordul județului — se 
datoresc și faptului că în fiecare 
unitate cultivatoare, alături de mo
dulele de combine, acționează echi
pe speciale de secerători și cosași ce 
string spicele căzute și cele din 
preajma stîlpilor de înaltă tensiune, 
iar unitățile de mecanizare stimulea
ză in fiecare seară mecanizatorii ce 
au depășit norma planificată.

Lucrătorii ogoarelor din acest mare 
grinar al 
vină orice

țării sînt hotăriți să pre- 
pierderi.

Nicolae BABAlAu 
corespondentul „Șcînteii"

BUZĂU

Un exigent examen al competenței
și responsabilității

Imediat după secerișul orzului, cele 
1 194’ de combine au fost revizuite, 
s-a reverificat etanșeitatea lor și a 
mijloacelor de transport, iar de luni, 
marea bătălie a recoltării griului a 
început sub aceleași imperative 
ale competenței și responsabilității. 
Miile de lucrători ai ogoarelor buzo- 
iene, în frunte cu combinerii, și-au 
concentrat forțele în lanurile de griu 
de pe cele 62 240 hectare, spre a îm
plini operația ultimă a șirului de 
eforturi susținute început în toamnă. 
Faptul că în primele patru» zile s-au 
recoltat peste 18 000 
monstrează că marea 
griului a debutat sub 
Supravegherea atentă

hectare de- 
campanie a 

bune auspicii, 
a coacerii la-

nurilor a permis combinerilor să în
ceapă secerișul îndată ce umidome- 
trele au indicat „drum liber" către 
bazele de recepție. Examenul griului 
a început ca și cel al orzului cu 
subiectul cel mai greu — lanurile că
zute ; alături de combinele prevă
zute cu ridicătoare de plante, au in
trat in acțiune formațiile de cosași 
și de secerători. pentru ca nici un 
bob din recolta bogată a acestei veri 
să nu se piardă.

Primele ore ale griului le-am 
consemnat în lanurile cooperativei 
agricole de producție Pogoanele. Pe 
cele 1 505 hectare cultivate fuse
seră identificate două sole de 150 
hectare, in care lanurile ajunseseră

la stadiul optim de recoltare. A doua 
zi dimineață, după ce rouă de pe 
spice s-a uscat, combinele âu intrat 
în lanuri, urmate îndeaproape de 
autocamioane, prese de balotat, ate
laje pentru transportul paielor, 
iar in jurul orei 12, terenul de pe 
primele 20 hectare fiind eliberat, a 
început pregătirea patului germinativ 
și insămințarea culturilor duble. S-a 
lucrat fără întrerupere pînă la lăsa
rea serii, fiecare combiner reușind 
să recolteze intre 35 și 40 tone griu. 
Totodată, 70 de hectare din cele 150 
hectare recoltate au fost însămînțate 
cu porumb. „Repetiția generală de la 
orz, pe care am încheiat-o in patru 
zile bune de lucru — ne spune pre
ședintele unității, inginerul Adrian 
Bănică — ne-a permis să ne pregătim 
mai bine pentru campania griului. 
Căldurile mari din aceste zile grăbesc 
coacerea lanurilor de griu și, impli
cit, impun viteze sporite de lucru 
pentru a nu se ajunge la supracoace- 
re și a se evita scuturarea boabelor 
din spice. Ne-am organizat astfel 
activitatea încît la seceriș să se lu
creze 11—12 ore, iar la eliberarea te
renului, pregătirea patului germina
tiv și insămințarea culturilor duble, 
cite 18—20 ore zilnic".

Așa după cum aveam să ne con
vingem din discuțiile purtate cu 
numeroși specialiști, combineri și 
cooperatori din mai multe unități, 
campania de recoltare a griului 
este înțeleasă nu numai ca o pro
blemă tehnică, de organizare supe
rioară a muncii, ci în primul rînd 
ca o problemă de conștiință, de 
maximă răspundere față de strînge- 
rea, transportul, depozitarea și con
servarea 
vară.

recoltei bogate din această

Stellan CH1PER 
corespondentul „Scînteii"

| T ATENȚIA OPINIEI PUBLICE,
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„Biroul meu este timpul!
spunea primarul.

Dar „timpul" s-a dovedit
că are dimensiunile...

Subiectul 
discuție în 
tramvai. în birouri. în 
lele de producție 
cula.

Dacă, să zicem, pentru 
bucureștean canicula este 
o povară destul de greu 
de dus, să ne întrebăm ce 
este ea pentru mecaniza
torul aflat în cabina com
binei de dimineața pină 
seara ? Ia omul un prosop 
și îl înmoaie 
leagă 
te. și 
oră... 
grea, 
pectul. au de făcut meca
nizatorii în aceste zile. 
Dar sint la datorie. Si fac 
aproape peste tot muncă 
foarte bună. Străbătind in 
aceste zile unități din ju
dețele din sudul tării, im
presionează angajarea tu
turor celor 
buții în strîngerea 
tei. ca si 
lorlalte 
Așa că 
care ne 
ne-am fi 
du-le absolut 
dacă într-o 
care am primit-o în aces
te zile nu s-ar fi atras a- 
tentia asupra unor atitu
dini și mentalități la unii 
oameni cu răspunderi, ce 
se manifestă nu numai 
acum, în campanie, deci nu 
sint sezoniere, ci își pun 
amprenta pe modul lor de 
lucru mai tot timpul.

Primarul comunei Fru
mușani. județul Călărași, 
tovarășul Ștefan Chites. te 
cucerește de la prima re? 
plică : „Biroul meu e cim- 
pul. acum, tovarășe. Re
zolvăm. stăpînim, descur
căm toate problemele".

Așa spune primarul 
Frumușani, si dacă 
fapte să-l contrazici, 
contrazici, il crezi, 
ales că are un 
spune aceste 
devin credibile. Noi insă, 
înainte de a-1 'deranja din 
ședința pe care o avea la 
„cooperație", in jurul a- 
miezii. străbătusem cimpul

predilect 
autobuz.

de 
in 

ha- 
cani-

în apă. il 
la gît sau pe frun- 
peste un sfert de 
apa fierbe. Muncă 
demnă de tot res-

care au atri- 
recol- 

in executarea ce- 
lucrări agricole, 
de aspectele de 
vom ocupa nu 
ocupat, socotin- 

marginale. 
scrisoare pe

din 
n-ai 
nu-1 
Mai 

fel de a 
cuvinte că

mom fizica. exportui-indeplinite integral!
(Urmare din pag. I)
ușoare, din cauza restanțelor Înre
gistrate de furnizorii de fire și fibre 
textile.

în vederea îmbunătățirii aprovizio
nării tehnico-materiale au fost în
tocmite Împreună cu centralele si 
ministerele de profil grafice de li
vrări, esențial fiind acum ca tot

ceea ce am stabilit de comun acord 
să fie dus la îndeplinire. Numai în 
acest fel, cu sprijinul nemijlocit al 
acestora, la care se adaugă eforturi
le proprii și o activitate de 3 înaltă 
responsabilitate din partea tuturor 
colectivelor de muncă, vom fi în 
măsură să raportăm recuperarea 
restanțelor și îndeplinirea planului 
la toate sortimentele.

Accent pe eforturile proprii
Iîn județul Botoșani, in semes- 

, trul I s-au înregistrat unele 
restanțe la producția fizică; 

ele au determinat nerealizarea cu 
256 milioane a producției-marfă in
dustriale. Dintre unitățile care au 
întîmpinat greutăți mai deosebite in 
realizarea planului pot fi amintite 
întreprinderea de articole tehnice 
din cauciuc, întreprinderea textilă 
„Moldova" Botoșani. întreprinderea 
de confecții Dorohoi, întreprinderea 
de industrializare a sfeclei de zahăr 
Bucecea. Cauzele principale ale res
tanțelor constau în neasigurarea ma
teriilor prime și materialelor potri
vit necesarului calculat conform 
normelor de consum aprobate. în 
mod normal, aceste restanțe nu se 
mai pot recupera integral întrucit 
toate unitățile în cauză au planul 
fizic transmis la nivelul capacități
lor din dotare. Cu toate acestea. în 
județ s-au stabilit programe specia
le de recuperare a unei părți din 
restanțe. în acest scop, în fiecare 
unitate se pune un accent deosebit 
pe folosirea mai eficientă a timpu
lui de lucru, pe întărirea disciplinei 
în producție. De asemenea, se im
pune o mai mare fermitate în ce 
privește respectarea graficelor de 
furnizare a materiilor prime. De pil
dă, la cele două întreprinderi de 
confecții din Botoșani și Dorohoi 
există în stoc, la această dată. 300 000 
cămăși, care nu pot fi valorificate 
din' lipsă de... nasturi. S-au făcut 
nenumărate intervenții la Fabrica de 
mase plastice Jimbolia, care, deși a 
semnat graficele de livrare, nu le-a 
respectat.

dustriale, defalcarea acestora pe 
secții, ateliere și loc de muncă, 
inclusiv asigurarea bazei materiale 
necesare.

Recent, din inițiativa consiliului 
județean de control muncitoresc și 
a comisiei de planificare, in prezen
ta delegaților centralelor industriale 
s-a efectuat o analiză in care au fost 
puse în dezbatere toate problemele 
nerezolvate de la nivelul unităților, 
în acest cadru s-au găsit o seamă 
de soluții noi, pentru diverse pro
bleme, uneori aplicabile și prin coo
perare pe plan local. De exemp.u, 
multe din reperele necesare între
prinderii de mașini-unelte și utilaje 
grele pentru deformare plastică Do- 
rohoi au putut fi asimilate la între
prinderea „Electroconțact" Botoșani 
și întreprinderea de utilaje și p.e- 
se de schimb Botoșani. Pentru cele 
două fabrici de confecții s-au găsit 
unele soluții de aprovizionare prin 
amplificarea cooperării cu întreprin
derea textilă „Moldova" Botoșani. 
Cu toate acestea, au rămas și anu
mite probleme pentru care centrale
le industriale și-au declinat compe
tența de a le rezolva. Acestea 
fost prezentate 
tetului de Stat

care se așteaptă acum soluțiile. Se 
poate aprecia că această nedorită 
situație se datorează faptului că încă 
nu s-a împămîntenit conduita ca 
centralele industriale. o dată cu 
transmiterea planului în teritoriu, să 
rezolve și asigurarea bazei mate
riale prin repartiții și întocmirea 
graficelor de livrare la furnizori.

Firește. în identificarea cauzelor 
nerealizării producției fizice s-a por
nit de la localizarea, în primul rînd. 
a neajunsurilor interne, a deficiente
lor din unitățile noastre și rare tin 
de nerespectarea disciplinei tehnolo
gice, folosirea necorespunzătoare a 
fondului de timp, de preocuparea 
insuficientă pentru introducerea nou
lui și ridicarea calificării profesio
nale. în fiecare caz în parte, și în
deosebi la întreprinderea de articole 

. tehnice din cauciuc și întreprinderea 
de confecții Botoșani, s-au luat mă
suri adecvate. De asemenea, în toate 
colectivele s-au revăzut îndatoririle 
ce decurg pentru fiecare om al mun
cii din hotăririle de partid și din.le
gile tării, întocmindu-se agenda per
sonală a fiecărui lucrător, diferen
țiat pe grad de responsabilitate. în 
care sînt consemnate atît sarcinile 
de plan lunare, decadale, zilnice, 
precum și atribuțiile postului.

Punind față în față rezultatele ob
ținute cu prevederile de plan — cri
teriu esențial, după care se poate 
aprecia cum s-a muncit in întreprin
derile botoșănene — apare evidentă 
necesitatea de a se acționa cu și 
mai multă hotărîre pentru îmbună
tățirea activității productive, pentru 
soluționarea eficientă, pină la capăt 
a

au 
și conducerii Comi- 
al Planificării, de la

CITEVA

problemelor producției.
Inq. Auqustln CORDOȘ 
secretar al comisiei județene 
de planificare teritorială

CONCLUZII
pozitiv faptul că în fiecare din cele două județe organele sl

comunei, stătusem de vor
bă cu șefii de fermă, cu 
mecanizatori și coopera
tori și ne făcusem o idee 
clară despre modul in care 
este organizată si se des- 

de re- 
locali-

fășoară campania 
coltare in această 
tate.

„Biroul meu e 
— spune primarul.

De la începutul 
șului (de tuni, nu 
cum ne informase prima
rul) în ferma de care răs
punde el n-a fost nici el și 
nici altcineva din Condu
cerea comunei să vadă 
cum merg treburile si să 
ajute la rezolvarea proble
melor care apar. Ce-i 
drept, joi. 7 iulie, cînd am 
fost noi acolo, inginerul- 
șef al cooperativei dăduse 
o mină de ajutor la des
chiderea unei noi arii de 
seceriș, dar a plecat de a- 
colo lăsind unele proble
me destul de încurcate. Pe 
o vreme caniculară, in 
care la fiecare a treia braz
dă motoarele combinelor 
trebuiau stropite cu fur
tunul spre a preveni orice 
pericol de incendiu, o fi- 
nără ingineră. Liliana Ște- 
fănescu. se zbatea din răs
puteri să asigure continui
tatea fluxului de recoltare 
și transport, și aceasta in 

■ condițiile in care nu toate 
autocamioanele întruneau 
condițiile să intre pe mi
riște pentru a prelua griul 
direct din buncărul com
binei. Spunînd că ..se zba
tea" nu înseamnă că si 
reușea să răzbească de una 
singură, să facă fată unui 
volum de muncă atît de 
mare si dificil de realizat 
în același timp. Iar cînd 
spunem acest 
în vedere nu 
tul că in ziua 
pină la ora 
combine abia 
at it cit ar trebui 
norma de lucru pe o zi a 
unei combine, ci și vite
zele de seceriș scăzute în
registrate in celelalte zile 
de la începerea recoltării 
griului.

cimpul"
seceri- 

de marți

lucru avem 
numai fap- 
respectivă, 

15,30. zece 
au recoltat 

să • fie

Cînd primarul comunei 
afirma că „biroul lui de 
lucru este cimpul" ne in
dicase și ferma condusă 
de inginera Ștefănescu, ca 
fiind unul din aceste „bi
rouri". cu mențiunea că pe 
la acest „birou" nu a tre
cut întrucit — afirma el — 
aici încă nu sînt... condiții 
de seceriș ! Așa afirma 
primarul din biroul lui a- 
devărat de muncă, cel a- 
flat în sediul consiliului 
popular.

„Biroul meu e cimpul" 
— ne-ar fi răspuns în mod 
sigur și vicepreședintele 
consiliului popular dacă 
l-am fi intilnit la aria de 
seceriș unde ni se indicase 
că este prezent și coordo
nează desfășurarea lucră
rilor. Si probabil că dacă 
l-am fi intilnit pe pre
ședintele C.A.P.-ului ne-ar 
fi spus și el că „biroul 
meu este cîmpul". Dar la 
ferma nr. 4, de care chi
purile răspunde din partea 
biroului comunal de paztid, 
nu se afla decît șeful de 
fermă, inginerul Ion Pan
drea. și economista fer
mei, bineînțeles împreună 
cu mecanizatorii de pe 
combine și șoferii de pe 
autocamioane. Dar, deși 
toți cei prezenți iși ve
deau conștiincios de trea
bă, nici unul dintre ei nu 
avea motive să fie mulțu
mit. Din cele douăsprezece 
combine se aflau în braz
dă doar cinci, restul de 
șapte aveau diferite de
fecțiuni, așa cum au avut 
de altfel in fiecare zi de 
la începerea secerișului 
griului.

Trăgînd linie și aduhînd, 
rezultă următoarele : au 
învățat unii oameni care 
au răspunderi în organiza
rea și conducerea muncii 
în comună. în unitatea a- 
gricolă să rostească vorbe 
frumoase, vorbe care știu 
că ar putea să lase impresii 
plăcute poate și pentru 
faptul' că au reușit in fel 
și fel de împrejurări să 
păcălească

biroului

Venite tocmai de la Oltenița pentru ca să încarce ceea 
ce se pretinde că nu au in ce să încarce, aceste ca
mioane de mare tonaj au stat timp de două zile aproa
pe nefolosite. Este bine că la organele județene s-a 
manifestat receptivitate la sprijinul pe care l-au cerut 
cei de la Frumușani, dar rău e că nimeni n-a văzut 
cum este folosit acest sprijin, mai exact neajunsurile se

rioase existente aici

pe altul dintre 
le-au ascultat 
Să-i păcălească, 
în loc să meargă la fața 
locului, să confrunte vor
bele cu faptele, s-au mul
țumit doar cu primele. 
Pentru că nu este totuși 
de ințeles cum pină acum 
din partea C.U.A.S.C.-ului, 
din partea organelor jude
țene nu s-a sesizat nimeni 
de ceea

cei care 
vorbele, 
întrucit.

ce se întîmplă 
aici. Al doilea

spus :
lucru ce 
se maitrebuie

poate întîmplă ca în iu
reșul unei asemenea ac
țiuni cum este recoltarea 
să se producă dgfecțiuni 
la mașini, dar în general 
S.M.A.-urile și-au făcut, 
pregătiri temeinice, serioa
se, s-au prezentat și se 
prezintă bine în această 
bătălie densă, foarte densă 
pentru strîngerea recoltei. 
Cum este însă posibil ca 
un S.M.A., cum este

S.M.A.-ul Budeștî, să se 
prezinte cu utilaje, com
bine. cu asemenea de
fecțiuni încît să realizeze 
în trei zile ce trebuia 
realizeze intr-o singură

Și ar mai fi ceva 
adăugat : despre ce fel 
oameni sint cei aflați 
conducerea comunei și a 
C.A.P.-ului, ne-a fost dat 
să înțelegem și din modul 
în care se îngrijesc 
mecanizatori. Iar 
ca cei în drept să 
gă și să aprecieze 
manifestă această 
trebui să-l. oblige 
mărul comunei și 
ședințele C.A.P.-ului 
timp de o săptămînă 
mănînce. zi de zi, minca- 
rea pe care le-o servesc ei 
mecanizatorilor.

să 
zi?
de 
de 
în

de 
pentru 

înțelea- 
cum ..se 

grijă ar 
pe pri- 
pe pre-

ca 
să

Iosif POP
Fotografii :
Eugen DICHISEANU

2 Pentru crearea condițiilor de 
, realizare a planului pe semes

trul II și de recuperare in cit 
mai mare măsură a restanțelor, la 
comitetul județean de partid s-au 
analizat concret, cu fiecare unitate, 
modul in care au fost transmise sar
cinile de plan de către centralele in-

• Este pozitiv faptul că în fiecare din cele două .județe organele șl 
organizațiile de partid au stabilit programe concrete de acțiune, menite 
să intărească spiritul de ordine și disciplină, răspunderea personală șl 
colectivă a factorilor de conducere, a muncitorilor și specialiștilor din 
intreprinderi.

• în unele unități, cum ar fi Schela de producție petrolieră Vi
dele, întreprinderea dc articole tehnice din cauciuc și întreprinderea de 
confecții din Botoșani, problemele nerealizării planului vor putea fi so
luționate numai in măsura in care consiliile oamenilor muncii, organi
zațiile dc partid vor acționa cu fermitate pentru înlăturarea neajunsu
rilor in domeniul organizării producției, al disciplinei muncii in privința 
Înfăptuirii programului de modernizare a producției.

• Mai pronunțat decît pină acum și, mai ales, mai eficient se im
pune a fi sprijinul centralelor industriale in soluționarea problemelor de 
producție din unitățile din subordine. Este vorba nu atit de măsuri de 
conjunctură, cit de acțiuni bine gindite. de durată, astfel incit infreaga 
activitate productivă să fie așezată pe temelii trainice, științifice.

Necunoaștere sau comoditate ?

Nu este deloc o apreciere 
tuită : bazaltul, această rocă 
sită cel mai adesea la pavarea dru
murilor, acumulează — ca urmare 
a Unor prelucrări tehnologice — 
proprietăți nebănuite, ce concu
rează, de la egal la egal, chiar oțe
lurile înalt aliate. Rezistența la 
compresiune a bazaltului este egală 
și chiar superioară prin comparație 
cu cea a oțelurilor, iar rezistența la 
abraziune mecanică mult supe
rioară oțelurilor aliate și fontelor 
speciale. Duritatea este atit de mare 
incit pentru prelucrarea sa sînt ne
cesare scule diamantate. Ce demon
strează acest lucru ? Că bazaltul, 
prelucrat corespunzător, poate fi un 
excelent înlocuitor al oțelurilor și 
fontelor înalt aliate sau al unor 
materiale și metale neferoase 
scumpe și greu de procurat. Este un 
fapt dovedit atit de practica exis
tentă de mai multă vreme la noi 
în țară, cit. și de cea a altor’ țări.

Faptul, că. la ora actuală, bazal
tul se afirmă cu succes în multe 
domenii drept un substituent al 
metalului se datorează atit însușiri
lor sale fizico-mecanice, cit mai cu 
seamă avantajelor economice pe 
care le prezintă. Criteriul energetic 
este parametrul de eficiență ce in
tervine cu ponderea cea mai mare. 
Chiar dacă prelucrarea bazaltului 
implică procedee pirometalurgice 
(topire, recristalizare, turnare, sin- 
terizare etc.), este un fapt deja de
monstrat că, la volume egale, con
sumul dc energie pentru realizarea 
pieselor din bazalt este de 3—4—6 
ori mai redus decît în cazul cînd a- 
cestea ar fi realizate din fontă sau 
oțel aliat. Dintr-un studiu compa
rativ, efectuat de specialiști din 
cercetarea științifică, s-a demon
strat că, în țara noastră, prin folo
sirea unei tone de piese finite din 
bazalt se evită utilizarea a circa 2,5 
tone de laminate și se economisește

gra- 
folo-

echivalentul a 10—12 tone de com
bustibil convențional.

Iată, așadar, rațiunile pentru care 
acest material trebuie să se impună 
pe scară tot mai largă in economia 
națională. Cu atît mai mult cu cit, 
față de experiența bună existentă 
în unele unități, față de tehnologi
ile de preparare și prelucrare puse 
la punct de cercetare, bazaltul, ca 
substituent al oțelului, este încă 
destul de puțin folosit. Aceasta este 
de altfel și concluzia unei recente 
consfătuiri de lucru inițiate de Co
mitetul Național pentru Știință și 
Tehnologie și Ministerul Aprovi
zionării Tehnico-Materiale și Gos
podăririi Fondurilor Fixe, care a 
reunit la Brașov, gazdă fiind între
prinderea de lianți din 
specialiști din cercetare, 
și producție, precum și 
tanți ai unor ministere și 
gane (le decizie.

Din analiza efectuată a rezultat 
că întreprinderea de lianți din Bra
șov a realizat piese turnate static 
și centrifugal pentru 74 de unități 
industriale, totalizind, în anul 1987, 
circa 3 600 tone. Cit privește piesele 
din bazalt sinterizat, acestea nu au 
depășit încă stadiul de încercări și 
experimentări în multe din cele 71 
de întreprinderi cărora produsul le-a 
fost trimis spre testare. Situație cu 
totul nesatisfăcătoare determinată, 
în mare parte, de slaba preocupare 
a unităților industriale de a pro
mova cu curaj acest nou material. 
O dovedește și faptul că din cele 
140 de întreprinderi cărora Ii s-au 
trimis produse și piese din bazalt, 
pentru a fi testate în eventualitatea 
înlocuirii unor repere similare din 
oțeluri înalt aliate sau metale ne
feroase, doar 27 de întreprinderi au 
comunicat rezultatele experimentă
rilor și încercărilor făcute. La fel, 
doar jumătate din cele 38 de uni
tăți de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică antrenate în a-

localitate, 
proiectare 
reprezen- 
altor or-

ceastă acțiune au făcut cunoscute 
rezultatele la care au ajuns. Alte 
citeva zeci de intreprinderi, printre 
care se numără mari unități con
structoare de mașini, mergind pe li
nia , minimului efort și deci a ma
ximei rezistențe față de nou, 
răspuns în mod surprinzător : 
ne interesează produsul". Și 
ceasta în situația în care în unități 
cu profil asemănător 
milar s-au obținut 
excepție.

Așa se face că, din 
titate de produse din 
fi trebuit să inlocuiască anul 
cut mari cantități de oțel și 
înalt aliată utilizate in 
comenzile unităților economice 
au totalizat 
ceea ce era 
cauza acestei 
oare sarcina

au 
„nu 

a-
sau chiar si- 
rezultate de

CIND CERI PĂMlNTULUI MAI MULT DEClT TREBUIE,

DA MAI PUTIN DEClT POATE

Spre lauda și cinstea lor, șefii de fermă, Liliana Ștefănescu și Ion Pandrea se află 
pe cimp, din zori și 
companii de seceriș 
serioase cu care se

necesar pe

pinâ seara tîrziu, ducînd, alături de mecanizatori, greul acestei 
la C.A.P. Frumușani. Ei se zbat să rezolve multe din problemele 
confruntă bunul mers al secerișului, dar fără sprijinul absolut 
care ar trebui să-l primească nu reușesc mare lucru

între Insula Mare a Brăi
lei și Insula Mică mai 
există o fișie de pămint, ce 
cuprinde o suprafață de te
ren arabil de peste 7 200 
hectare. Cu ani in urmă, 
cele 7 200 hectare, ce apar
țin I.A.S. Stăncuța, după CLe 
au fost scoase de sub apă, 
au fost amenajate. în pripă 
și. fără prea mult discernă- 
mint, pentru irigat. în 
această, „oază" cu pămînt 
fertil a apărut în scurt 
timp un dușman, de neîm
păcat al plantelor — sâră- 
turarea — provocată de 
excesul de apă provenit din 
irigația excesivă. Oame
nii de știință. specia
liști de la Stațiunea de cer
cetare din Polizești au 
început căutarea unor so
luții pentru folosirea efi
cientă a acestui pămint 
fertil. După multe căutări 
s-a ajuns la părerea că sin
gura plantă care poate să 
rodească bine pentru a 
restitui în scurt timp in
vestiția făcută este orezul.

O dată hotărît, s-a trecut 
cu toate forțele la organi
zarea și amenajarea oreză- 
riei. Prima orezărie, pe o 
suprafață de 800 hectare, a 
fost organizată în perioadă 
1950—1958. In perioada 
1968—1970 a mai fost ame-

najată o orezărie pe o 
praf ață de 5 000 hectare 
ren. cea mai mare din țară „__ __  ___ ____
și diri Europa. Era un măre ferme au realizat producții 
cîștig : plantele de orez • de orez record, între 5 500— 
erau in „apele" lor. Cu toa
te acestea, cheltuielile, mai 
ales la început, erau mult 
mai mari decît veniturile, 
în anul 1974, cind la con-

su- 
te-

obținut Ordinul „Meritul 
agricol" clasa I pentru re
zultatele din 1975. Unele

6 000 kg, iar pe unele su
prafețe s-a obținut pînă la
7 500 kg orez la hectar.

în cincinalul trecut s-au 
obținut pește 76 milioane

ca au dovedit că orezul se 
cultivă pe aceeași supra
față de teren cu rezultate 
bune timp de 4 ani, apoi 
timp de 2 ani e nevoie de 
„odihna" pămîntului. prin 
cultivarea altor plante 
agricole care necesită o 
cantitate mult mai mică de 
apă. Teoretic, la I.A.S.

CONSECINȚE ALE NERESPECTĂRII ASOLAMENTULUI 
Șl A ALTOR CERINȚE ÎNTR-0 MARE OREZĂRIE

ducerea întreprinderii a 
fost numit inginerul Viorel 
Ionescu, I.A.S. Stăncuța 
avea un deficit de 68 mi
lioane lei. Organele jude
țene își puiieau adesea în
trebarea : „Ce e de făcut?". 
Cu răbdare și pricepere, 
conducerea unității a atras 
cei mai buni specialiști din 
județ și din alte zone ale 
țării, le-a stabilit misiuni 
precise și i-a ajutat să le 
ducă Ia bun sfirșit. Oreză- 
ria este organizată acum in 
14 ferme de producție, con
duse de buni specialiști. 
Așa se explică faptul că, 
treptat, producția a sporit, 
în timp ce cheltuielile au 
scăzut. In 1976 unitatea a

lei beneficii, iar in primul 
an al acestui cincinal 
aproape 26 milioane. Anul 
trecut, întreprinderea și-a 
încheiat activitatea iarăși cu 
pagube, fapt ce a îngrijo
rat mult pe gospodarii uni
tății. Dincolo de această 
pagubă, situația de fapt de 
aici trebuie să preocupe 
mai mult organele Depar
tamentului Agriculturii de 
Stat, în sensul de a inter
veni operativ pentru rezol
varea unor probleme.

O condiție esențială, la 
fel ca și la celelalte culturi 
agricole, la orez este res
pectarea asolamentului. 
Atît literatura de specia
litate, dar mai ales practi-

Stăncuța, din suprafața 
amenajată pentru orezărie, 
66 la sută se cultivă cu 

restul cu floa- 
primul 

i anul
orez, iar i 
rea-soarelui in ;
an, după care în 
doi urmează griul, apoi se 
reia ciclul de patru ani cu 
orez. Așa este normal, dar 
în practică lucrurile nu se 
petrec întocmai. Din cauză 
că organele de specialitate 
nu au urmărit cu atenție 
și răspundere ca suprafețe
le stabilite în programul 
național de amenajare 
pentru orez să fie realizat 
întocmai, se suplimentează 
suprafața ce trebuie culti
vată la orezăriile existente, 
ceea ce face să nu se

poată respecta ciclul de ro
tație a culturii. Astfel, s-a 
ajuns ca la unitatea amin
tim să se cultive 11 ani la 
rind orez pe aceeași supra
față. Consecințele sînt cla
re. Producția scade și pa
gubele sporesc.

O altă problemă cu care 
se confruntă orezăria de

. aici este aceea că nu se 
asigură la timp erbicidele 
și pesticidele. în ultimii 
2—3 ani acestea au fost 
aduse in unitate cu întir- 
ziere de 20—30 de zile, fapt 
care s-a soldat cu conse
cințe grave asupra produc
ției și a eficientei.

Deși s-au făcut nenumă
rate promisiuni, nici pină 
la această dată nu' s-au 
asigurat tractoarele pentru 
aratul în orezarii. Conse
cința : se lucrează cu două 
tractoare Ia un plug. 
Aceasta, duce la consum 
dublu de carburanți și ca
litate necorespunzătoare a 
lucrărilor la arat.

Acestea și încă alte ano
malii fac ca eforturile 
celor de la I.A.S. Stăncuța 
și Stațiunea de cercetări 
Polizești să nu se Soldeze 
cu rezultatele dorite.

întreaga can- 
bazalt ce ar 

tre- 
fontă 

economie, 
nu 

din 
este 
Este 

o 
cantitate de patru ori mai mare din 
produse din bazalt decit în prezer 
peste puterea de asimilare a econo 
miei naționale ? După estimării) 
făcute împreună cu unele ministere 
economice, încă de acum doi ani; 
rezultă că necesarul de produse de 
bazalt, prelucrat sub formă de pro
duse turnate, sinterizate, compo
ziții și fibre bazaltice. este la ni
velul anului 1990 de peste 25 de ori 
mai mari decit consumul actual. Și 
atunci ? Realitatea este că, in ciuda 
unor progrese înregistrate 
acum, gradul de cunoaștere de 
tre proiectanții și producătorii 
mașini și utilaje din industrie 
noului material este incă destul 
scăzut. Proiectanții de produse 
au la îndemină un îndrumar, 
cum există pentru toate materialele 
utilizate in economie, in care să 
fie precizate prescripțiile de proiec
tare și de utilizare a pieselor din 
bazalt, cit și a matrițelor necesare 
pentru prelucrarea bazaltului. Teh
nologiile de prelucrare mecanică 
pieselor din bazalt (strunjire, 
zare, rectificare etc) sint, de 
menea, probleme care trebuie 
zolvate. Nu sînt determinate, 
nici condițiile de încercare și 
trol a pieselor din bazalt și nici a- 
paratura necesară acestor operații, 
obligație ce revine in mod normal 
producătorilor, care trebuie să îm
bunătățească și să completeze ca
taloagele întocmite. în același tinm. 
activitatea de cercetare și proiec
tare desfășurată pînă in prezent fie 
in cadrul unor institute de - cerce
tări, fie direct in intreprinderi nu 
a reușit să stabilească metode și 
tehnologii care să asigure diferite
lor loturi de piese aceleași caracte
ristici de rezistență mecanică, re
zistență la coroziune in medii a- 
gresive. rezistență la temperaturi 
mai ridicate. Din această cauză, în
cercările in unele întreprinderi au 
dus la rezultate negative, în timp 
ce in altele, pentru același tip de 
piesă, au dat rezultate pozitive. Un 
exemplu este cel al rolelor pentru 
transportoare, la care experimentă
rile făcute Ia întreprinderea de nu
trețuri combinate din ' Codlea s-au 
soldat cu rezultate nesatisfăcătoare, 
în timp ce în industria materialelor 
de construcții, deci in condiții 
grele de lucru, rezultatele au 
foarte bune.

în fine, o ultimă problemă.

decît 30 la sută 
prevăzut. Care 

stări de lucruri ? 
de. a utiliza anual

pină 
că- 
de
a 

de 
nu 

așa

a 
fre- 
ase- 
re- 

Incă, 
con-

mai 
fost

în fine, o ultimă problemă. Ape 
întreprinderea de lianți din Brașov 
capacitatea de producție necesară 
pentru a acoperi toate cerințele de 
produse din bazalt ? Și aici răspun
sul este negativ : capacitățile de 
producție sint mai mici decit soli
citările, în special pentru produse 
din bazalt sinterizat, fibrele din ba
zalt, acoperirile cu bazalt etc.

Sînt doar cîteva din problemele 
ce trebuie avute în vedere pentru 
ca acest nou material să-și gă
sească locul cuvenit în economia na
țională, pentru înfăptuirea progra
mului de utilizare a bazaltului.

Florea CEAUȘESCU Vlaicu RADU
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Activitatea consiliilor de educație politică și cultură 
socialistă se reflectă în întreaga viață a localității

!

privitoare 
ideologice 
creșterea 
influența,

Tezele pentru plenara Comitetu
lui Central al P.C.R., precum și ex
punerea secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la Consfătuirea de lucru pe proble
mele muncti organizatorice de partid 
și polltico-ideologice exprimă exi
gențe cu totul deosebite 
la îmbunătățirea muncii 
și politico-educative, la 
capacității acesteia de a 
de a modela conștiințele oamenilor. 
Ca organisme de partid și de stat 
menite să coordoneze în mod uni
tar acțiunile de propagandă pe raza 
de activitate a comitetelor de partid, 
consiliile de educație politică si cul
tură socialistă sint, chemate, din 
perspectiva acestor imperative, să-și 
perfecționeze continuu metodele de 
lucru, să asigure permanenta îmbo
gățire a activității desfășurate de 
toate organismele cu răspunderi in 
domeniul politico-educativ.

— Comuna noastră trece printr-un 
Intens proces de dezvoltare econo- 
mico-socială — ne spunea Vașile 
Cubeică. secretar adjunct cu proolo- 
me de propagandă al comitetului 
comunal de partid Răcari, președin
tele consiliului de educație politică 
și cultură socialistă. Avem pe teri
toriu două cooperative agricole de 
producție, o asociație economică in- 
tercooperatistă. In ultimii ani s-a 
dezvoltat mult industria. Am con
struit primele blocuri de locuințe, 
magazine mari și moderne, hotel. 
Pe scurt, comuna Răcari este la ora 
actuală in plin proces de moderni
zare. Ar mai fi de reținut că am 
obținut o seamă de rezultate econo
mice bune. în ceea ce privește ac
tivitatea politico-educativă și cultu- 
ral-artistică. așa cum rezultă din 
dezbaterile care au avut loc în ple
nara comitetului de partid. în orga
nizațiile de bază, pe marginea teze
lor din aprilie reiese cu claritate că 
realizările comunei se întemeiază și 
pe munca desfășurată pe acest tărîm. 
Dar contribuția activității politico- 
educative la înfăptuirea 
actuale nu se ridică la 
rințelor actuale. De aici 
de a aduce permanente 
țiri muncii de propagandă, de a o 
lega mai strîns de problematica e- 
conomică, de viața comunei și a lo
cuitorilor ei. In toate aceste direc
ții. îndatoriri mari revin, se înțe
lege. consiliului de educație politică 
și cultură socialistă.

Punctul de vedere exprimat de 
Interlocutorul nostru pune în evi
dență o atitudine autocritică ce nu 
poate avea decît o înrîurire poziti
vă asupra acestei activități. Unele 
neîmpliniri. acțiuni mai puțin izbu
tite am constatat și noi, dar pe an-

sarcinilor 
nivelul ce- 
necesitatea 
imbunătă-

Tuturor tinerilor țării
(Urmâre din pag. I) 

plus, că 
a tuturor 
constituie 
partidului

grijii la(ă de tinărul in care societa
tea investește încredere priii asigu
rarea pregătirii sale in condiții de 
generalizare a invățâmintului gra
tuit, de largă democratizare a aces
tuia — superioritate și mai marcantă 
în contrast cu realitățile) din unele 
țări ale lumii in care o mare parte 
a tineretului sporește rîndurile 
șomerilor, fiind lipsit de perspectiva 
unui loc de muncă.

Ca o expresie a preocupării sta
tornice pentru asigurarea forței de 
muncă, a încadrării absolvenților 
unei forme de învățămint in pro
ducție, corespunzător pregătirii 
acestora, Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. a examinat și 
aprobat în ședința din 1 iulie a.c. 
raportul la proiectul de decret pri
vind repartizarea in producție a 
absolvenților instituțiilor de invăță- 
mint. cursuri de zi, promoția 1988. 
S-a subliniat, o dată in 
măsurile de repartizare 
absolvenților în producție 
dovada elocventă a grijii 
și statului nostru pentru asigurarea 
unui loc de muncă fiecărui tînăr, 
pentru creșterea continuă a caracte
rului realist, anticipativ al procesu
lui de învățămînt, care trebuie să 
satisfacă cerințele dezvoltării in 
perspectivă a tuturor sectoarelor 
economiei naționale. Beneficiind in 
anii de studii de cele mui bune con
diții de învățătură, de pregătire pro
fesională, instruiți în școli cu labora
toare și cabinete de specialitate mo
derne, în ateliere cu dotare cores
punzătoare, în ore de practică teh
nologică realizate in deplin acord cu 
aspectele pe care le vor întîlhi in 
producție, absolvenții acestei promo
ții vor deveni desigur cadre de 
nădejde, consacrîndu-și Întreaga lor 
capacitate de muncă, pregătirea pro
fesională pentru infăptulrea la ridi
cate cote calitative a prevederilor 
actualului cincinal, integrîndu-se 
rapid și eficient in ramura de acti
vitate pentru care au optat. Absol
venții de anul acesta vor beneficia 
de condiții superioare de muncă și 
viață, de retribuții mărite, dovadă a 
preocupării permanente a partidului 
și statului nostru, personal a secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
ridicarea nivelului de viață șl civili
zație al întregului popor, cu 
precădere al tinerilor aflați la 
început de drum.

Analizîndu-se măsurile pentru 
generalizarea învățămîntului de 12 
ani, care va duce nemijlocit la per
fecționarea pregătirii profesionale și 
la creșterea nivelului general de cu
noștințe, la îmbunătățirea procesului 
de educație, în cadrul ședinței Comi
tetului Politic Executiv. tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. președintele Consiliului 
Național al Științei și Învățămîntu
lui, a făcut propunerea de extindere 
a rețelei școlilor generale cu treapta 
I de liceu în comunele în care 
există numărul de elevi necesar.

în perspectiva sistematizării locali
tăților, a creării centrelor orășenești 
agroindustriale, s-a propus, de ase
menea, înființarea în acestea a Cite
va sute de școli cu treapta a Il-a de 
liceu, care să-i poată cuprinde pe 
toți elevii din raza centrelor agroin
dustriale respective. Toate aceste 
măsuri permit asigurarea bazei ma
teriale necesare generalizării învâ- 
țămintului de 12 ani și reprezintă o 
puternică afirmare a realismului 
concepției democratice pe care se 
bazează sistemul de invățămînt din 
România. Indiferent de localitatea 
în care trăiește, fiecare tînăr are 
posibilități egale de pregătire, de 
instrucție și educație. Noile școli Vor 
beneficia, desigur, de o bază mate
rială modernă, eficientă, de cadre 
didactice temeinic pregătite, și aceas
ta contribuind la dispariția trepta
tă a deosebirilor dintre sat și 
oraș, conducind la crearea condițiilor 
calitativ egale de acces la informa- 

samblu se poate spune că la Răcari 
se muncește cu seriozitate și răs
pundere pe tărimul educației. Este 
de remarcat că prin programele de 
activitate trimestriale se realizează 
o judicioasă cuprindere, din punct 
de vedere tematic, teritorial și socio- 
profesional, a formelor și modalită
ților specifice muncii de educație, 
precum și utilizarea bazei materiale 
existente. Conceperea și adoptarea 
acestor programe se efectuează în 
colectiv, în ședința din luna ce pre- 
merge trimestrului respectiv, iar 
urmărirea lor esțe sistematică. Locul 
cel mai important îl dețin în an
samblul activității acțiunile de edu
cație economică, cele destinate mo
bilizării oamenilor la realizarea pla
nului economic in profil teritorial. 
Cum a fost, bunăoară, schimbul de

Față in față munca educativă din două 
comune dîmbovițene

auto-moto și metal 
meșteșugă- 

ca temă va- 
a materiilor 

Propaganda

de radlo-
patriotică 
Chiar in 

în comu-

experiență organizat in satul Ghim
pați, acasă la cetățeanul Mlrcea Ni
colae. unde celor invitați le-a fost 
înfățișat un model in ceea ce pri
vește folosirea eficientă a pămîntu- 
lui din curte. Sau un alt schimb de 
experiență, de data aceasta organi
zat la secțiile 
nr. 3 ale cooperativei 
rești „Metalica", avînd 
lorificarea superioară 
prime și materialelor.
vizuală, bogată, expresivă și la o- 
biect, se înscrie la rindul ei. în cea 
mai mare parte, pe linia acestor 
preocupări, ca și rubricile sâptămi- 
nale „Pe coordonatele noii revoluții 
agrare" și „Oameni, fapte, rezulta
te" din programul stației 
amplificare.

Activitatea de educație 
este mereu in actualitate, 
ziua în care ne-am aflat 
nă, afișul centrului de activitate cul- 
tural-artistică și de creație tehnică 
„Cintarea României" cuprindea un 
concurs gen „Cine știe cîștigâ" cu 
tema „File de aur din Istoria, pa
triei". Sint frecvente aici manifes
tările politico-educative și culturale 
complexe : de regulă, expunerile, 
mesele rotunde sau dezbaterile cu 
teme politice, istorice, juridice, sa
nitare sint urmate de soectacole li- 
terar-artistice sușținute de forma
țiile căminului cultural și ale școli
lor. de filme documentare și artis
tice. Iar pretutindeni. în astfel de 
împrejurări, cei care coordonează și 
îndrumă sint membrii consiliului.

tie. la cultura, de formare pentru 
muncă și viață, în ultimă instanță — 
de civilizație. Dacă altădată un tînăr 

. trebuia să parcurgă distanțe mări 
pentru a urma o școală, in condițiile 
actuale, pe întreg întinsul patriei, 
școala de calitate t.și va deschide cu 
generozitate porțile în toate locali
tățile, oferind aceleași posibilități și 
raeordîndu-se superior la profilul 
specific unei zone, la cerințele de 
dezvoltare economică și socială, ofe
rind garanția unui loc de muncă, cu 
perspective și șanse egale de per
fecționare.

■ Sint toate acestea noi și grăitoare 
dovezi ale caracterului armonios al 
politicii de multilaterală dezvoltare 
a patriei, ale faptului câ partidul și 
statul nostru au pus și pun in cen
trul politicii ce o promovează omul, 
satisfacerea cerințelor sale de afir
mare plenară in cadrul noii societăți, 
de împlinire a personalității umane 
în spiritul umanismului socialist, re
voluționar — concept de 
deschidere și perspectivă, 
de secretarul general al 
nostru și tradus în viață.
secvență pilduitoare, prin strălucitele 
sale inițiative de exemplar patrio
tism, de înalta grijă față de oamenii 
țării, constructorii societății socia
liste și comuniste pe pămîntul

generoasă 
elaborat 

partidului 
eu o con-

liste 
României.

Va râmine desigur un 
temei de mindrie a cultu
rii muzicale românești din 
anii socialismului deschi
derea spre o tematică pro
fund ancorată în tradițiile 
și valorile cele mai scumpe 
conștiinței naționale si 
care a dobîndit ramificații 
largi, interesante. în toate 
genurile si formele. Intr-o 
firească interdependență 
în dezvoltarea artelor in
terpretative. muzica româ
nească s-a integrat proce
sului formativ-educativ 
pe care sint menite sâ-1 
desfășoare toate domeniile 
artei si culturii. Muzica 
românească actuală por
nește de la o zestre de va
lori certe, care îmbrățișea
ză o problematică amplu 
diversificată, cu soluții de 
rezolvare muzicală, mu- 
zical-literară sau de dra
maturgie muzicală proprii 
fiecărui gen, fiecăreia per
sonalități creatoare. * * Este 
incontestabil, de pildă, că 
ceea ce am putea numi 
„genurile operative" — 
cintecul politic, muzica co
rală. melodia în stil de 
muzică, ușoară, fie ea cu 
funcție de divertisment ori 
cu caracter de cîntec an
gajat — au înscris, mai a- 
les In anii din urmă, pro
grese in apropierea de via
ță, de problematica actua
lă, de receptivitatea unor 
cercuri tot mai largi, iar în 
domeniile muzicilor sim
fonică. vocal-simfonică și 
de teatru situarea multor 
creații la un nivel de com
petitivitate internațională 
întregește imaginea de 
ansamblu a unui proces 
complex, ce evidențiază, 
în nu puține creații, capa
citatea compozitorilor de 
a imagina metafore sonore 
convingătoare ale unor 
idei majore, vibrante evo
cări ale eroilor neamului 
sau ale unor pagini de glo
rie din istoria . multimile
nară a poporului român. 
Specificitatea artei sunete
lor, cu imensa ei putere 

• Filarmonica „George ‘ Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Seară de so
nate : Liviu Stanelu — vioară, Lu
cian Leșeanu — pian — 17.30, (Ate
neul Roman) : „Ambasadorii priete
niei" : Orchestra simfonică a școlii 
superioare de muzică a Universității 
„Arlington", New York (S.U.A.). Di
rijor : James Robinowicz — 19
• Opera Română (13 18 57) : Recital 
de canto (în foaier) — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bătrina și hoțul — 19
• Teatrul „Nottara" (59 3l 03. sala 
Magheru) : Seapino — 10, (sala Stu
dio) : La un pas de fericire — 18,30
• Teatrul Glulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 19
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (grădina Boema) : O seară la 
Boemă — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Cîntă, ciocirlie 
— 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. șala 
victoria) : Tlgrlțorut Petre — 10,30

că, vers, dialoguri in pro
ză și dans, definită cindva 
ca operetă, mai nou, și 
mai propriu, pentru că 
genul trebuie intr-adevăr 
să fie despovărat de mo
delele secolului trecut — 
prin cuvîntul ..musical". 
Elly Roman. Florin Comi
șel, George Grigoriu, Ma
rius Țeicu. Paul Urmuzes- 
cu sînt cițiva din compozi
torii contemporani care 
și-au Verificat armele cu 
succes in incitanta tenta
tivă de a transforma ope
reta intr-un spectacol de 
expresie muzicală modernă 
care, adresindu-se melo
manului intr-un limbaj al 
prezentului, să urce pe 
scenă oameni si întîmplări 
ale zilelor noastre. Infini
tatea temelor posibile și 
a cadrelor de acțiune — să 
ne gîndim doar ia intensa 
viață a tineretului ne ma
rile șantiere naționale, în 
uzine, în efervescenta via
ță universitară —. multitu
dinea tipologică pe care 
viata le propune unui dra
maturg de talent. dăruit 
cu un acut simț al obser
vației sociale, îndreptă
țesc, împreună cu prospe
țimea în inspirație a com
pozitorului de muzică u- 
șoară, optimism în ceea 
ce privește viitorul musi- 
calului românesc. în acest 
domeniu al creației, ca si 
în toate cele evocate, ca 
de altfel și în genurile pe 
care le-am putea numi 
genurile de reportaj ale 
creației muzicale — cân
tecul politic, miniatura co
rală. piesa de muzică u- 
șoară — chemate să ră- 
mină un seismograf sen
sibil al artei sunetelor, cu 
reactivitate imediată față 
de dinamica socială, esen
țiale rămîn acuitatea de 
percepție a creatorului, ta
lentul de a răspunde sem
nelor vremii, investindu-și 
arta cu un generos suflu 
înnoitor.

Radu GHEC1U

Iată citeva date ce ilustrează gradul 
lor de implicare în viața politică și 
culturală a localității ; din cele 15 
cadre care fac parte din acest orga
nism.! 9 sint propagandiști la învă- 
țămîntul politico-ideologic, toți sînt 
membri în comitete de partid sau 
birouri ale organizațiilor de bază. 4 
sînt deputați, 4 instructori de for
mații artistice și aproape toți artiști 
amatori.

Ar fi incă multe de spus în legă
tură cu activitatea acestui Consiliu. 
Nu sint lipsite de interes unele a- 
mănunte despre preocupările „Agro- 
clubului" elevilor de la liceul agro
industrial pe care ni l-a prezentat 
prof. Elena Craiciu. Să mai amintim 
că in anul 1987 gazeta de perete si 
biblioteca comunală s-au situat pe 
locul intii, iar universitatea cultural- 

Floarea Gheor- 
După ce a răs- 
dosare și a fă- 
vicepreședintele 
ai consiliului

științifică pe locul al doilea la con
cursurile organizate la nivel jude
țean între aceste forme și instituții 
de educație.

A doua zj ne-am oprit la Bucșani, 
una din comunele mari ale jude
țului. Ca și la Răcari. aici sînt două 
cooperative agricole de producție. 
Există, de asemenea, un spital. Cum 
lucrează consiliul local de educație 
politică și cultură socialistă ? Por
nind de la ideea că acest organism 
își planifică activitatea. înainte de 
toate, în funcție de sarcinile econo
mice. de rezultatele obținute in a- 
gricultură, ne-am interesat mal intii 
de producțiile realizate în anul 1987 
de cele două cooperative agricole 
— Bucșani și Hăbeni. Obișnuiți ca 
în discuțiile cu cadrele din condu
cerea localităților să aflăm astfel de 
date în mod operativ, ni s-a părut 
ciudat faptul că secretatul adjunct 
cu probleme de propagandă al co
mitetului comunal de_ partid, preșe
dintele consiliului, 
ghe, nu le cunoaște, 
foit prin mal multe 
CUt niște calcute, 
biroului executiv 
popular. Nicolae Popa, a reușit, în 
sfîrșit. să scoată la lumină cifrele 
solicitate. Așadar, nici vicepreședin
tele. care este pe deasupra propa
gandist și responsabil*  ai stației de 
radioamplificare, nu era familiari
zat cu ele. Este greu de admis că 
doi activiști ce au răspunderi preci
se in domeniul muncii politico-edu
cative nu sînt în posesia unor cu
noștințe elementare privind realită
țile comunei. însă acesia este ade
vărul. Programul de activitate al 
consiliului pe trimestrul al doilea 
nu conținea nici o măsură destina
tă să sprijine îndeplinirea sarcinilor 
economice. Acest program, așa cum 
era el. reprezintă totuși un pas îna
inte față de anul trecut, cînd ase
menea documente de lucru obligato
rii nu s-au întocmit deloc. Măsurile 
prevăzute au drept caracteristică o 
exasperantă generalitate (consecința 
faptului că realitățile concrete sca
pă atenției), așa că, djn. start, ele 
au fost sortite să rămînă. pe hîr- 
.tie. Nimic concret nu am găsit, 
de, altfel, in bl’wa de așa-zisp 

de intensificare a afecte
lor, are capacitatea de a 
conferi „simfoniei", și cu 
atit mai inult genurilor in 
care cuvîntul se asociază 
muzicii, o subtilă, dar nu 
mai puțin puternică apti
tudine de influențare a 
conștiințelor. Este chema
rea cea mai înaltă a crea
torului contemporan aceea 
de a contribui, prin parti
turi semnificative, la în
făptuirea programului de 
dezvoltare multilaterală a 
României, la formarea 
unui om cu un larg ori
zont, bogat sufletește, ge
neros, plin de receptivita
te fata de noutate si va
loare.

De la chipul nou al ve
chilor orașe si înălțarea 
unor așezări moderne pe 
locurile unde, cîndva, „nu 
se îhtîmpla nimic" pină la 
■transformarea radicală a 
satului, de la epopeea e- 
lectrificării pînă la ri
dicarea marilor cetăți in
dustriale. de la noul drum 
al Dunării spre Marea 
Neagră pînă la apari
ția unor profesiuni care 
prefigurează secolul vii
tor — ce infinitate de 
teme, demne de meditația 
unhi artist doritor a se in
spira din timpul pe care el 
însuși II trăiește 1 Desigur, 
arta sunetelor, că oricare 
alta, subînțelege o reflec
tare mediată a realității, si 
anume prin felul în care 
aceasta se regăsește în 
conștiința artistului dăruit 
cu capacitatea de a o re
crea în limbajul care ii 
este propriu. Există în 
muzica românească ac
tuală, Inclusiv in muzica 
fără text, nu puține parti
turi al căror etos mărturi
sește. neîndoielnic, apar
tenența deplină a compo
zitorului la spiritualitatea 
noastră, la contemporanei
tate. Simfoniile lui Pascal 
Bentoiu și Wilhelm Ber
ger. ale lui Gheorghe Du
mitrescu si Ion Dumitres
cu. Anatol Vieru și Ulpiu 
Vlad, ale Lianei Alexandra

și ale Iul Tiberiu Olah, ale 
lui Ștefan Niculescu si 
Șerban Nichifor Sint doar 
citeva exemple posibile. 
Pe de altă parte, se contu
rează o anumită tendință 
regresivă în privința unor 
genuri de mare și frumoa
să tradiție, provenind, este 
adevărat, din estetica in
tegratoare a romantismu
lui, dar care-și pot menține 
viabilitatea în parametrii 
limbajului muzical con
temporan. Este vorba des
pre genurile și speciile in-

scrise în marea categorie 
a muzicii programatice : 
poemul simfonic, tabloul 
și schița simfonică, uver
tura și suita programatică 
etc. Demonstrația de via
bilitate este făcută chiar 
de autorii unor lucrări 
scrise cu mal multi ani în 
urmă și care, revenind în 
programele de concert sau 
în emisiunile radiofonice, 
sînt orlcînd .ascultate cu 
mult interes.

Dacă simfonismul pune 
desigur probleme specifice 
ale metaforizării în limbaj 
sonor a faptelor de qonștl- 
intă, în genul vocal-simfo- 
nic ele dobîndesc in plus 
și dimensiunea unei rela
ții directe cu verbul poe
tic. la rindul lui parabolă 
a realității. Oratoriul a 
prilejuit compozitorului 
Gheorghe Dumitrescu evo
carea unor momente cru
ciale din istoria luptelor 
revoluționare în „Grivița 
noastră" și „Zorile de 
aur", iar lui Sergiu Sar-

rapoarte și informări risipite fără 
nici un criteriu prin diverse do
sare, materiale fără nici o iden
titate. președintelui consiliului liin- 
du-i greu să precizeze cind și cu ce 
scop au fost scrise. Propaganda vi
zuală ? în afară de citeva panouri 
triste și anodine, amplasate în curtea 
primăriei, nimic altceva. Lipsea 
pînă și panoul cu indicatorii econo
mici ai comunei pe acest an. Stația 
de radioamplificare ? Nu a prezen
tat nici o emisiune proprie.

Ce face Consiliul comunal Bucșani 
de educație politică și cultură so
cialistă ? Practic, el nu există decît 
sub forma unei liste cu numele și 
prenumele celor care, chipurile, îl 
compun. Din discuțiile cu aceștia, 
dar și din documente — cite sînt — 
rezultă limpede că ședințele lunare 
nu se țin, că acest consiliu nu se În
trunește niciodată în plen, că, in ge
neral, nu lasă nici o urmă. Este ade
vărat că in unitățile școlare și chiar 
in alte instituții de pe raza comunei 
au loc unele acțiuni cu caracter edu
cativ, dur consiliul nu are vreo le
gătură cu ele.

— Potrivit programului. în luna 
februarie trebuia să prezentați in 
ședința consiliului o informare pri
vind activitatea unor cadre didacti
ce in cercurile de educație socialis
tă. Ați prezentat-o ? — am între
bat-o pe prof. Teodora Dinu, direc
tor coordonator al școlii, vicepreșe
dinte de drept al consiliului.

— N-am prezentat nimic. Acum 
aflu de această sarcină.

— Cînd ați participat ultima dată 
la o ședință a consiliului ?

— N-am participat niciodată pen
tru că nu am fost convocată. După 
acest scurt dar sugestiv dialog, care 
a probat o dată mal mult lipsa de 
viață a acestui organism, am asistat 
la un schimb de cuvinte între pre
ședintele și vicepreședintele consi
liului, din care se vedea cit de colo 
că se intîlnesc râr și fără plăcere 
(probabil cind nu au încotro).

Punem punct aici constatărilor 
făcute in această comună. Am îi 
dorit să cunoaștem opinia secreta
rului comitetului comunal de partid 
în legătura cu ele. dar acesta lipsea 
pentru un timp din localitate. Do
ream să aflăm un răspuns la între
barea dacă nu cumva aceste nea
junsuri nu . s-au adîncit și perpe
tuat în umbra protectoare a unor 
deficiența existente in stilul și me
todele de muncă ale comitetului co
munal de partid, ale biroului aces
tuia și, personal, ale secretarului, în
trebare sugerată de rezultatele econo
mice nesatisfăcătoare ce se înregis
trează aici in mod constant, de aspec
tele de slabă gospodărire ce te iau în 
primire chiar din curtea primăriei. 
Indiferent ce răspunsuri ar ti dat, 
credem că in fața acestor fapte ar 
fi reieșit că în activitatea politico- 
educativă din comună multe lucruri 
se cer radical îmbunătățite, că tre
buie instaurat un climat sănătos de 
muncă in acest domeniu. întemeiat 
pe spirit de răspundere, disciplină, 
ordine și. nu în ultimul rind. pe 
competență. Nu înainte însă ea a- 
ceia care au adus această activitate 
pină la un nivel atit 
fie trași, cu exigența 
răspundere.

Gheorqhe
corespondentul

de precar 
cuvenită.

să 
la
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Bulevardul teilor din comuna Cornu, județul Prahova Foto : R. Șerban
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chizov în „Pe lespedea 
eroilor". Oratoriul exprimă 
cu plenitudine sentimen
tul esențial al identificării 
oamenilor eu tara in „Un 
pămint numit România" 
de Liviu Glodeanu. „Țară- 
pămînt. țară-idee" de Lia
na Alexandra, „Cîntec in 
piatră" de Liviu Comes, o- 
ratOriUl, în sfirșit, se con
stituie într-o cuprinzătoa
re meditație asupra desti
nelor umanității, pusă în 
fata alternativei pace sau 
distrugere: „Cantî per Eu

Creația artistica 
în spiritul epocii

ropa" de Theodor Grigoriu 
și „Flăcări de singe" de 
Dumitru Capoianu. Nu 
mal puțin decît muzica 
simfonică, speciile vocal- 
simfonice permit, prin Va
rietatea de soluții compo
ziționale ale oratoriului 
dramatic si oratoriului li
ric, cantatei, suitei vocal- 
simfonice. liedului si sui
tei de lieduri cu orchestră, 
abordarea celei mal largi 
tematici. Spre a susține 
integralitatea mesajului, 
semnificativă este aici, 
alături de originalitatea 
imaginilor muzicale sl de 
capacitatea lor de comuni
care. aptitudinea poetului 
șl a compozitorului de a 
surprinde nuanțele cele 
mai fine ale unor proble
matici actuale, ale unor 
stări de conștiință. între
bări si răspunsuri cu largă 
rezonanță. Prin factorul 
de explicităre a mesajului 
artistic si etic pe care îl 
constituie cuvintul, relația 
muzicianului cu marea

SCHIMBUL DE MÎINE 
AL SCENEI ROMÂNEȘTI
In viața Institutului de artă tea

trală și cineniatografiCă din Bucu
rești au intrat temeinic citeva eveni
mente ce creează o atmosferă de săr
bătoare și bucurie pentru toți cel ce 
îi pregătesc pe viitorii creatori din 
domeniul teatrului și al filmului, ca 
și pentru cei ce astăzi, ca ucenici, 
se străduiesc, muncesc cu sirg pen
tru a fi mîine la înălțimea misiunii 
lor. Acestea sînt : premierele Stu
dioului de teatru. „Galele de toamnă 
ale filmului studențesc", „Săptămi- 
nile absolvenților", ce au loc in iunie 
la Teatrul „Bulandră", și dezbaterile 
teoretice, sesiunile științifice și sim
pozioanele axate pe cele mai diverse 
teme.

Anul trecut, cadrele didactice, stu
denții și cunoscuți specialiști din 
producție s-au ’ocupat pe larg de 
problemele filmului românesc con
temporan. în acest an ne-am în
dreptat atenția către sfera largă, 
complexă a teatrului nostru.

Simpozionul cu tema „Dimensiuni 
și funcții politico-ideologice in dra
maturgie și in arta spectacolului tea
tral contemporan din România" s-a 
desfășurat intr-un moment cu totul 
deosebit, in momentul plin de însu
flețire și răspundere în care fiecare 
om ce activează in domeniul cul
turii și invățămintului este pătruns 
de spiritul expunerilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședința Comi
tetului Politic Executiv ai C.C. al 
P.C.R. din 29 aprilie și la Consfă
tuirea de lucru cu activul și cadrele 
de bază din domeniile muncii orga
nizatorice de partid și politico-ideo
logice, in care secretarul general al 
partidului a revenit cu excepțională 
clarviziune ș! forță de convingere 
asupra necesității formării conștiin
ței revoluționare a oamenilor muncii 
ca factor activ în opera de construire 
a socialismului. Secretarul general al 
partidului a subliniat și cu 
te prilejuri, ca de altfel in 
documentele de partid 
referit la măreața operă 
a societății socialiste 
te. in țara noastră, 
conștiință nu este spontană, ci se 
formează și se educă prin eforturile 
conjugate ale unor factori numeroși, 
între care se înscrie și arta. „In în
treaga activitate politico-educativă 
va trebui să angajăm cu mai multă 
putere uniunile noastre de creație 
din domeniul literaturii, muzicii, ar
tei plastice.' Ele trebuie să participe 
activ, prin toate operele tor, la pro
movarea concepției revoluționare, a 
principiilor socialiste, a politicii 
partidului nostru. Ia ridicarea nive
lului general de cultură al maselor, 
al poporului. Breșa, radioul și tele
viziunea, cinematografia, teatrul, in 
general toate mijloacele noastre de 
informare și de educație trebuie 
să-și perfecționeze activitatea, să o 
axeze intr-o măsură mai mare pe 
problemele generale ale dezvoltării 
patriei, ale activității politico-educa
tive" — a arătat secretarul general 
al partidului, adresindu-se tuturor 
celor implicați în munca educativă.

Mobilizatoare de energii sînt aceste 
Idei și orientări și pentru noi, cei ce 
lucrăm în școala superioară de teatru 
și film. Prezența cadrelor didactice 
in activitatea culturală este, dublă ;

aces- 
toate 

in care s-a 
de edificare 
și comunis- 
că această '

poezie românească con
temporană, stabilită prin 
fericite „afinități electi
ve" in citeva din oratoriile 
citate, ca și in cantatele 
„Imne ale Transilvaniei" 
de Tudor Ciortea (loan 
Alexandru), „Cintare unui 
ev aprins" , de Corne! Ță- 
ranu (Nicolae Labiș), „Pa
tria" de Doru Popovici 
(loan Alexandru), sau ci
clurile de lieduri cu' or
chestra „Omagiu vieții" 
de Carmen Petra-Basaco- 
pol (Eugen Jebeleanu) sau

„Terra Daciae*  de Mlrcea 
Chiriac (Ion Brad, Victor 
Tulbure, Nichita Stânes- 
cu). poate conferi genului 
vocal-simfonic, In infinita
tea de soluții compozițio
nale, de structură, de alcă
tuire a formațiilor ce ii 
este proprie, o pondere 
sporită in ansamblul preo
cupărilor de creație si, ca 
o consecință, și în strate
gia de programare a insti
tuțiilor muzicale, in aspec
tul general al vieții muzi
cale.

Același lucru poate fi 
spus desigur sl cu privire 
Ia teatrul muzical : prin 
însăși convenția el — tea
tru cîntat — opera este o 
sublimare a adevărului 
vieții la nivel de simbol si 
aceasta chiar șl in operele 
inspirate din adevărul is
toric riguros atestat sau 
din realitatea contempora
nă ; este ceea ce explică 
puternica atracție exerci
tată de tematica Istorică 
asupra compozitorilor si 

pe de o parte, cei ce predau și în
vață pe viitorii creatori d? teatru și 
film sint, la rindul lor, o.eatori, ac
tori, regizori de teatru și film, ope
ratori de film și televiziune, teore
ticieni, istorici și critici chemați să-și 
aducă contribuția, prin operele lor, 
la vasta activitate educativă a oame
nilor muncii, pe de altă parte, ei sint 
cei care îi formează pe cei de mîine, 
și acest miine este foarte aproape — 
studenții aflați acum în sălile de 
curs urmind a fi, în puțină vreme, 
în primele rinduri ale făuritorilor de 
artă.

Cum îi pregătim pe cei tineri ? 
Care sint cele mai bune modalități 
de a-i fOrma pe viitorii creatori? Am 
găsit oare cele mai bune căi pentru 
edificarea conștiinței lor civice și 
patriotice ? Iată numai citeva dintre

Din activitatea Institutului 
de artă teatrala 

și cinematografică 
București

întrebările ce ne frămîntă și la care 
am incercat să dăm răspuns și la 
simpozionul organizat nu de mult.

Procesul de învățămînt în școala 
de teatru și film este complex, deli
cat, dificil. Elementele viitoarei 
profesiuni a interpretului, a regizo
rului și a operatorului se învață in 
însuși miezul actului de creație, exer
cițiile de școală fiind și primele lor 
opere. Selecția pieselor interpretate 
de studenții actori, sau puse in scenă 
de viitorii regizori, după cum și su
biectele scenariilor realizate de stu
denții cineaști sint esențiale nu nu
mai pentru formarea și perfecționa
rea mijloacelor de expresie, ci și 
pentru formarea lor politică, civică 
și ideologică. Mai mult decît atit, 
avînd în vedere faptul că învățămîn- 
tul nu mai este astăzi închis, desfă
șurat doar între pereții școlii, ci des
chis. integrat cu producția și practica 
artistică, aceste creații — mai cu 
seamă cele finale — intră în circuitul 
valorilor artistice naționale. Ceea ce 
sporește considerabil răspunderea 
față de calitatea lor artistică și 
ideatică.

Spectacolele Studioului Institutului 
de artă teatrală și cinematografică 
din București, filmele realizate de 
studenți sînt cunoscute de marele 
public. Mase largi de spectatori de 
teatru și film au prilejul să ii vadă 
pe tinerii noștri studenți distribuit! 
în cele mai bune montări bucurește- 
ne sau in numeroase filme de lung 
metraj, numele și chipul lor deve-

cinema
• Să-ți vorbesc despre mine : FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 13; 
17: 19. AURORA (33 94 66) — 9; U; 
13; 15; 17.15; 19,30
“ In ■ fiecare zi ml-e dor de tine :

.. ..) — 0; 11.13; 13,30; 
LIRA (317171) - 9;

ta grădini — 21 
comori 
13: îs: 
familie 
15; 17;
start :
13; 15;

• In ■ fiecare zi m
VICTORIA (16 28 79)
15,45: 18; 20.-----'
ti; 13; 15; 17; 19,
• Flăcări pe
(59 35 94) — 9: 11;
• Duminică in
CENI (49 48 48) —
• Rezervă la
(45 31 70) - 9; 11;
• Declarație de dragoste
SIOR (65 49 45) — 9; 11,13; 1
18; 20
• Memorie regăsită : LUMINA
(14 74 16) - 9; 11; 13,13; 15.30!
17,45: 20
• Cursa de pisici :
— 9; 11; 13; 15
• Legenda lui On
NOI (15 6110) — 9; 
17,45; 20
• Pădurea; UNION (13 49 04) — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20 

! DACIA 
t7: 19

: COTRO- 
19
FAVORIT 

17; 19
___ : .EXCEL- 

1,15; 13,30; 15.45;

bOJUk (16 33 38)

Dai : TIMPURI 
li; 13,15; 15,30;

poeților noștri, tncepind 
cu acel „Petru Rareș" de 
Eduard Caudella, care, la 
sfirșitul veacului trecut, 
marca nașterea operei ro
mânești. dar in special în 
anii noștri numeroase pa
gini de operă s-au consti
tuit in impunătoare pa
nouri ale frescei naționale. 
In mai mică măsură s-â 
îndreptat totuși atenția 
creatorilor asupra nobletii 
sufletești, Încununată, nu 
de puține ori, printr-un 
tragic destin al eroilor cla-

sei muncitoare; Gheorghe 
Dumitrescu prin „Fata cu 
garoafe", Doru Popovici 
prin „Interogatoriul din 
zori" (remarcabilă concen
trare intr-o situație-limltă 
a opoziției cardinale de 
conștiință dintre luptătorul 
comunist și anchetatorul 
său), Theodor Bratu cu 
„Dreptul la dragoste", Tu
dor Jarda cu „Pădurea 
vulturilor" și, mai recent. 
Cătălin Ursu cu „Tinere
țea eroului" înscriu jaloa
ne In căutarea soluțiilor 
estetice specifice acestei 
teme dificile, dar de sem
nificație majoră pentru 
cultura noastră actuală. 
Marea operă pe temă re
voluționară rămîne încă 
să fie scrisă. După cum, 
de o insuficientă atenție 
au avut parte, pînă în 
prezent, în teatrul muzical, 
alte teme importante ale 
lumii contemporane, cum 
ar fi prietenia si solidari
tatea cu popoarele întregii 
lumi. responsabilitatea

planetei față de propriul 
ei destin. Din nou se im
pune a fi evocat numele 
compozitorului Gheorghe 
Dumitrescu, a cărui operă
— incă nereprezentată — 
„Marea iubire" încearcă 
să răspundă. în modalita
tea dramei muzicale, unei 
mari probleme a secolului 
al XX-lea : deontologia o- 
mului de știință, răspun
derea cercetătorului față 
de finalizarea descoperiri
lor șale. Răspunsul auto
rului este fără echivoc: nu 
există cercetare „pură" in 
sensul în care nu există 
nici artă pentru artă, omul 
de știință nu se poate sus
trage contingentelor so
ciale și politice decît cu 
prețul abjurării de la con
diția sa morală.

Potențial generos, prin 
specificul său, este limba
jul artei coregrafice și ba
letul românesc, pe care 
făuritorii săi, cu aproape 
60 de ani în urmă, l-au voit 
ca „o artă românească, eu 
specific muzical românesc, 
cu pași românești". Se aș
teaptă o mai concentrată 
infuzie a spiritului con
temporan în tematica și 
mijloacele sale de expre
sie. „Primăvara" de Cor
nel Trăilescu, „Văpaia" 
de Mircea Chiriac. „Bala
da anilor eroici" de Sergiu 
Sarchizov, balete inspirate 
de lupta revoluționară din 
trecut iar. pe alt plan, cel 
al baletului folclorizant 
cu un libret înfățișînd în- 
timplări din viața satului 
de astăzi. „Cînd strugurii 
se coc" de Mihail Jora se 
constituie în termeni de 
referință pentru viitoare 
realizări Integral originale
— muzică, libret, construc
ție coregrafică — ale aces
tei arte de mare popu
laritate.

Dar poate că domeniul 
teatrului muzical — care 
este cel mai deschis unei 
reflectări cuprinzătoare a 
actualității imediate — 
este acea sinteză de muzi

nind, pentru cei de o vîrstă cu ei, 
model de viață și comportament.

Toate aceste dimensiuni ale pro
cesului de pregătire a viitorilor crea
tori presupun o răspundere sporită 
față de cea de pînă acum, O muncă 
mult mai serioasă, mai plină de 
dăruire ca orlcînd. In repertoriul de 
teatru pe care il lucrează studenții 
trebuie să fie mai multe piese ce 
evocă eroismul făuritorilor de neam 
și țară și, cu deosebire, piese con
temporane, consacrate constructori
lor socialismului. Scenariile studen
ților cineaști trebuie să prezinte cu 
mai multă pregnanță și putere de 
convingere chipuri de oameni noi, pe 
cei ce ridică marile monumente ale 
vremilor noastre, pe noii meșteri 
Manole ai noului București, pe fău
rarii bunurilor materiale și spiritua
le ce au făcut și fac cunoscut nu
mele României noastre socialiste in 
întreaga lume. Vom răspunde astfel 
îndemnului secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a valorifica 
izvoarele dătătoare de viață ale reali
tăților contemporane, de a crea noi 
și noi opere care să-l reprezinte pe 
omul de astăzi, realizările sale, 
probind astfel, cu forțele de care 
dispunem, că adevărata inspirație 
pentru toți creatorii trebuie să fia 
poporul.

Revoluționare în esența și scopul 
lor, documentele de partid, cărora 
li se adaugă cu strălucire expu
nerile recente ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. trasează liniile da 
dezvoltare ale viitorului, cerind im
perios mobilizarea tuturor energiilor 
noastre, trecerea la o nouă calitate 
în munca de educație în general și 
în special a celor care, la rindul lor, 
vor fi chemați să facă în curînd edu
cație.

Un accent mai puternic pe conți
nutul patriotic și revoluționar al pie
selor interpretate la clasele de actori 
și regie și pe scena Studioului de 
teatru, o căutare mai asiduă a mo
delelor pentru scenariile studenților 
de Ia cinematografie, prezentarea su
gestivă, convingătoare și emoționantă 
pe scenă și pe ecran a celor mai im
portante aspecte din opera de con
struire n societății socialiste, din 
munca și viața oamenilor din țara 
noastră, de acolo de unde se trans
formă satele și se ridică marile’ edi
ficii ale timpurilor noi sint căile 
prin care vom putea să ne împlinim 
misiunea de educatori, cultivind la 
viitorii slujitori ai teatrului și filmu
lui dragostea și respectul față de 
muncă, dragostea și respectul față de 
oameni, dăruirea totală în slujba 
unei arte adevărate, a artei Româ
niei noastre socialiste — o creație 
valoroasă, ce aduce, educind, bucurii 
și împliniri morale și estetice dintre 
cele mai înalte.

Ileana BERLOGEA

• Cronica adolescenței : 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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Maiestății Sale HASSAN AL II-LEA
Regele Marocului

RABAT

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, îmi este plăcut să 
vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire perso
nală, iar poporului marocan prieten, paqe, progres și prosperitate.

Exprim convingerea că bunele raporturi de prietenie și strinsă conlucra
re statornicite între țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, în interesul 
celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

3 3

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România,

al Societății de Cruce Roșie
Cronica zilei

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Populare Mongole, vineri 
după-amiază a avut loc, în Capitală, 
o manifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea și Asociația 
de prietenie româno-mongolă, în ca
drul căreia au fost prezentate im
presii de călătorie din această țară 
și a fost vizionat un film documen
tar mongol.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de prie
tenie româno-mongolă, reprezentanți 
ai M.A.E., un numeros public.

Au fost prezenți Togooclin Ghen- 
den, ambasadorul Republicii Popu
lare Mongole la București, membri 
ai ambasadei.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră a 

delegației Grupului britanic al

Uniunii Interparlamentare, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Marii 
Britanii la București, Alan Clark, a 
oferit, vineri, o recepție.

Au luat parte Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
membri ai comitetelor de conducere 
ale Grupului român al Uniunii In
terparlamentare și Grupului pentru 
relațiile de prietenie România-Marea 
Britanie din M.A.N., reprezentanți ai 
conducerii unor ministere și institu
ții centrale, deputați.

Parlamentarii britanici au vizitat 
în timpul șederii în țara noastră 
obiective economice, social-edilitare 
și de interes turistic din municipiul 
București și> din județele Suceava, 
Buzău, Constanța. ■

(Agerpres)

ROVINARI : In sprijinul 
minerilor

în tinărul oraș al-minerilor de 
Ia Rovinari s-a dat in folosință 
modernul local al magazinului 
general „Jiul". Prevăzut cu parter 
și două niveluri, noul edificiu în
sumează o suprafață comercială de 
2 500 m p, în care se desfășoară 
cele mai diverse activități și servi
cii comerciale : raioane pentru des
facerea confecțiilor, tricotajelor șl 
încălțămintei pentru femei, bărbați 
și copii, raioane pentru articole de 
menaj, magazin alimentar cu auto
servire și altele. în curînd, la 
parterul noilor blocuri de locuințe 
de pe bulevardul Minerilor vor fi 
date in folosință alte unități și spa
ții comerciale, între care un maga
zin de produse electrice și elec- 
trocasnice, mercerie, parfumerie, 
un magazin pentru articole meta- 
lo-chimice, cofetărie, unități 
prestatoare de servicii. Toate aces
tea contribuie la mai buna satisfa
cere a cerințelor de viață ale celor 
ce trăiesc și muncesc in această 
puternică zonă minieră și energe
tică a țării. (Dumitru Prună).

ZIMNICEA : Forumul 
județean al pionierilor

în cea mai sudică localitate a ță
rii — orașul Zimnicea — s-a des
chis forumul județean al pionie
rilor teleormăneni, sub deviza 
„Uniți in gînd și faptă, pen
tru patrie și partid, înainte !“. Des
chiderea a fost marcată de spec
tacolul „Copilărie fericită în anii 
Epocii de aur“, la care și-au dat 
concursul formații artistice, pio
nierești din Zimnicea, Beiu. Su- 
haia. Izvoarele, Năsturelu, Contești. 
Pionierii vor lua parte la o serie 
de activități educative, dintre care 
consemnăm : intîlniri cu activiști 
de partid și de stat, vizite în între
prinderi. schimburi de experiență, 
dezbateri metodice, acțiuni de 
muncă patriotică, concursuri de 
creație literară și plastică, seri 
cultural-distractive. (Stan Ștefan).

SIBIU : Unități 
prestatoare de servicii

Modernizarea bazei materiale, 
reprofilarea și reînființarea de noi 
unități prestatoare de servicii in 
mediul rural, precum și asigu
rarea unor servicii de cea mai bună 
calitate și în profile diverse con
stituie preocuparea de bază a oa
menilor muncii din cadrul Uniunii 
județene a cooperativelor de pro
ducție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor din județul Sibiu. în 
acest context de preocupări se în
scrie modernizarea unităților turis
tice și de alimentație publică 
Miercurea Sibiului, Miercurea-Deal, 
Popasul Mărginimii, Cindrelul. Fîn- 
tînița Haiducului, darea în func
țiune a unui laborator de cofetă- 
rie-patiserie in comuna Bazna, a 
unui laborator de plăcintărie la 
Șeica Mare, iar în curînd urmează 
să fie date în folosință un com
plex comercial și de alimentație 
publică la Slimnic, o secție de tri
cotaje la Miercurea Sibiului, o 
croitorie la Racovița și altele. Cele 
80 de noi unități prestatoare de 
servicii, care se vor deschide în 
acest an, alături de cele 360 exis
tente, vor contribui la mai buna 
servire a locuitorilor din satele si- 
biene. (Ion Onuc Nemeș).

RĂDUCĂNENI : O comună 
pe calea urbanizării

Comuna Răducăneni, din județul 
Iași, a fost propusă să devină cen
tru urban agroindustrial în zona 
bazinului inferior al Jijiei. Pînă 
acum s-au dat în folosință peste 
200 apartamente, 4 școli noi și 3 
grădințe de copii, o farmacie, lo
cuințe pentru nefamiliștii fermei 
I.A.S. din zonă și alte obiective 
social-edilitare și gospodărești. 
S-au dezvoltat secțiile economice 
ale Centrului de prelucrare a legu
melor și fructelor, ale întreprinde
rii viei și vinului, ale fermei I.A.S. 
și ale celor două cooperative agri
cole de producție, ale cooperativei 
de producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor. De curind, a fost intro
dusă apa potabilă printr-o conduc
tă de aducțiune de la Prut, pe o 
lungime de 16 kilometri. Se află 
în construcție un mare complex 
comercial. Comuna are la dispozi
ție și o stație electrică de 110 kilo
wați. Cetățenii sprijină intens ac
țiunile consiliului popular ce se 
desfășoară pentru buna gospodărire 
șt înfrumusețare a localității. (Ma- 
nole Corcaci).

SATU MARE: Premieră 
tehnica

Pornind de la necesitatea de a se 
efectua suduri de înaltă calitate cu 
consumuri cit mai reduse de ener
gie electrică pentru realizarea de 
utilaje și repere de mare comple
xitate tehnică, la întreprinderea .de 
utilaj minier Satu Mare a fost rea
lizat și pus în funcțiune un redre
sor multipost cu reglaj electronic, 
ceea ce constituie o premieră teh
nică. Practic, redresorul preia sar
cina a 5 convertizoare clasice de 
sudură și contribuie la reducerea 
cu 25 la sută a consumului de ener
gie electrică. Acest modern aparat 
este utilizat în întreprinderea săt- 
măreană la executarea operațiilor 
de sudură pentru utilaje și repere 
necesare construirii de centrale 
atomoelectrice. (Octav Grumeza).

BISTRIȚA-NĂSĂUD : 
Realizări 

ale constructorilor
Zilele acestea, alte 61 de familii 

din municipiul Bistrița au cunoscut 
bucuria mutării în casă nouă, dato
rită muncii pe care au depus-o 
constructorii și instalatorii între
prinderii județene de antrepriză 
construcții-montaj. în prezent, bri
găzile de constructori și montori 
depun eforturi pentru finalizarea 
altor obiective de investiții, cum 
sint : microhidrocentrala Bistrița, 
spitalul orășenesc cuplat cu policli
nică din Beclean, centrala termică 
a întreprinderii județene de trans
port local, casa de cultură .a sindi
catelor din Bistrița. în perimetrul 
noului lăcaș de cultură se acționea
ză și Ia ridicarea unor blocuri din 
noul ansamblu „Mihai Eminescu". 
Tot în perimetrul municipiului 
Bistrița se lucrează la ansambluri
le de locuințe din centrul istoric și 
strada Crinilor. Și în orașul Be
clean prinde contur noul ansamblu 
de locuințe „Mihail Kogălniceanu“. 
iar în centrul minier Rodna se lu
crează la alte noi blocuri de locuin
țe. în acest an, constructorii din 
județul Bistrița-Năsăud vor pune 
la dispoziția oamenilor muncii pes
te 1 000 apartamente, din care 114 
în mediul rural. (Gheorghe Crișan).

Mult iubite ți stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanții la Plenara Consiliului Național al Societății de Cruce 

Roșie din Republica Socialistă România își exprimă, și cu acest prilej, 
cele mai alese sentimente de profundă stimă și adincă recunoștință, de 
dragoste fierbinte 
tovarășe Nicolae 
porane, promotor 
tre popoare.

Adoptarea de 
munist Român, Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste și de către, sesiunea Marii Adunări Naționale a 
măsurilor privind majorarea retribuției tuturor oamenilor muncii, pre
cum și a pensiilor reprezintă o nouă și grăitoare expresie a politicii 
umaniste promovate eu consecvență de partidul și statul nostru, de 
dumneavoastră personal, pentru creșterea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al întregului popor, pentru dezvoltarea și înflorirea 
multilaterală a României socialiste.

Cu aleasă stimă și inaîtă prețuire, participanții la plenară aduc un 
caid și respectuos omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant de seamă ai partidului și statului, om de știință de 
largă recunoaștere internațională, pentru contribuția de cea mai marc 
însemnătate adusă la elaborarea și, înfăptuirea programelor de dezvol
tare economico-socială a patriei, Ia înflorirea științei, invățămintului și 
culturii românești.

Ne angajăm plenar să ne intensificăm eforturile pentru creșterea 
contribuției Societății de Cruce Roșie la înfăptuirea politicii sanitare și 
social-umanitare a partidului și statului nostru, desfășurind o tot mai 
bogată și eficientă educație sanitară, menită să contribuie în mai mare 
măsură la prevenirea îmbolnăvirilor, creșterea duratei medii de viață, 
Ia formarea unui comportament demografic pozitiv din partea întregii 
populații, premisă a menținerii tinereții și vigorii națiunii noastre.

și înaltă prețuire față de dumneavoastră, mult stimate 
Ceaușescu, prestigioasă personalitate a lumii contem- 
neobosit al cauzei păcii, ințelcgerii și colaborării in-
către Plenara Comitetului Central al Partidului Co-

Vineri a avut loc Plenara Consi
liului Național al Societății de Cru
ce Roșie, care a dezbătut modul cum 
sint îndeplinite sarcinile ce revin 
Consiliului Național, comitetelor și 
comisiilor de Cruce Roșie pe linia 
înfăptuirii măsurilor stabilite de 
partidul și statul nostru în dome
niul ocrotirii sănătății populației.

Intr-o atmosferă însuflețitoare. 
patticipanții Ia plenară au adresat 
o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

(Agerpres)

INDUSTRIALIZAREA
(Urmare din pag. I)
ori, iar industria construcțiilor 
mașini — de circa 500 de ori.

Partidul Comunist Român
de

______ _______ _____ a 
conceput și înfăptuit Industriali
zarea socialistă a țării ca un pro
ces de durată, cu obiective stra
tegice și orientări tactice riguros 
definite in fiecare etapă, în core
lație cu un ansamblu de împreju
rări economice și social-politice in
terne și internaționale, care in
fluențează procesul industrializării 
socialiste și la rindul lor sint in
fluențate de aceasta. Pornind de la 
marile realizări dobindite pină a- 
cum în dezvoltarea și moderniza
rea industriei, secretarul general 
al partidului a trasat căile conti
nuării pe o treaptă Calitativ su
perioară a politicii de industriali
zare, prin accentuarea factorilor in
tensivi, calitativi ai dezvoltării. 
Strategia creșterii intensive a in
dustriei se bazează pe intensifica
rea puternică a cercetării științi
fice și dezvoltării tehnologice, pe 
accelerarea introducerii progresu
lui tehnic în toate ramurile sale.

Direcțiile fundamentale de ac
țiune, elaborate și înfăptuite sub 
îndrumarea directă a tovarășului

Nicolae Ceaușescu, sint bine cu
noscute, au devenit programe cu
tezătoare de muncă și acțiune pen
tru colectivele de oameni ai muncii 
de pe întreg cuprinsul țării. Este 
vorba .de modernizarea profundă și 
rapidă a structurilor de producție ; 
ridicarea continuă a calității produ
selor și asigurarea unei inalte 
competitivități tehnico-economice 
a produselor românești ; sporirea 
puternică a productivității muncii ; 
reducerea cheltuielilor de producție 
și îndeosebi, a celor materiale, 
creșterea mai accentuată a gradu
lui de valorificare a materiilor pri
me. materialelor, combustibililor și 
energiei.

Cei 23 de ani care au trecut de 
la Congresul al IX-lea au demon
strat că, într-o configurație econo
mică caracterizată pe plan mon-- 
dial prin recesiune, stagnare sau 
ritmuri de creștere mai reduse. 
România este una din puținele 
țări care poate să-și propună și să 
înregistreze, pe baza unor eforturi 
considerabile în direcția mobiliză
rii resurselor interne, dar obiectiv 
necesare pentru progresul țării, 
ritmuri superioare de dezvoltare 
economică.

Din țările socialiste
Proiecte

De oriunde ai începe o călătorie 
prin cimpiile roditoare ale Bulga
riei. în amintire îți rămine ținutul 
Tclbuhinului. O zonă agricolă cu 
terenuri dintre cele mai fertile și in 
a cărei alternantă de peisaj impre
sionează lizierele ce dau întinderii 
înfățișarea unei uriașe table de șah 
pe cuprinsul căreia se desfășoară 
mii și mii de parcele de culturi.

Bogăția acestui tinut se măsoară, 
Înainte de toate, în griu și piine. Se 
cultivă aici din toate, se cresc ani
male de rasă și cu producții bune, 
dar în nici un alt loc în țara ve
cină nu există un cult pentru griu 
cum îl au oamenii de aici. Fiecare 
a 5-a piine din țară se produce la 
Tolbuhin. Pe teritoriul acestui ți
nut își desfășoară activitatea și 
cel mai de seamă institut de cer
cetări din tară profilat pe cultura 
griului. Dacă ar fi să argumentăm 
această din urmă afirmație, atunci 
ar fi suficient să arătăm că peste 
75 la sută din soiurile de griu care 
se cultivă astăzi în Bulgaria au 
fost create de oamenii de știință 
din acest institut, 
de orice soiuri, ci 
numai pe loturile 
si in cimpurile 
unoi unități au dat producții de 
11 000—12 000 kg griu la hectar. Iar 
ambiția cercetătorilor de aici este 
de a ridica potențialul productiv al 
noilor soiuri pînă la 15 000 kg. Din 
discuțiile purtate cu specialiștii de 
aici, aveam să . înțelegem că pentru 
realizarea unui asemenea nivel 
preocupările lor se îndreaptă acum 
spre acele laturi ale cercetării care 
vizează nu atit mărirea densității 
plantelor, pentru că din acest punct 
de vedere s-a ajuns deja la o li
mită maximă, ci spre crearea unor 
soiuri care să aibă spicul mai mare 
și bobul mai greu. Unul din aceste 
soluri (spicul de griu ajungînd să 
aibă pînă la 120 de boabe) se si află 
deja spre înmulțire pe cîteva cim- 
puri experimentale.

Tolbuhinul a avut, totodată, șansa 
unui profil economic in care pre
domină industria alimentară șl 
ușoară. Fapt este că și-a clădit o 
industrie alimentară puternică, ba
zată in totalitate pe marile dispo
nibilități de produse ale agricultu
rii din regiune. Actualul raport in
tre industrie si agricultura județu
lui este de 70 la 30 la sută, dar 
aceste 30 de procente au o impor
tanță deosebită \pentru întreaga 
agricultură a țării. Zona agricolă 
a Tolbuhinului realizează astăzi 
20 la sută din producția de cerealo 
a Bulgariei, 16—17 la sută din pro
ducția de carne, 40—45 la sută din 
producția de fasole, precum și o 
bună parte din producția de 
floarea-soarelui.

O privire însă mai atentă asupra 
acestui tablou al dezvoltării agri- 

. culturii Tolbuhinului dezvăluie că

la ora experimentării
pîinea se dobîndeșțe aici cu multă 
trudă și multă inventivitate. Seceta 
din ultimii ani, ca și puținătatea 
suprafețelor amenajate pentru iri
gat au spulberat adesea speranțele 
celor care de fiecare dată pregă
teau anul agricol gîndindu-se doar 
la buletinul meteorologic. în ase
menea condiții, pămîntul a rodit 
atit cit a putut fi de mare biruința 
omului in lupta cu natura, 
ales datorită secetei din 
ani., care a cuprins nu numai 
piile fertile ale Tolbuhinului, 
celelalte zone agricole ale 
recolta de cereale și celelalte 
duse a fost sub nivelul scontat, 
Bulgaria fiind obligată să recurgă 
anul trecut la unele importuri pen
tru asigurarea necesităților ali
mentare. Dar din discuțiile purtate 
cu factori de răspundere din agri-

Mai 
ultimii 

cîm- 
ci șl 
țării, 
pro-

Și nu este vorba 
de unele care nu 
experimentale, ci 
de producție ale

Insemnări 
din R. P. Bulgaria

cultură aveam să înțelegem că 
un^le neimpliniri din ultimii ani 
nu pot fi puse numai pe seama 
vitregiilor naturii. Cel mai adesea 
au fost aduse in discuție ceea ce 
interlocutorii, bulgari au apreciat 
ca exagerări pe planul organizării 
producției agricole, criticile în- 
dreptindu-se cu deosebire spre 
anumite practici ce au făcut ca 
unele . cadre, din agricultură să se 
desprindă treptat de realitățile 
concrete ale producției, ajungîn- 
du-se pînă acolo îneît deciziile pe 
care le luau se soldau adesea cu 
efecte contrare. Fapt este că — 
așa cum apreciază documentele 
P.C. Bulgar — în cei 17 ani de 
existentă. în pofida unor creșteri 
evidente a randamentelor, „unită
țile gigantice" din agricultură nu 
au reușit să asigure mersul aces
teia în pas cu ritmul impus de 
procesul general de desfășurare a 
revoluției tehnico-științifice.

înlăturarea acestei stări de lu
cruri a preocupat în cel mai înalt 
grad conducerea Partidului Comu
nist Bulgar, care, reevaluînd acti
vitatea și rezultatele obținute in 
ultimii ani, a adoptat măsuri vi- 
zînd reorganizarea tuturor verigi
lor care formează complexul na
țional agroalimentar. Hotărîrile 
de partid prevăd crearea unui 
model de dezvoltare a agricul
turii a cărui verigă principală va 
fi brigada agricolă, ca formă de 
organizare bazată pe autocondu
cere. care 
armonioasă a intereselor colective 
ale societății si ale brigăzii, cu cele 
ale membrilor ei și familiilor lor.

în cadrul noului sistem de or-

realizează o îmbinare

ganizare a agriculturii, actualele 
complexe agroindustriale, care re
prezentau pînă acum veriga orga
nizatorică de bază în sistemul pro
ducției agricole bulgare, se trans
formă în uniuni economice ale 
brigăzilor agricole și ale altor or
ganizații bazate pe autoconducere. 
Ele se vor ocupa în exclusivitate 
de probleme legate de dezvoltarea 
tehnico-științifică. de investiții, 
politica pieței, folosirea eficientă a 
tehnicii de vîrf, activitățile sferei 
sociale, in general de probleme ce 
nu se pot rezolva în totalitate la 
nivelul brigăzilor agricole. întreaga 
răspundere privind dezvoltarea 
producției agricole, corespunzător 
sarcinilor de plan stabilite, gestio
narea mijloacelor materiale și fi
nanciare, folosirea rațională a for
ței de muncă revine brigăzilor agri
cole. care sint, în fapt, unități eco
nomice de sine stătătoare, cu 
personalitate juridică, cu plan pro
priu de producție, cu organe de 
conducere colectivă, alese de mem
brii brigăzii respective. Relațiile 
dintre brigadă și verigile ei, pre
cum și cu alte organe și organiza
ții, bazate pe autoconducere, sint 
reglementate prin contracte eco
nomice ferme, care sint astfel 
fundamentate incit în condiții nor
male de producție și de gospodă
rire să asigure desfășurarea unei 
activități rentabile.

Obiectivul major al 
țări din agricultura 
obiectiv ce constituie 
tegrantă a strategiei 
voltare generală a țării, adoptată 
de Conferința Națională a P.C. 
Bulgar —f il constituie dublarea 
productivității muncii comparativ 
cu situația actuală, imprimarea 
unui ritm accelerat de dezvoltare 
a acestei ramuri, astfel incit în 
actualul cincinal să se asigure creș
terea cu 20—30 la sută a producției 
agricole. Factorii de conducere din 
agricultură subliniază că acesta este 
un obiectiv pe deplin posibil dacă 
se au în vedere realizările unui 
număr important de brigăzi chiar 
Si în condițiile climatice mai difi
cile ale anului trecut.

Estimările privind nivelul re
coltelor din acest an sint mai bune 
decit cu un an in urmă,- avind 
în vedere și acțiunile întreprinse la 
nivel național pentru îmbunătăți
rea înzestrării tehnice și chimizării 
agriculturii și cu deosebire pentru 
punerea in valoare a fertilității pă- 
mintului prin materializarea unui 
vast program de irigații și de 
combatere a eroziunii solului. Toa
te acestea prevestesc un an a- 
gricol pe măsură hărniciei și pri
ceperii acestor oameni cu o ex
periență îndelungată in lucrarea 
pămintului.

noilor orien- 
bulgară ' — 
o parte in- 

de dez-

Iosif POP

Administrația de stat 
Loto-Pronosport 

Informeazâ :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 8 IULIE 1988
Extragerea I ; 85 90 14 78 79 

83 86 59.
Extragerea a Il-a : 62 72 22 9 

4 38 54 32.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
CAIAC-CANOE. 

Bascov au început 
tei internaționale 
canoe. Competiția 
și sportive din Belgia, Bulgaria, R.P. 
Chineză, R.D. Germană, Polonia, 
U.R.S.S., precum și din țara noastră, 
în prima zi s-au disputat serii și 
recalificări, toate echipajele româ
nești obținind calificarea pentru 
semifinalele și finalele pe distanța 
de 1 000 m ce vor avea loc astăzi. 
Duminică sint programate' probele 
pe distanța de 500 m.

Ieri, pe lacul 
întrecerile „Rega- 
Pitești" la caiac- 
reunește sportivi

FOTBAL • Uniunea europeană 
de fotbal (U.E.F.A.) a stabilit ca
pii de serie in vederea tragerii la 
sorți a cupelor europene, operațiu
ne ce va avea loc marți, 12 iulie, 
la Geneva. în „Cupa campionilor 
europeni", printre favoriții comuni
cați de forul fotbalistic continental 
figurează și campioana României, 
Steaua București, alături de Real 
Madrid, Werder Bremen, Rapid Vie- 
na, F.C. Bruges, F.C. Porto. I.F.K. 
Goteborg și deținătoarea trofeului, 
P.S.V. Eindhoven. De asemenea, în 
„Cupa cupelor", Dinamo București a 
fost desemnată cap de serie, îm
preună cu F.C. Barcelona, F.C. Ma
lines (cîștigătoarea ediției preceden
te), Anderlecht, Dundee United, Pa- 
nathinaikos. Iată capii de serie din 
„Cupa U.E.F.A." : Atletico Madrid, 
Lokomotive Leipzig, Bayern Miin- 
chen, F.C, Kdln, Bayer Leverkusen 
(deținătoarea trofeului), Waregem, 
Aberdeen, Girondins Bordeaux, 
Roma, Internazionale, Juventus To
rino, Ajax Amsterdam, Benfica Li
sabona, Dukla Praga. • în cadrul 
turneului internațional de fotbal din 
Australia, formația Braziliei a între
cut cu scorul de 1—0 (1—0) selec
ționata Australiei.

pa României a întrecut cu scorul de 
59—51 (după prelungiri) formația 
Cehoslovaciei. într-un alt joc. Bulga
ria a dispus cu 73—61 (37—39) de 
Iugoslavia. • în turneul masculin 
de baschet contind pentru califica
rea la Jocurile Olimpice de vară din 
acest an, pe primul loc in clasa
ment se află selecționata U.R.S.S., 
cu 8 puncte, urmată de Italia (8 
puncte), Spania, Iugoslavia (7 
puncte fiecare), Grecia (6 puncte), 
Marea Britanie, Franța și R.F. Ger
mania (cite 4 puncte). în ziua a 
patra a grupei finale s-au înregis
trat următoarele rezultate : Spania— 
R.F. Germania 106—96 (52—40), Gre
cia — Marea Britanie 101—72 
(51—29), Italia — Franța 93—82 
(48—42), U.R.S.S, — Iugoslavia 
86—83 (42—48).

ATLETISM. Proba feminină de 
săritură in lungime, din cadrul cam
pionatelor de atletism ale U.R.S.S. 
a fost ciștigată de tînăra sportivă 
Inessa Kraveț (21 de ani), cu rezul
tatul de 7,23 m, iar la săritura în 
înălțime bărbați primul loc a fost 
ocupat de Ghenadi Avdeenko — 
2,36 m. Un final mai puțin obiș
nuit s-a înregistrat in proba de a- 
runcare a ciocanului, in care doi 
sportivi au avut același rezultat :

vremea

15

30

82,34 m. Victoria a revenit lui Iuri 
Tamm, cu o a doua aruncare mai 
bună, locul secund fiind ocupat de 
Igor Nikulin.

VOLEI. în continuarea turneului 
pe care îl întreprinde in Brazilia, 
reprezentativa masculină de volei a 
Cubei a întilnit la Goiana forma
ția țării-gazdă, pe care a lntrecut-r. 
cu 3—0 (15—13, 15—4, 15—5).

POLO PE APA. Selecționata de 
polo pe apă a Iugoslaviei și-a 
început turneul în S.U.A.. întilnind 
la Newport Beach, reprezentativa 
S.U.A. Poloiștii americani au obți
nut victoria cu scorul de 9—6.

CICLISM. Cea de-a 75-a ediție a 
turului ciclist al Franței a conti
nuat cu etapa a 5-a, Neufchatel En 
Bray — Lievin, ciștigată de olan
dezul Jelle Nijdam, cronometrat pe 
distanta de 147,500 km cu timpul de 
3h 14T4” (medie orară 45,563 km). 
Pe locul al doilea, la 8 secunde, a 
sosit italianul Massimo Ghirotti. Tri
coul galben a fost preluat de olan
dezul Henk Lubberding, care con
duce in clasamentul general indivi
dual. secundat de compatriotul său 
Breukink.

BASCHET. • în ziua a doua a 
turneului internațional de baschet 
pentru junioare, de Ia Ruse, echi-

Institutul de meteorologie »i hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul cuprins între 9 iulie (ora 30) 
— 12 iulie (ora 20). tn (ară : Vremea 
va continua să se răcească ușor. Cerul 
va fi variabil, cu înnorări temporare 
in jumătatea de nord a teritoriului, 
unde, pe alocuri, se vor semnala 
averse de ploaie și descărcări electri
ce. In celelalte regiuni, aceste feno
mene vor avea un caracter izolat.

Răzleț, sint posibile căderi de grin
dină, cantități de apă peste 13 litri/mp 
în 24 de ore. Vtntulva sufla slab Ptnă 
la moderat. Temperaturile minime, vor 
fl cuprinse, tn general, Intre 12 șl 20 
de grade, iar cele maxime Intre 22 
și 33 de 
sud. La București : Vremea va con
tinua să se răcească ușor, cerul va fi 
variabil, ' .............................
trice și aversei de ploaie tn partea a 
doua a Intervalului. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse tntre 17 șl 20 
de grade, Iar cele maxime Intre 28 șl 
33 de grade.

grade, izolat mai ridicate in

favorabil descărcărilor elec-

tv
13,00 Telex
13.05 La sflrșlt de săptămtnă (color)
14,45 Săptămina politică
15,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19,20 Teleenciclopedia (color)

19,55 Deschideți poarta soarelui ! Că
lătorie muzicală pe Dunăre (co
lor)

20.30 Film artistic. „Bănuiala". Produc
ție a studiourilor din R.t>. Ger
mană. Premieră TV

23,00 Telejurnal
33,10 Seară de balet (color). „Bolero" 

de Maurice Ravel. Interpretează 
Ansamblul de "balet al Operei 
Române din București

33.30 închiderea programului

Mobilier modern, funcțional
zut cu etajere și două noptiere, cu 
o ladă încorporată în pat. Și pen
tru că PRIMA face parte dintr-un 
program, iată și camerele de ti
neret cu denumire omonimă : com
puse din pat pentru o singură per
soană, noptieră, dulap cu două uși, 
un corp de bibliotecă și birou. Toa
te sint executate într-un design 
modern, cu caracteristici estetice 
care pot satisface orice exigență. 
Din același program „PRIMA" fac 
parte și camerele studio, în com
ponența cărora intră un divan cu 
ladă, un dulap cu trei uși și anexe 
suprapozabile, toaletă cu oglindă, 
taburet, noptieră și o elegantă bi
bliotecă modulată, din cinci tron
soane, cu vitrine, spațiu pentru te
levizor. O cameră de zi care se 
bucură, de asemenea, de aprecie
rile cumpărătorilor este CRISTINA, 
cu furnir de mahon, mată, alcă
tuită dintr-o bibliotecă, dulap cu 
două uși și anexe sau cu o singură 
ușă și anexe, încorporate in biblio
tecă, o canapea cu două fotolii, 
masă și șase scaune, comodă TV. 
în ceea ce privește mobilarea ho
lurilor, sint recomandate garnituri
le OCTAVIAN, compusă din cana
pea și două fotolii, — toate exten
sibile —, CARAIMAN, GIORGIA- 
NA, EMILIA, TANGO, numai cu 
canapele extensibile. în ce privește 
așa-zisul mic mobilier, sint de re
ținut măsuțele de, hol, comodele 
video, mesele TV, cuierele simple 
cu anexe (dulăpioare), etajerele, 
blidarele.

Sint așteptate ultimele noutăți 
în materie: de la I.F.E.T. Pitești, 
dormitorul MĂLINĂ ; de la I.P.L. 
Constanța, dormitorul ANCORA ; 
de la C.P.L. Sighet, camera de 
tineret AURICA și de la C.P.L. 
Caransebeș, camera de zi AN
GELA. Si tot ca o noutate — bu
cătăria FLORA. Oricare dintre 
garniturile menționate constituie o 
bună carte de vizită a producăto
rilor, puțind fi procurate din uni
tățile de profil din Capitală și din 
întreaga țară.

De la un capăt la altul de țâră 
se construiește în ritm alert. O 
pădure de macarale în mișcare și, 
peste noapte, ca din pămint. apar 
noi blocuri, noi cartiere. Zilnic se 
dau „la cheie" zeci de noi aparta
mente. Care trebuie mobilate după 
gustul și preferințele fiecăruia. 
Pentru a înlesni opțiunile cumpără
torilor, iată-ne la unitatea bucureș- 
teană nr. 32 din bulevardul Gării 
de Nord nr. 6—8. Un panou cu 
„Bine ați venit" și un altul cu 
„Vă mulțumim pentru vizită și 
cumpărături", scrise cu litere de-o 
șchioapă, te întimpină încă de la 
intrare. Un mod elegant și ospita
lier de a da binețe celor care pă
șesc pragul acestei unități cu o 
existență de aproape un sfert de 
veac. O tînără, foarte tinără, toc
mai lăuda garnitura de mobilă 
LIVIA „Piesele au dublă funcțio
nalitate, spunea ea, pot fi folosite 
și drept cameră-studio. Vedeți, au 
avantajul de a fi plasate și într-un 
spațiu foarte restrîns, dar și pe un 
spațiu de mai mare întindere..." De 
la Gheorghe Bărăgan, locțiitorul 
șefului unității, aveam să aflăm că 
o cheamă Mihaela Sandu și că 
este una dintre cele mai bune lu
crătoare. Și poate că e locul să 
spunem că unitatea și-a îndeplinit 
și depășit planul pe primul semes
tru cu 114 la sută. Revenind 
dormitorul LIVIA. 
nuc. cu aplicații ornamentale, se 
poate spune că este un produs care 
face cinste creatorilor de la I.F.E.T. 
Craiova. I se alătură SANDRA, 
asemănător 'cu atit de solicitatul 
dormitor TM, care dispune de 
dulap cu patru uși șl anexe, o mini- 
bibliotecă, ladă pentru așternut, o 
toaletă triunghiulară cu oglinzi.

Un dormitor mai nou, produs 
de reputatul Combinat de prelu
crare a lemnului Pipera, este cel 
cu numele PRIMA, similar cu 
VIORELA. Cu o linie modernă, în
tr-o culoare caldă, odihnitoare, 
acest ansamblu este compus din 
dulap cu cinci, uși și anexe, din 
pat pentru două persoane prevă-

la
furniruit cu

Marta CUIBUȘ
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• „IMPACTUL" TEHNOLO

GIILOR MODERNE. Pentru crește
rea continuă, an de an, a producțiilor de 
cereale, in Marea Britanie se acordă o 
atenție deosebită aplicării in agricultură 
a tehnologiilor moderne. In prezent, fer- - 
mierii cunosc mai bine perioadele optime 
de administrare a diferitelor substanțe 
chimice de combatere a dăunătorilor și a 
bolilor. Stimulatorii de creștere a cultu
rilor se aplică mai intens. împiedicind 
culcarea la pămint a holdelor și, implicit, 
permitind reducerea cheltuielilor pentru 
îngrășăminte artificiale și fungicide.

Pe de altă parte, au fost perfecționate 
pulverizatoarele de substanțe chimice. în 
sensul că întrebuințează mai rațional și 
deci in cantități mai reduse substanțele 
active, împrăștiindu-le mai uniform pe 
culturile vizate. în stadiu experimental se 
află la ora actuală pulverizările electrosta
tice, prin care se aplică doze reduse de

picături încărcate cu electricitate. Res
pectivii stropi sint atrași de culturi la fel 
cum pilitura de fier este atrasă de un 
magnet. Această metodă asigură pulveri
zarea celei mai mari părți din lichid 
chiar pe suprafața culturilor, așa cum, de 
fapt, este și necesar, pierderile de sub
stanță activă fiind minime.

Pentru a se reduce numărul de treceri 
ale utilajelor pe cîmp, mulți fermieri re
nunță Ia folosirea tractorului în favoarea 
unor vehicule-platformă autopropulsate. 
Aceste mașini, cu o lățime de pînă la 20 
de metri, au cabina și motorul la unul 
din capete, iar roțile, amplasate în am
bele capete, sint comandate hidraulic in
dependent, puțind efectua întoarceri de 
180 de grade. Echipamentul pentru lucră
rile agricole se atașează pe un cadru de 
otel, care cuprinde întreaga lățime a ma
șinii. Adaptabilitatea acestei mașini con
stă in faptul că poate efectua orice muncă 
a cîmpului, inclusiv stropitul și semă
natul. la costuri simțitor reduse față de

sistemele convenționale. Rămine deocam
dată nerezolvată doar problema secerișu
lui prin folosirea aceluiași vehicul.

• NOI PĂDURI SALVATE, spe
cialiști din R.F.G. au pus la punct un 
nou procedeu de reciclare a maculaturii. 
Pînă nu de mult, proporția ridicată de sub
stanțe de umplere (cum ar fi caolinul sau 
carbonatul de calciu), incluse în pasta de 
hirtie, îngreuna foarte mult operațiile de 
separare a cernelurilor din maculatura 
supusă reciclării. Datorită noului pro
cedeu de flotație șl a folosirii unor aditivi 
speciali, se poate reduce proporția nedori
telor substanțe de umplere de la 18 la 
sută la 5—7 la sută, în cazul unui ames
tec tipic de maculatură destinată reciclă
rii. respectiv constituit din 40 la sută 
hirtie de ziar și 60 la sută reviste ilus
trate.

Potrivit opiniei specialiștilor, noua teh
nică va permite creșterea cu 50 la sută 
a cererii de hirtie reciclată. în 1987. în 
R.F.G. s-au consumat cu aproape 500 de 
mii tone mai multă maculatură decit in 
1986. în total, anul trecut, consumul de 
hirtie rezultată din colectări s-a ridicat 
la peste 4,5 milioane tone, ceea ce în
seamnă cruțarea de la tăiere a unor mari 
suprafețe de păduri, altminteri folosite ca 
materie primă nouă pentru fabricarea 
hîrtiei.

• PENTRU REDUCEREA TIM- 
PILOR MORȚI. Una din operațiile cu 
influențe negative asupra productivității 
muncii realizate cu excavatoarele gigant 
din minele de lignit ale Boemiei de 
Nord, era cea de degajare a terenului 
înainte de fiecare deplasare a masivelor 
mașini. Această nivelare a solului, exe
cutată chiar de excavatoare, trebuie să fie

cit mal corectă, de la bun început, astfel 
Incit netezirea finală și degajarea cu 
buldozere a terenului să ia cit mai puțin 
timp. Pină nu de mult, în ciuda strădanii
lor de mare precizie ale conducătorului 
mașinii, excavatorul „mușca" deseori prea 
adine din sol, crelndu-se astfel gropi ce 
trebuiau umplute, cu ajutorul buldozere
lor, pentru ca excavatorul să poată înain
ta. în scopul reducerii substanțiale a tim
pilor morți din funcționarea instalațiilor 
de exploatare a cărbunelui, specialiștii din 
Cehoslovacia au recurs Ia o eficientă so
luție. Este vorba de folosirea, pentru 
comanda rotorului, a unui sistem de 
ghidaj cu laser, pe cit de sigur, pe 
atit de ușor de întreținut. Pe baza in
formației luminoase a unui indicator optic 
situat în cabină, conducătorul excavatoru
lui comandă mișcarea rotorului atunci 
cînd se „atacă" stratul inferior al frontu
lui de lucru. Ghidajul cu laser urmează 
să fie extins în mai multe mine din 
R. S. Cehoslovacă.

• LA CONCURENTĂ CU Ml- j
CROBII. „Nu li se pot imputa microbi- 1 
lor și virusurilor toate maladiile ce afec- J 
tează omenirea", se poate citi în „Sântă i 
du Monde", revistă publicată de Organi- / 
zația Mondială a Sănătății. Există și o ț 
serie de boli create chiar de către om, I 
printre cele mai cumplite dintre acestea / 
figurînd toxicomaniile datorate tutunului, ț 
alcoolului și îndeosebi drogurilor. Numi- l 
torul lor comun este că pot fi prevenite. ? 
Tocmai aceasta constituie tema căreia re- 1 
vista citată îi consacră un întreg număr i 
special. Articolele se referă la modalită- i 
țile prin care tinerii pot fi convinși să nu J 
mai fumeze, înainte de a li se crea obiș- ț 
nuința fumatului ; la influențele negative l 
ale alcoolului și drogurilor asupra con- I 
ducătorilor auto ; la necesitatea intensi- \ 
ficării eforturilor de combatere a narco- 1 
maniei.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII



CONVORBIRI PRIVIND DEZVOLTAREA COLABORĂRII 
TEHNICO-STIINTIEICE DINTRE ROMÂNIA $1 CEHOSLOVACIA

< • •

PRAGA 8 (Agerpres). — La Pra- 
ga au avut loc convorbirile privind 
dezvoltarea colaborării tehnico-ști- 
ințifice româno-cehoslovace intre 
Ion UrsU. prim vicepreședinte .al 
Comitetului Național pentru Știință 
și Tehnologie din Republica Socia
listă România, și Jaromir Obzina, 
vicepreședinte al guvernului, pre
ședintele Comisiei de Stat pentru 
Dezvoltare a Științei și Tehnicii și 
pentru Investiții din R.S. Ceho
slovacă.

Cu acest prilej, din partea tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Consiliului Național al Științei și 
Invățămintului, au fost transmise 
un salut prietenesc și urări de 
succes !n activitate tovarășului 
Jaromir Obzina și oamenilor de ști
ință din R.S. Cehoslovacă. Răspun- 
zind. tovarășul Jaromir Obzina a 
rugat să se transmită tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu un respectuos mesaj de 
salut și cele mai bune urări de să
nătate. fericire și de noi succese in 
activitatea importantă pe care o 
desfășoară pentru dezvoltarea știin
ței, tehnologiei și invățămintului in 
România.

în cadrul convorbirilor. In confor
mitate cu hotărîrile adoptate la re

Apel la soluționarea 

pe cale
LIMA 8 (Agerpres). — La Lima 

s-au încheiat lucrările unei confe
rințe regionale a reprezentanților 
organizațiilor obștești din Venezuela, 
Columbia. Peru și Ecuador care 
luptă pentru consolidarea păcii. în
cetarea cursei înarmărilor și elimi
narea pericolului unei conflagrații 
nucleare. Participanții la reuniune 
au adoptat un apel în care se arată 
că respectarea dreptului popoarelor 
la autodeterminare, a integrității te
ritoriale și suveranității naționale

împotriva proiectelor de modernizare 

a armelor clasice
WASHINGTON 8 (Agerpres). — 

Oficiul pentru problemele bugetului 
al Congresului S.U.A. a dat publici
tății raportul intitulat „Forțele ar
mate terestre ale Statelor Unite ale 
Americii și echilibrul militar în Eu
ropa", în care sint cuprinse, între 
altele, o serie de recomandări de mo
dernizare a armamentelor clasice, de 
care dispun trupele americane situa
te pe continentul european, sub pre
textul că recentul acord sovieto-ame- 
rican privind eliminarea rachetelor

Acțiuni in favoarea eliberării deținuților politici din R.S.A.
NAIROBI 8 (Agerpres). — Pre

ședintele Kenyei, Daniel Arap Moi, 
și președintele Hussein Mohammad 
Ershad al Republicii Bangladesh 
s-au pronunțat pentru adoptarea de 
sancțiuni generale și obligatorii im- 
potriva regimului rasist de la Pre
toria. în cuvîntările rostite la Nai
robi, cei doi șefi de stat au cerut re
gimului de la Pretoria să înceteze 
starea de urgență și să-i elibereze pe 
toți deținuții politici, inclusiv pe li

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE

MENTALITĂȚI ȘIJRACȚICI ANACRONICE: Ba^pCUtrU inaHlM, dSJ 
nu insă și pentru sporuri de salarii...

Consecințe sociale ale procesului de pauperizare
în țările capitaliste, chiar din cele mai dezvoltate din punct-de vedere 

economic, există probleme sociale complexe, cu implicații grave asupra 
unor largi categorii ale populației. Societatea bazată pe exploatare s-a 
dovedit și se dovedește incapabilă să rezolve aceste probleme, care, în 
multe cazuri, s-au agravat. Cu atit mai irațională este o asemenea si
tuație, cu cit pentru producerea de noi arme de distrugere sînt alocata 
anual sute de miliarde de dolari, în timp ce pentru nevoile sociale nu 
se găsesc suficiente fonduri, acestea fiind mereu amputate in favoarea 
sporirii bugetelor militare. Semnificative mărturii aduce în acest sens 
însăși presa occidentală.

Cînd „limita inferioară" 
a unui trai decent 

continuă să coboare...
Sub efectul inflației, puterea de 

cumpărare a salariaților se ero
dează continuu. Există în perma
nență o „cursă de urmărire" între 
prețuri, tarife și salarii. Din aceas
tă cauză, mase tot mai largi de 
oameni ai muncii nu mai sint în 
măsură să-și asigure cele nece
sare unui trai decent, ca să nu mai 
vorbim de intreținerea în școli a 
copiilor pentru obținerea unei ca
lificări intr-o meserie sau alta. Se 
intensifică procesul acumulării bo
gățiilor in mina unui grup restrîns 
de privilegiați pe seama sărăcirii 
oamenilor muncii, care se văd con
fruntați, zi de zi, cu noi dificul
tăți pe plan economic și social. 
Toate acestea pun cu putere în evi
dență adîncirea contrastelor socia
le. Ca o reacție firească la pro
cesul de eroziune a traiului de zi 
cu zi, se intensifică mișcările re
vendicative, la care participă, ală
turi de muncitori, șl alte categorii 
de salariați sau reprezentanți ai 
păturilor mijlocii.

Sînt edificatoare în acest sens 
faptele relatate în Raportul întoc
mit de Banca federală din 
R. F. Germănia („Monatsbericht 
der Deutscher Bundesbank") în 
care este analizată „dezvoltarea 
economică generală între 1950 și 
1987“ a R.F.G. Datele consemnate 
în acest raport' indică o tendință 
pronunțată de scădere a salariului 
real pe fiecare angajat.

Dacă 1980 este luat drept an de 
bază (100 la sută), evoluția salarii

centa întîlnire de la București, din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Milos Jakes, secretar general al C.C. 
al P.C.' din Cehoslovacia, privind 
dezvoltarea pe multiple planuri a 
relațiilor de colaborare dintre cele 
două țări, părțile au examinat sta
diul actual și perspectivele dezvol
tării in continuare a cooperării teh- 
nico-științifice. fiind stabilite noi 
obiective și măsuri care să conducă 
la intensificarea conlucrării oame
nilor de știintă români și cehoslovaci 
in domenii de vîrf ale științei și 
tehnicii de interes reciproc.

La încheierea convorbirilor a fost 
semnat un protocol.

La convorbiri și lâ semnarea 
protocolului a participat Ion Pățan, 
ambasadorul României în R.S. Ce
hoslovacă.

★
Prim vicepreședintele Comitetului 

Național pentru Știință și Tehnolo
gie s-a întîlnit cu academician Josef 
Riman, președintele Academiei Ce
hoslovace de Științe, și a avut con
vorbiri cu oameni de știință Ceho
slovaci din domeniul chimiei, fizicii 
și creării de noi materiale, asupra 
posibilității dezvoltării colaborării 
reciproce.

tuturor conflictelor 

pașnică
reprezintă cea mal Importantă con
tribuție la menținerea și consolida
rea păcii pe Terra. Documentul re
levă, totodată, necesitatea soluționă
rii tuturor conflictelor dintre state 
pe cale pașnică, in conformitate cu 
prevederile cartei O.N.U. Militanții 
pentru pace din țările reprezentate 
la reuniunea de la Lima au propus 
instituirea unui fond internațional 
destinat luptei împotriva foametei și 
sărăciei.

nucleare cu rază medie șl mai 
scurtă de acțiune „ar afecta" poten
țialul general de apărare âl N.Â.T.O. 
Se apreciază că o atare modernizare 
ar urma să coste Statele Unite cîteva 
zeci de miliarde de dolari în urmă
torii 20 de ani.

Numeroase personalități politice și 
organizații obștești din S.U.A. și din 
țările europene se pronunță împo
triva „compensării" reducerilor de 
arme nucleare prin sporirea altor ti
puri de armamente în Europa.

derul majorității populației africane 
Nelson Mandela. Ei s-au pronunțat 
pentru aplicarea Rezoluției 435 a 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
privind acordarea independenței Na
mibiei.

LONDRA 8 (Agerpres). — Un marț 
de solidaritate cu liderul majorității 
africane din R.S.A., Nelson Mande
la, aflat de peste 20 de ani în închi
sorile regimului de apartheid, se des
fășoară în Marea Britanie.

lor reale în R.F.G. a fost în 1981 
de 98,6, în 1982 de 96,2, în 1983 de 
95,4, în 1984 de 94,6, în 1985 de 94,1.

Situația muncitorilor cu salarii 
foarte mici din MAREA BRITA
NIE este cea mai proastă din 1986 
și pînă acum, arată, la rîndul lor, 
autorii unui studiu publicat la 
Londra pe baza unor statistici ofi
ciale. începind din 1979, numărul 
muncitorilor adulți cu venituri in
ferioare „umbrelei de decență" — 
stabilită de Consiliul Europei (occi
dentale) și fixată în Marea Brita
nie la 86 la sută din media sala
riilor săptămînale — a crescut de 
la 8 milioane (38 la sută) la 9,4 
milioane (46 la sută din populația 
activă a țării). în perioada respec
tivă, salariile femeilor au repre
zentat două treimi din cele înca
sate de bărbați pentru aceeași 
muhcă prestată. S-a accentuat și 
decalajul dintre veniturile reali
zate de tineri și adulți. Muncitorii 
în vîrstă de 18—20 de ani cîștigă 
circa 54 la sută din media sala
riului unui adult (față de 60 Ia 
sută cit încasau în 1979).

în CANADA există, potrivit da
telor furnizate de Partidul liberal, 
5,5 milioane de persoane ale căror 
venituri se află la limita oficială a 
sărăciei sau sub această limită.

Cine sînt noii săraci ?
Presa occidentală relatează 

tot mai des despre creșterea con
stantă a numărului celor ce nu 
reușesc să-și asigure minimul de 
trai necesar. Ca un efect al șoma
jului de masă, tot mai multi cetă
țeni sînt împinși la marginea so
cietății. Rindurile lor sînt comple
tate cu pensionari, invalizi, dar

Datoriile externe - puternic obstacol 
în calea progresului economiei mondiale 
Declarația finală a reuniunii Comitetului ministerial permanent 

pentru colaborare economică al mișcării de nealiniere
HARARE 8 (Agerpres). — La Ha

rare s-au încheiat lucrările reuniu
nii Comitetului ministerial- perma
nent pentru colaborare economică al 
mișcării de nealiniere, la care au 
fost reprezentate 101 țâri, atit nea
liniate cit și alte state în curs de 
dezvoltare. Declarația finală adopta
tă de participanți subliniază necesi
tatea reactivării convorbirilor dintre 
țările în curs de dezvoltare și state
le industrializate occidentale in ca
drul dialogului Nord—Sud. fără de 
care nu pot fi soluționate probleme
le economice majore ale omenirii. 
Actuala criză economică și socială 
— relevă documentul — impune so
luții colective. Reluarea dialogului 
pe baza comunității de interese nu 
are alternativă, dacă se dorește evi
tarea conflictelor potențiale și a pe
ricolelor la scară globală, asigurarea 
unei dezvoltări egale și stabile a tu
turor țărilor.

în cadrul reuniunii o atenție deo
sebită a fost acordată , problemei 
creșterii datoriei externe a țărilor 
în curs de dezvoltare, fenomen care 
reprezintă un pericol politic pentru 
stabilitatea acestor state și. totodată.

Anii '80 — un deceniu pierdut pentru 

dezvoltarea lumii sar ace
Raportul secretarului general al O.N.U. privind perspectivele 

economiei mondiale pină in anul 2000
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).

— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite a fost dat publicității 
raportul secretarului general al 
O.N.U. privind perspectivele econo
miei mondiale pină în anul 2000, 
elaborat de un grup de experți ai 
organizației mondiale. Documentul 
relevă că, în ansamblu, în anii '80 
dezvoltarea economiei mondiale, cu 
excepția unor țări asiatice, s-a în
cetinit, iar decalajul dintre țările 
cele mai bogate și cele mai sărace 
s-a adîncit. Pentru majoritatea țări
lor în curs de dezvoltare, perioada 
de referință s-a caracterizat prin 
scăderea venitului pe locuitor și 
prin reducerea nivelului de trai.

Experții consideră că Ia baza aces
tei situații se află încetinirea ritmu
rilor de creștere economică a țări
lor dezvoltate, instabilitatea piețelor 
internaționale și incertitudinile pri
vind modalitățile și termenele de 
reglementare a datoriilor externe.

îngrijorare fată de agravarea problemelor
sociale în tr s

PARIS 8 (Agerpres). — La Paris 
s-au încheiat lucrările reuniunii mi
niștrilor pentru probleme sociale din 
cele 24 de țări membre ale Organi
zației pentru Cooperare și Dezvol
tare Economică (O.C.D.E.). în co
municatul final, participanții își ex
primă îngrijorarea fată de nivelul 
înalt al șomajului și de prețul ri
dicat al asistenței medicale în țările 
occidentale industrializate. Se fac. 
de asemenea, referiri la creșterea 
sărăciei, care cuprinde pături tot 
mai largi de oameni. Documentul 
lansează un apel guvernelor și fac
torilor de decizie să găsească mo
dalități corespunzătoare de soluțio-

și cu persoane odinioară „bine 
situate", cadre calificate, intelec
tuali. Confruntate cu un asemenea 
fenomen, denumit „noua sărăcie", 
autoritățile Pieței comune au sim
țit nevoia punerii în circulație a 
unei definiții. Sînt deci conside
rați săraci „«cele persoane sau 
familii cu venituri atit de reduse, 
incit nu se pot încadra in ceea ce 
statele membre ale C.E.E. conside
ră minimum de trai admisibil".

Potrivit acestor criterii, peste 80 
de milioane de persoane din țările 
bogate sint recunoscute oficial ca 
trăind „sub limita sărăciei".

în R.F.G. sint incluși în această 
categorie aproximativ cinci mili
oane de cetățeni (sindicatele con
sideră că cifra este mult mai mare). 
După cum arată „WASHINGTON 
POST", în S.U.A., în timp ce 
cincimea cea mai bogată a popu
lației acaparează 43,7 la sută din 
totalul veniturilor, cincimea cea 
mai săracă deține numai 4,5 la 
sută. Din 1978 pină în 1986, numă
rul americanilor cu un angajament 
normal de lucru, dar rămași totuși 
săraci, a crescut de la 1 300 000 la 
2 000 000. Iar numărul celor care, 
săraci fiind, și-au găsit cu greu o 
slujbă pentru cel puțin 30 de săp- 
tămini pe an a urcat de la 4 600 000 
la 7 000 000.

„Marea sărăcie — scrie „LE 
MONDE DIPLOMATIQUE" — 
ciștigă, In fiecare an, teren In sa
tele și orașele FRANȚEI. Un ra
port al Consiliului economic și so
cial apreciază că 2 500 000 de per
soane trăiesc într-o situație ex
trem de precară. Soarta lor tragică 
este permanent determinată de 
cauze cumulative : handicapuri di
verse, inadaptarea profesională, 
analfabetism, șomaj prelungit, di
ficultăți în ce privește locuința, 
despărțiri familiale etc."

Un raport de la cauză 
la efect: Fără slujbe 

— fără locuințe
Pentru mulți din „noii săraci", 

drumul care duce spre băncile din 
parcuri, spre gurile de aerisire ale 
metroului începe prin pierderea 

o serioasă piedică în calea progre
sului economiei mondiale. Documen
tul cere o reglementare trainică și 
concertată a problemei datoriilor, in 
cadrul unei strategii integrate și o- 
rientate spre dezvoltare, așa cum 
s-a convenit la cea de-a VH-a se
siune a U.N.C.T.A.D.

Documentul relevă, totodată, nece
sitatea eliminării protecționismului 
comercial, accesului mai liber al pro
duselor din Sud pe piețele din Nord, 
stabilizării prețurilor Ia materiile 
prime, opririi fluxului de capital din 
Sud către Nord. A fost pus în evi
dență, de asemenea, imperativul 
unui transfer sporit de capital și 
tehnologie spre țările în curs de 
dezvoltare și al inițierii de reforme 
corespunzătoare în sistemul finan
ciar și monetar internațional.

Comitetul ministerial permanent 
pentru colaborare economică al ță
rilor nealiniate a adoptat propuneri 
pentru reactivarea dialogului Nord- 
Sud. Acestea urmează să fie supu
se spre aprobare Conferinței miniș
trilor de externe din țările nealinia
te. care se va întruni în septembrie 
a.c. in Cipru.

Conform prognozelor emise de ex
perții O.N’.U., în țările dezvoltate cu 
economie de piață, în anii ’90 creș
terea industrială va fi 2,5—3 Ia sută, 
în timn ce în țările socialiste rata 
de creștere economică va atinge 4 
la sută. în America Latină și în 
Africa, creșterea producției pe lo
cuitor va fi cu totul nesemnificativă.

Printre particularitățile cele mai 
importante ce vor caracteriza dece
niul viitor figurează apariția, rapidă 
de noi tehnologii. Pentru numeroase 
țări din America Latină și Africa 
importante vor fi modul și data la 
care vor reuși să soluționeze pro
blema datoriilor externe.

Raportul subliniază că un progres 
real in domeniul dezarmării și slă
birea încordării politice ar determi
na eliberarea unor resurse conside
rabile, urgent reclamate de dezvol
tarea civilă.

rile O.C.D.E.
nare a numeroaselor probleme de or
din social ale statelor O.C.D.E.

BRUXELLES 8 (Agerpres). — Nu
mărul șomerilor în țările membre 
ale Pieței comune a fost în luna 
mai de 15,4 milioane, reprezentînd 
10,1 la sută din totalul forței de 
muncă, transmite agenția ANSA, 
citind statistici oficiale date publi
cității la Bruxelles. în Italia s-au 
înregistrat 3 638 000 persoane fără 
slujbe (11,8 la sută din forța de 
muncă), în Spania — 2 878 000 (20,2), 
în Franța — 2 432 200 (9,8), în Ma
rea Britanie — 2 426 900 (8,9).

locului de muncă. Din clipa în care 
nu-și mai pot plăti locuința, ei șînt 
evacuați de către proprietari.

La ora actuală, în S.U.A. există 
aproape patru milioane de oameni 
fără locuință. . Unii dintre aceștia 
— scria ziarul londonez „OB
SERVER" — sînt chiar foști ingi
neri. alții — tineri turnători din 
Middle West. Aceștia sint noua 
categorie a celor „fără locuință" 
din America. proveniți din toate 
straturile societății. Problema pri
vește uneori familii întregi. Ast
fel, un raport al Comisiei speciale 
pentru problemele familiei și a 
celor fără locuințe a constatat că 
numărul familiilor cu copii care 
nu au locuință a crescut, anul tre
cut, cu 85 la sută în orașe. De 
exemplu, la Boston, în fiecare săp- 
tămină, 15 familii își pierd locu
ința.

Problema celor fără locuințe 
există și în alte țări» occidentale. 
Potrivit datelor unor organizații 
vest-germane, în R.F.G. există 
peste 100 000 de oameni fără locu
ințe. Numai la Miinchen, peste 
10 000 de persoane își găsesc re
fugiul in imobile abandonate. Si
tuația este tot atit de dramatică 
și in alte orașe vest-germane. Me
canismul care produce oameni fără 
locuințe . funcționează fără înceta
re : numai la Koln 2 500 de persoa
ne își pierd, anual, locuințele. Re
vista „STERN" scrie că tribunalele 
din Bremen pronunță zilnic cel 
puțin un verdict de expulzare a 
unui locatar insolvabil.

în ITALIA, zeci de mii de loca
tari trăiesc cu spaima pierderii lo
cuinței. Alături de șomaj, aceasta 
este una dintre problemele cele 
mai dramatice ale țării. Potrivit 
Ministerului italian de Interne, în 
1984, peste 145 000 de familii au 
fost evacuate, neputînd să-și plă
tească chiriile excesiv de mari. 
Chiar și chiria pentru locuința cea 
mai modestă costă aproape jumă
tate din salariul mediu al unui 
muncitor italian. Țara numără 
aproximativ un milion de oameni 
fără locuințe.

în MAREA BRITANIE, peste 
100 000 de persoane fac parte din 
categoria celor fără un domiciliu, 
dintre care aproximativ 20 000 la 
Londra. Sute de persoane locuiesc

Comunicatul ședinței Comitetului miniștrilor apărării
ai statelor participante la

în perioada 5—8 iulie 1988, In ca
pitala Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste — Moscova, s-a desfășurat 
ședința Comitetului miniștrilor apă
rării ai statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

La lucrările ședinței au luat parte: 
ministrul apărării populare al Repu
blicii Populare Bulgaria, general de 
armată D. Djurov, ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, general de armată 
M. Vaclavik, ministrul apărării na
ționale al Republicii Democrate Ger
mane, general de armată H. Kessler, 
ministrul apărării naționale al Repu
blicii Populare Polone, general de 
armată F. Siwicki, ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
România, general-colonel V. Milea, 
ministrul apărării al Republicii Popu
lare Ungare, general-colonel F. Kar- 
pati, ministrul apărării al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, ge
neral de armată D. T. Iazov. co- 
mandantul-șef al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, mareșal al 
Uniunii Sovietice V. G. Kulikov, șe
ful Statului-Major al Forțelor Arma
te Unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, general de 
armată A. I. Gribkov.

La ședință âu participat, de ase
menea, reprezentanți din conduceri
le ministerelor apărării ale statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via șl Comandamentul Unificat al 
Forțelor Armate Unite.

Ședința a fost prezidată de minis
trul apărării al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Comitetul miniștrilor apărării a 
analizat aspectele politico-militare 
ale evoluției situației în Europa, 
după întilnirile la nivel înalt de la 
Washington și Moscova, și situația 
Forțelor Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

La ședință a fost exprimat acor
dul unanim privind Tratatul sovie- 
to-american referitor la lichidarea 
rachetelor cu rază medie și mai 
mică de acțiune, tratativele în curs 
pentru reducerea cu 50 la sută a ar
mamentelor strategice ofensive în 
condițiile respectării Tratatului pri
vind apărarea antirachetă, in forma 
în care acesta a fost semnat în anul 
1972.

Participanții la ședință au apro-

din teritoriile ocupate
TUNIS 8 (Agerpres). — în capitala 

tunisiană au început lucrările unei 
reuniuni a miniștrilor informații
lor, membri ai Comitetului arab al 
„celor șapte", consacrată elaborării 
unui plan vizind sprijinirea revol
tei palestiniene din teritoriile ocu
pate — transmit agențiile MENA și 
China Nouă.

în alocuțiunea inaugurală, repre
zentantul Tunisiei a pus accentul pe 
importanta punerii la punct a unei 
strategii arabe in domeniul informa
ției in scopul sprijinirii mișcării de 
revoltă a populației palestiniene și 
dezvăluirii practicilor israeliene în 
teritoriile ocupate.

La reuniune participă reprezen
tanți din partea Algeriei, Arabiei 
Saudite, Iordaniei. Irakului. Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Siriei și țării-gazdă.

TUNIS 8 (Agerpres). — La Tunis 
a avut loc o reuniune a Comitetului 

In orașul Nurnberg, Federația sindicatelor vest-germane — D.G.B. a or
ganizat o mare demonstrație împotriva înrăutățirii condițiilor sociale ale 
oamenilor muncii și ale pensionarilor. Cei peste 30 000 de participanți 
ia manifestație au cerut guvernului să adopte o politică menită a con
tribui la reducerea șomajului de masă. „Tăvălugul social", irflaginat de 
demonstranți, prezintă efectele măsurilor oficiale care diminuează nive

lul de trai al oamenilor muncii

direct pe malurile Tamisei. Sub 
unul dintre podurile din apropie
rea gării, Charing Gross — rela
tează „DAILY MIRROR" — zac pe 
trotuar, ca niște cadavre, tineri și 
bătrini, săraci și foarte săraci. Aici 
se cer împrumuturi, se fură pen
tru a-și procura un pic de pîine, o 
ceașcă de ceai, tot ceea ce încăl
zește. Aici se află 40, 50, poate 
chiar 60 de persoane. Este greu să 
precizezi. Uneori, o bucată de car
ton ascunde un om, o ființă fără 
nume și personalitate.

Peste 30 milioane victime 
ale șomajului!

„Din 1974, politicienii și econo
miștii din aproape toate statele 
occidentale industrializate — scrie 
săptămînalul vest-german „DIE 
ZEIT" — sînt preocupați de feno
menul șomajului în masă. Aceasta 
reprezintă maladia societăților oc
cidentale industrializate, puternic 
dezvoltate, care pune în încurcătu
ră, în aceeași măsură, politica șl 
economia, provoacă suferință în 
rîndul a milioane de familii, răpeș
te tinerilor șansele jn viață și 
diminuează bunăstarea și prosperi
tatea multor națiuni.

în 24 din cele mai Importante 
țări occidentale industrializate care 
fac parte din O.E.C.D., 31 de mili

Tratatul de la Varșovia
•

bat. de asemenea, inițiativa Uniu
nii Sovietice privind retragerea 
ROT-22 proprii din R.D. Germană 
și R.S. Cehoslovacă, cu acordul gu
vernelor acestora, pînă , la intrarea 
în vigoare a Tratatului privind ra
chetele . cu rază medie și mai mică 
de acțiune, ca o manifestare de bu
năvoință în procesul general al de
zarmării nucleare. întilnirea miniș
trilor apărării ai U.R.S.S. și S.U.A., 
ca indicator al pașilor pozitivi ulte
riori in relațiile sovieto-americane. 
O importantă semnificație au și alte 
inițiative de pace ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
îndreptate spre întărirea încrederii 
și micșorarea pericolului de război. 
Au acordat atenție faptului că, în 
anumite cercuri ale N.A.T.O.. se e- 
laborează planuri de „compensare" 
a rachetelor cu rază medie și mai 
mică de acțiune, care se lichidează, 
prin extinderea și modernizarea pe 
scară largă a altor «armamente, ceea 
ce poate duce la afectarea procesu
lui început, de eliberare a Europei 
de armele nucleare, și la creșterea 
pericolului de război.

Comitetul miniștrilor apărării, 
luind’ în considerare situația politi- 
co-militară ce se creează, a stabilit 
direcțiile perfecționării pe mai de
parte a Forțelor Armate Unite in 
conformitate cu doctrina militară de 
apărare a statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, doctrinele 
militare naționale, precum și cu Do
cumentul final al Conferinței de la 
Stockholm. A subliniat că aceasta se 
va realiza avîndu-se în vedere sufi
cientul necesar de armamente si 
forțe armate la niveluri cit mai scă
zute. extinderea în continuare a coo
perării și prieteniei, de luptă a ar
matelor frățești, menținerea înaltei 
capacități de luptă, a trupelor (for
țelor), în scopul îndeplinirii datoriei 
acestora de apărare a socialismului.

Asupra problemelor analizate au 
fost adoptate hotâriri puse de acord.

Ședința s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de lucru, de prietenie și 
Înțelegere reciprocă. Următoarea șe
dință va avea loc la Braga.

★
Participanții Ia ședința de la Mos

cova a . Comitetului miniștrilor a- 
părării ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia s-au întîl
nit cu M. S. Gorbaciov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.

ministerial al Ligii Arabe Însărcinat 
cu urmărirea evoluțiilor din taberele 
de refugiați palestinieni din Liban. 
Au fost examinate evenimentele ce 
au avut loc în ultimul timp in tabe
re, fiind adoptată o declarație in care 
se lansează un apel țărilor arabe 
pentru asumarea de responsabilități 
în direcția normalizării situației.

TUNIS 8 (Agerpres). — Președin
tele Tunisiei, Zine EI Abidine Ben 
Aii, a avut, la Tunis, o întrevedere 
cu Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei — in
formează agențiile KUNA și China 
Nouă. Intr-o declarație făcută după 
convorbiri, Yasser Arafat a arătat 
ică au fost discutate problema pales
tiniană sub toate aspectele ei, situa
ția din teritoriile ocupate și cea' a 
taberelor de refugiați palestinieni 
din Liban.

oane de oameni nu au un Ioc de 
muncă — cu 18 milioane mai mulți 
dealt în 1974. De cînd prima criză 
a petrolului avea să zguduie eco
nomia mondială, proporțiile șoma
jului au continuat să crească. în 
1973, in R.F.G. existau 273 008 șo
meri, în 1975, numărul lor a de
pășit un milion, iar din 1983. me
dia anuală nu este mai mică de 
două milioane".

După cum arată ziarul „NEW 
YORK TIMES", în S.U.A., pe lingă 
cei aproximativ 6,8 milioane șo
meri înregistrați oficial, mai exis
tă circa 20 milioane de persoane 
care lucrează numai între o oră și 
34 de ore săptămînal. Acești oa
meni ai muncii care lucrează cu 
orar redus nu sînt incluși în sta
tisticile celor fără un Ioc de mun
că. în plus, stabilitatea locurilor 
de muncă a trei milioane din cele 
peste 90 milioane de salariați este 
deosebit de precară. Fenomenul 
folosirii parțiale a forței de mun
că proliferează, fiind însoțit de 
reducerea corespunzătoare a sala
riilor. Pentru mulți cetățeni ai 
S.U.A., acest gen de angajament 
este singura posibilitate de a ob
ține o slujbă. în cazul cînd apar 
dificultăți, angajații pot fi conce- 
diați fără nici 6 greutate și fără 
a beneficia de asigurări sociale.

Petre STANCESCU
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RELAȚIILE SOVIETO-INDIENE. I
I La Moscova a avut loc o intilnire I 

intre Mihail Gorbaciov, secretar
| general al C.C. al P.C.U.S.. și pre- I 
I ședințele Republicii India, Ramas- | 

wamy Venkataraman. Au fost exa- 
I minate relațiile dintre cele două i

țări și perspectivele de dezvoltare I 
a acestora pe diverse planuri, pre- 1 

Icum și probleme majore ale situa
ției internaționale actuale.

ÎNTÎLNIRE, La Beijing a avut 
Iloc o intilnire între președintele I 

R.P. Chineze, Yang Shangkun, și I 
președintele Republicii Guineea, 1 

ILansana Conte, aflat in vizită ofi- . 
cială în capitala chineză. în cursul I 
convorbirii s-a procedat la un I 
schimb de păreri asupra probleme-

Ilor construcției economice și so- I 
ciale din cele două țări, subliniin- | 
du-se, totodată, voința celor două

Ițări de a contribui la salvgardarea i 
păcii mondiale și de a-și consacra I 
eforturile in direcția dezvoltării ' 
economiei lor naționale.

| SCHIMB DE PĂRERI. Milos 1 
Jakes, secretar general al C.C. al

| P.C. din Cehoslovacia, l-a primit I 
pe Nikolai Rîjkov. membru al Bi- I

1 roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 1 
președintele Consiliului de Mihiș- <

I tri al U.R.S.S., aflat intr-o vizită I 
I oficială de prietenie in Cehoslova- I 

cia. S-a făcut un schimb de păreri

I privind probleme actuale ale vieții I 
interne din cele două țări, precum | 
și aspecte majore ale situației in-

Iternaționale. ■
REUNIUNE. La Roma a avut loc * 

o reuniune a Direcțiunii P.C. Ita
lian. în cadrul căreia a fost anali- 

I zată situația politică din țară și a | 
fost hotăritji data plenarei C.C. al 

I ? <71.' SecFetarul general al parti- I 
I dului, Achille Occhetto, a prezentat I 
I un raport. Plenara, care se va des- 

fășura Ia 20—21 iulie, va stabili li-
I nia politică a partidului in vederea I 
| celui de-al XVIII-lea Congres al I 

P.C.I., care ar urma să se desfă--
I șoare în primele luni ale anului I I viitor.

CONSULTĂRI. Reprezentantul 
special al secretarului general al 

| O.N.U. în Cipru, Oscar Camilion, a 
avut, recent, întrevederi cu pre- 

1 ședințele cipriot. Ghiorghios Vassi- 
liou, și cu liderul comunității turco- 
cipriote, Rauf Denktaș, El a preci- 

. zat ziariștilor că scopul acestor 
consultări este acela de a orga- 

I niza, în final, o reuniune comună 
fructuoasă. Nu au fost stabilite date 
ale următoarelor întîlniri bilaterale.

PROTEST. într-un comunicat 
■ publicat la Lisabona, P.C. Portu

ghez și-a exprimat protestul față 
I de deznaționalizarea unor mari în- 

treprinderi și bănci de stat. Dezna
ționalizarea sectorului de stat al e- 
conomiei, relevă comunicatul, sub
minează bazele democrației, pune 
în pericol independența națională 

[ și capacitatea țării de a se apăra 
de expansiunea economică externă 

' Documentul arată că această mă- 
sură a guvernului se va solda cu 
noi concedieri de personal.

COMUNICAT. înaltul comitet 
I mixt, egipteano-irakian, întrunit la 

Bagdad, a pus accentul pe necesi
tatea dezvoltării relațiilor bilate- 
Irale in domeniile economic și co

mercial și pe intensificarea con
tactelor dintre cele două părți la 
toate nivelurile. în comunicatul di- 

I fuzat la incheierea lucrărilor pri- 
| mei sale sesiuni, înaltul comitet a 

subliniat, de asemenea, importanța 
■ coordonării acțiunilor diplomatice 

pe plan extern ale celor două țări 
I in ce privește problemele de interes comun.
I c CO^GRES. Partidul Programul 

Socialist Birman (de guvernămint)
■ a anunțat desfășurarea unui Con

gres extraordinar in 23 iulie la 
Rangoon, pentru a se aduce schim- 

Ibări in politica economică, precum 
și unele amendamente la statutul 
partidului. Congresul al VI-lea al 
partidului este programat pentru 

i luna august a anului viitor.
* TEST NUCLEAR. Statele Unite 
. au efectuat o nouă explozie nu

cleară subterană pe poligonul din 
I statul Nevada. Experiența, efec

tuată în scopuri militare, a pro- 
I dus o mișcare seismică de 5,6 gra- 
I de pe scara Richter, care s-a re

simțit și la Las Vegas, la peste 160
• kilometri de epicentru.

EȘEC. Un purtător de cuvînt al 
forțelor aeriene militare ale S.U.A. 

I a anunțat că o experiență cu rache- 
I ta balistică intercontinentală „Tri- 

dent-2“ a eșuat. La numai un mi- 
Inut după lansare a fost necesară 

distrugerea ei. Rachetele de acest 
tip sint destinate dotării submari- 

Inelor atomice de tipul „Ohio", pu
țind purta 12 focoase nucleare.

VIZITA.' Secretarul de stat al 
| Statelor Unite, George Shultz, va 

face o vizită oficială in China, in 
1 perioada 14—16 iulie, la invitația 
I ministrului chinez al afacerilor ex

terne, Qian Qichen. Convorbirile 
pe care le va avea cu oficialită
țile chineze urmează să acopere as- 

Ipecte ale relațiilor bilaterale și 
problemele internaționale de inte
res comun, a declarat, într-o con- 

Iferință de presă, purtătorul de 
cuvînt al M.A.E. al R.P. Chineze.

COLABORARE COMERCIALĂ.

IO reuniune a miniștrilor comerțu
lui din țările membre ale Consi
liului de Cooperare al Golfului 

I(C.C.G.) va avea loc, miercurea 
viitoare, la Riad, pentru a anali
za probleme referitoare la căile de 

I intensificare a schimburilor econo
mice între cele șase state membre 
— Arabia Saudită, Bahrein, Emi
ratele Arabe Unite, Kuweit, Oman

I și Qatar.
EXPLOZIE. în urma unei explo- 

Izii produse la platforma petrolie
ră britanică „Piper Alpha", din 
Marea Nordului, 166 de persoane 
și-au pierdut viața. Potrivit vice- 

I președintelui companiei „Occi
dental Petroleum", explozia a fost 

I declanșată de gazele subacvatice 
emanate în timpul lucrărilor de ex
tracție. în acel moment pe plat-
forma co afinii rlo rorcnanp

k
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