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ÎN INDUSTRIE La noile obiective economice:

Parametrii proiectați să devină pretutindeni 
coordonate efective ale producției!

In paralel cu infăntuirea ritmică 
Si integrală a orevederilor olanului 
de investiții, o atenție maximă se 
cere acordată consolidării din Dunct 
de vedere economic a tot ceea ce 
este deia construit, aducerii tutu
ror capacităților productive în si
tuația de a funcționa cu randa
ment deplin. Obținerea cu riguroa
să exactitate, in ritmul si la ter
menele prevăzute. a cantității, ca
lității si costului producției la ni
velul proiectelor constituie o sar
cină de stringentă actualitate, su
bliniată cu claritate la recenta șe
dință a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. într-adevăr. 
de ritmul încadrării în indicatorii 
prevăzuti depind. în cel mai înalt 
grad eficienta economică a între
gii activități de investiții, realiza
rea producției p.ogramate. satisfa
cerea la momentul oportun a unor 
necesități concrete ale economiei, 
recuperarea rapidă si integrală a 
fondurilor investite. Iată de ce. 
muncitorii, inginerii si tehnicienii 
din noile întreprinderi? în calitatea 
lor de proprietari, producători și 
beneficiari, poartă o mare răspun
dere pentru folosirea cît mai rațio
nală, cu maximum de eficiență, a 
..zestrei" tehnice, a tuturor mijloa
celor materiale si financiare în
credințate de societate spre admi
nistrare.

Cu Certitudine, consolidarea eco
nomică a noilor unităti productive 
este un proces amplu, cu o anu
mită durată, presupunind acțiuni

insistente, bine corelate, manifes
tarea plenară a principiilor auto- 
conducerii muncitorești, a spiritu
lui de răspundere și inițiativă al co
lectivelor largi de oameni ai mun
cii. întărirea autoconducerii mun
citorești. afirmarea autogestiunii si 
autofinanțării — condiții funda
mentale ale unei activități econo
mice dinamice. viguroase si efi
ciente in fiecare unitate productivă 
— sînt cerințe economice majore, 
subliniate cu claritate de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, la ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. din 29 aprilie a.c. Si, 
este semnificativ că. în domeniul 
atingerii parametrilor proiectați, 
marea majoritate a capacităților si 
secțiilor industriale noi s-au inte
grat operativ în circuitul economic 
Si îsi aduc din plin contribuția la 
satisfacerea unor cerințe esențiale 
ale producției interne si ale ex
portului.

Cu toate acestea, la o serie de 
capacități nu s-au obținut para
metrii proiectați, ceea ce a influ
ențat negativ realizarea producției 
planificate si încadrarea în nivelu
rile costurilor prevăzute în docu
mentații. Nimic nu este mai im
portant decît ca si în aceste uni
tăti. actionîndu-se în spiritul sar
cinilor si orientărilor secretarului 
general al partidului, eforturile să 
fie intensificate si luate toate mă
surile pentru mai buna desfășura
re a activității productive, pentru 
funcționarea si utilizarea corespun

zătoare a mașinilor, instalațiilor si 
utilajelor, pentru ridicarea califi
cării personalului de exploatare si 
întreținere, a întregului personal 
muncitor. „în raport cu complexita
tea proceselor tehnologice.

In ce mod trebuie, așadar, acțio
nat acum, cu prioritate, astfel îneît 
noile obiective date în exploatare, 
cantitatea, calitatea si costul pro
ducției să se situeze cu rapiditate 
la nivelul prevederilor din proiec
te ? Iată o întrebare pe care trebuie 
să si-o pună orice consiliu al oa
menilor muncii, orice colectiv aflat 
la începutul activității sale.

Iar una dintre problemele esen
țiale pentru functionarea rentabi
lă. eficientă a noilor unităti econo-' 
mice constă în asigurarea perso
nalului muncitor, nu numai sub 
aspect cantitativ, ci si sub aspect 
calitativ, adică al nivelului său de 
pregătire. Sintetic exprimată, a- 
ceastă cerință impune ca in fiecare 
întreprindere să existe. în momen
tul intrării ei în circuitul produc
ției. colective de muncitori, maiștri, 
tehnicieni si ingineri puternice, 
bine formate. Argumentul este 
simplu : oricit de complexe si de 
perfecționate ar fi instalațiile teh
nologice din dotare. în ultimă in
stanță factorul care determină a- 
tingerea indicatorilor proiectați 
este omul. Pentru că oamenii sînt 
cei care mînuiesc aceste mașini si 
instalații, iar ei pot. face acest lucru 
mai bine sau. dimpotrivă, mai pu
țin bine.

Realitatea, practica curentă de
monstrează fără echivoc că. atunci 
cînd se acționează cu inițiativă si 
din timp pentru pregătirea temei
nică a forței de muncă, se ia efec
tiv o opțiune serioasă pentru 
scurtarea duratei de integrare la 
nivelul indicatorilor din proiecte. 
Pentru aceasta e necesar ca întrea
ga problematică a asigurării perso
nalului muncitor, de la determi
narea cu exactitate a necesarului 
și pină la specializarea pe locuri 
de muncă. să fie bine pusă la 
punct. Intr-o serie de unităti din 
industria chimică si petrochimică, 
industria construcțiilor de mașini 
și industria materialelor de con
strucții. această chestiune s-a 
bucurat în permanentă de un in
teres maior. Numeroși specialiști 
au fost trimiși să lucreze, o peri
oadă de timp, în unităti similare, 
unde au reușit să ia contact nemij
locit cu experiența cadrelor mai 
vechi din sectorul respectiv, pre
cum si cu variatele probleme oe 
care le ridică la tot. pasul desfă
șurarea în condiții firești a pro
cesului de producție. Pe de altă 
parte, personalul ce urma să de
servească noile instalații si utilaje 
a participat direct si la montajul 
tehnologic. Bineînțeles, roadele a- 
cestor demersuri insistente au fost 
vizibile din primul moment al in-

Cristian ANTONESCU

Oamenii muncii, toți cetățenii ță
rii au luat cunoștință cu viu interes 
și deosebită satisfacție de conținutul 
Decretului Consiliului de Stat pen
tru aplicarea majorării retribuțiilor 
personalului muncitor, semnat de 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care stabilește 
cadrul de aplicare a legii adoptate 
recent de Marea Adunare Naționa
lă, prin care s-a hotărît trecerea, în 
mod eșalonat, începind de la 1 au
gust anul acesta, la majorarea retri
buțiilor tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii.

Prin aceasta își găsește o nouă și 
elocventă expresie politica profund 
umanistă a partidului nostru, care 
situează in centrul preocupărilor 
sale omul, ridicarea nivelului său de 
trai material și spiritual. Așa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvintarea rostită la ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 23 iulie, majorarea retri
buțiilor tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii reflectă cu putere că 
între vorbe, și fapte, între obiecti
vele politice și activitatea practică 
a partidului și statului nostru există 
o strinsă unitate. „Nu facem doar 
promisiuni — sublinia secretarul ge
neral al partidului — ci. dimpotrivă, 
acționăm in așa fel incit, prin tot 
ceea ce întreprindem, să asigurăm 
condiții tot mai bune de viață, din 
toate punctele de vedere, aceasta 
constituind țelul suprem al politicii 
noastre, al construcției socialiste in 
România !“.

După cum se știe, pină la sfîrși- 
tul acestui deceniu. România urmea
ză să depășească stadiul de tară so
cialistă în curs de dezvoltare, să 
treacă in rîndul țărilor cu nivel me
diu de dezvoltare. Este un obiectiv 
fundamental, extrem de important, 
pentru materializarea căruia este 
concentrată energia creatoare a în
tregului popor, a tuturor oamenilor 
muncii de la orașe și sate. Nu este 
la indemînă oricărei țări ca, în ac
tuala competiție pe plan mondial, în 
condițiile progresului fără precedent 
al științei și tehnicii, să reușească, 
în exclusivitate prin forțe proprii, 
la mai puțin de jumătate de secol 
de la eliberare, să depășească, rînd 
pe rind, diversele stadii economice

și de la un nivel de tară subdezvol
tată să ajungă la nivelul țârilor me
diu dezvoltate. O asemenea evoluție 
ascendentă se datorează politicii ști
ințifice, clărvdvătoare a partidului, 
modului strălucit in care secretarul 
general, al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a aplicat cu con
secvență, la condițiile concrete ale 
României, legitățile generale ale so
cialismului. Congresul al IX-lea al 
P.C.R. marcind începutul unei pe
rioade de transformări economico- 
sociale fără precedent in țara noas
tră, mărturie in această privință 
stind mărețele realizări din ultimii 
23 de ani.

Călăuzind înaintarea fermă a pa
triei pe calea progresului. Partidul 
Comunist Român a avut de fiecare 
dată în vedere atît latura economi
că, cît și cea socială. S-au construit 
noi capacități de producție, noi fa
brici, noi uzine, s-a dezvoltat baza 
tehnico-materială a agriculturii ; 
concomitent, pe baza creșterii avu
ției sociale, a venitului național, s-au 
creat condiții pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al populați
ei, prin construirea de noi locuințe, 
extinderea producției bunurilor de 
consum, creșterea veniturilor oame
nilor muncii. Prin toate măsurile în
treprinse în domeniul social s-a do
vedit caracterul profund umanist al 
conceptului românesc de construcție 
a socialismului — cu poporul, pentru 
popor — care are in vedere dezvol
tarea economică a țârii nu ca pe un 
scop in sine, ci avind ca unică fina
litate prosperitatea societății, bună
starea maselor de oameni ai muncii. 
De altfel, în cadrul politicii științi
fice de acumulare, de repartizare 
judicioasă a venitului național pen
tru dezvoltare și consum, s-a urmă
rit în permanență îmbinarea armo
nioasă a intereselor de moment cu 
cele de perspectivă, pomindu-se de 
la faptul că singura temelie traini
că a politicii în domeniul social o 
constituie numai dezvoltarea accele
rată. multilaterală și armonioasă a 
economiei naționale, creșterea ne
contenită a avuției întregii societăți.

Tocmai bunele rezultate obținute 
In prima jumătate a cincinalului 
actual în îndeplinirea sarcinilor eco
nomice din industrie, agricultură, din

celelalte sectoare de activitate — 
— rod al muncii avîntate a întregu
lui popor, a tuturor fiilor tării, care 
în calitatea lor de proprietari, pro
ducători și beneficiari urmează cu 
deplină încredere și aplică cu con
secventă politica partidului de edifi
care a noii societăți pe pămîntul 
patriei — se constituie in suportul 
material al noilor majorări de retri
buții ale personalului muncitor.

Importanța economică și socială a 
noilor majorări de retribuții este cu 
atît mai semnificativă dacă avem in 
vedere că ele au Ioc in condițiile în 
care pe plan mondial se manifestă 
puternic efectele crizei economice, 
în multe țări, inclusiv în cele dez
voltate, înregistrîndu-se creșterea 
masivă a șomajului, amplificarea 
efectelor inflației galopante, reduce
rea fondurilor sociale și chiar anula
rea unor programe sociale. Și dacă 
în aceste condiții România socialistă, 
aflată in plin proces de creștere eco
nomică intensivă, calitativă, a găsit 
resursele de creștere a nivelului de 
trai, aceasta este o dovadă a vigorii 
economiei noastre naționale, a forței 
și capacității sale de a depăși orice 
greutăți, de a asigura nu numai o 
bază tehnico-materială dezvoltată, ci 
și o nouă fcalitate a vieții oamenilor.

După cum a subliniat tovarășul' 
Nicolae Ceaușescu. realizarea noilor' 
măsuri de majorare a veniturilor 
impune in continuare eforturi spo
rite din partea tuturor colectivelor 
de oameni ai muncii, a Întregii so
cietăți. pentru consolidarea rezulta
telor de pină acum, pentru ca plusul 
de venituri să-și găsească acoperire 
deplină intr-un plus de mărfuri, 
într-o cantitate mai mare de bunuri, 
care să permită asigurarea unor con
diții tot mai bune de viată, creș
terea gradului de înzestrare a fie
cărei familii cu produse tot mai 
diverse și de calitate mereu mal 
înaltă. In acest cadru se cuvine 
subliniat că ampla acțiune de creș
tere a veniturilor se realizează în 
condițiile menținerii stabilității pre
țurilor cu amănuntul, păstrindu-se, 
totodată, neschimbate chiriile pentru
(Continuare in pag. a V-a)

Prețuirea muncii in societatea muncii

(Continuare in pag. a V-a)

ÎN AGRICULTURĂ încheierea grabnică
a secerișului, executarea celorlalte lucrări!

• Pină în seara zilei de 25 iulie, grîul a fost 
strîns de pe 78 la sută din suprafața cultivată ; uni
tățile agricole din 13 județe, precum și cele din sec
torul agricol Ilfov au încheiat secerișul.

• Sînt necesare măsuri organizatorice și teh
nice deosebite, pentru ca în citeva zile și în județele 
din Transilvania și Moldova să se termine recoltarea 
cerealelor păioase

• în toate unitățile agricole cultivatoare de le
gume să fie efectuate cu răspundere lucrările de în
treținere în grădini, iar la recoltarea și livrarea pro
duselor să fie respectate graficele întocmite

• Oriunde plantele au nevoie de apă, să fie in
tensificată irigarea culturilor

• Pentru sporirea producției zootehnice tre
buie strînse grabnic și depozitate în cele mai bune 
condiții cantități cît mai mari de furaje

Oamenii muncii din întreprinde
rea noastră au primit cu fierbinte 
recunoștință Decretul Consiliului de 
Stat pentru aplicarea majorării re
tribuțiilor. E vorba de un act ce face 
parte din întreaga politică a parti
dului și statului nostru de continuă 
ridicare a nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

Am început să lucrez în 1957 la în
treprinderea mecanică din Bucu
rești, ca inginer stagiar, încadrat cu 
825 lei pe lună. Unitate ce producea 
printre articolele „de vîrf" tobe de 
batoză, cintare rudimentare și.pițeva 
subansamble în colaborări. Oamenii 
erau pricepuți, iscoditori, dar ce poți 
inventa, ce poți crea, cu ce te poți 
afirma ca om mai mult decît dome
niul tobelor de batoză ? Unde să-ți 
lași urma în viață ? Așa că, vrînd, 
nevrînd, îți intra în obicei acea re
semnare exprimată în nostalgica zi
cală „cum au trăit alții, oi trăi și 
eu". Ca să nu vorbesc de gîndul 
ce-ți dădea tîrcoale cînd auzeai de 
nu știu care tehnică de vîrf folo- 
sită-n alte părți, aiurea : „Ei, mai 
va. Asta nu-i de noi !“ Ce mult mi 
se pare de atunci, deși nu-s decît 
două decenii !

Și iată, acum, cînd împreună cu 
întregul popor participăm la lumi
nosul bilanț prilejuit de împlinirea 
a 23 de ani de la Congresul al IX-lea 
al partidului, moment de răscruce 
în viața întregului popor, a fiecăruia 
dintre noi, gîndurile ni se îndreaptă 
cu adincă recunoștință spre cel pe 
care forumul suprem ăl comuniști
lor l-a ales atunci în fruntea desti
nelor partidului, ale întregului po
por, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Om al înaltei năzuințe comuniste, 
om adine cunoscător al forței crea
toare a poporului, înlăturînd cu ho- 
tărîre false concepții despre meni

rea țării noastre In lumea de 
azi și de mîine, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a bizuit și se 
bizuie, în titanica sa activitate de 
ctitor al României socialiste moder
ne. pe oamenii muncii din întreaga 
tară.

Vizitele de lucru întreprinse 
de secretarul general al parti
dului în unitățile din întreaga țară 
au constituit tot atitea momente de 
uriaș avint al dezvoltării acestora, 
momente adînc încrustate în viața 
oamenilor. în timpul unor asemenea 
vizite în întreprinderea noastră, to
varășul Nicolae Ceaușescu a discutat 
cu noi. oamenii muncii, probleme ce 
privesc direct viața și munca noas
tră, ne-a dat neprețuite indicații în 
vederea dezvoltării continue a uni
tății, ne-a sporit încrederea în ca
pacitatea noastră creatoare. Dacă aș 
spune că aceste vizite ne-au lăsat 
amintiri de neșters n-aș exprima 
decît o jumătate de adevăr. Pentru 
că roadele fiecăreia din ele sînt azi 
realități datorită muncii noastre pli
ne de abnegație, căutărilor noastre 
mereu mai îndrăznețe.

Cîteva din aceste realități : de la 
pompa rudimentară produsă în anul 
Congresului al IX-lea, realizăm azi 
utilaje pentru energetioa nucleară, 
de la oțelul produs in cubilou cu 
oală de turnare, azi sîntem pe locul 
trei în lume în domeniul asimilării 
de oțeluri speciale, de la mașina- 
unealtă „clasică" (strungul cu cureia 
de transmisie), folosim azi celula 
flexibilă deservită de robot. Toate 
aceste uriașe transformări ce mar
chează miile de biografii ale oame
nilor uzinei noastre își au ca izvor 
indicațiile și înflăcăratele îndemnuri 
ale iubitului nostru secretar general 
al partidului, în timpul vizitelor de 
lucru cu care ne-a onorat.

Și este firească mindria cu care 
colectivul întreprinderii de pompe 
București a raportat cu prilejul ani
versării Congresului al IX-lea al 
partidului că indicațiile pe care 
iubitul conducător ni le-a dat cu 
prilejul ultimei vizite de lucru 
au devenit realitate la not : au 
fost asigurați parametrii tehnico-ca- 
litativi la toate tipurile de pompe, 
mai ales a celor destinate centrale
lor nuclearo-electrice ; funcționează 
atelierul de turnare în sistem „a.c." 
(asigurarea calității) ; s-au pus in 
funcțiune trei linii de prelucrare 
mecanizată la cald și patru — la 
rece...

Oamenii muncii din întreprinderea 
noastră, de la stagiar la veteran, 
făcindu-și fireștile calcule personale 
privind sporirea veniturilor pe baza 
recentului Decret al Consiliului de 
Stat pentru aplicarea majorării re
tribuțiilor, privesc atit in urmă 
spre realizările lor personale și 
ale întregului colectiv din perioa
da care a trecut din actualul cinci
nal, temelia trainică a acestor creș
teri, cît și spre viitoarele realizări, 
pe măsura sarcinilor ce le revin pe 
baza hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, a orientărilor și indicații
lor formulate în ultima vreme de 
secretarul general al partidului. E 
vorba de un nou însemn în biografii 
diferite, dar dtît de asemănătoare ale 
oamenilor unei înalte demnități 
muncitorești de creatori entuziaști ai 
prezentului și viitorului patriei.

Inq. Nicolae POPESCU 
șeful secției proiectare-tehnologie, 
întreprinderea de pompe — 
București

TEZELE PENTRU PLENARA C. C. AL P. C. R.

(.
„Timpuri Noi" — o uzi

nă care își merită numele. 
Este gindul cu care pleci 
din oricare din secțiile 
modernei și mereu tinerei 
uzine de pe malul Dîmbo
viței. Mașini cu comandă 
humerică, instalații de 
mare complexitate, pro
duse cu performante supe
rioare, de un înalt nivel 
calitativ — pe scurt dota
re tehnică de ultimă oră 
și produse pe măsura aces
tei dotări.

— N-a fost întotdeauna 
așa — avea să ne spună 
tovarășul Ionel Radu, se
cretarul cu probleme eco
nomice al comitetului de 
partid „Timpuri Noi". Una 
dintre întreprinderile cele 
mai virstnice ale Capitalei 
a întinerit în ultimii ani. 
Mai exact, totul a pornit 
de la dialogul purtat de 
secretarul general al parti
dului. în urmă cu șase ani, 
cu muncitorii uzinei. în
treprinderea era asaltată 
de comenzi, atit pentru 
piața internă, cit și pentru 
export, cereri pe care abia 
prididea să le satisfacă. 
Secțiile prelucrătoare a- 
veau, adesea, momente de 
așteptare, ca să le numim 
așa, deoarece sectorul nos
tru cald. furnizorul lor 
principal, cu toate efortu
rile depuse, nu reușea să 
țină pasul cu noile cerințe, 

înțelegem, din discuția 
cu gazda noastră, că acele

• reportaje • însemnări •

momente dificile de acum 
șase ani sînt de domfeniul 
amintirilor. Sectorul cald 
al întreprinderii nu numai 
că a fost regindit și recon
struit în întregime. dar, 
între timp, a fost dotat cu

In funcțiune, gîndind și 
adoptînd noi tehnologii, 
asigurînd ritmicitatea ac
tivității pentru obținerea 
unei productivități mereu 
sporite. Pe scurt, în afara 
sarcinilor curente, de pro-

eforturi reușeam să ținem 
pasul cu cerințele din sec
țiile prelucrătoare. Oricit 
s-ar fi muncit, orice am fi 
făcut, eu greu țineam 
pasul. Sigur, planul ni-1 
realizam, chiar cu depă-

Drumul neîntrerupt 
al modernizării 

lntr-o uzină bucureșteană, reconstituind 
un moment de viață și muncă specific oamenilor 

îndrăgostiți de nou

instalații ultramoderne, 
menite să asigure o pro
ductivitate sporită, la ni
velul cerințelor mereu 
crescînde din secțiile pre
lucrătoare. Noile instalații 
nu sosiseră încă, la vre
mea cînd muncitorii și 
specialiștii secției, conco
mitent cu realizarea sarci
nilor curente de produc
ție, luau măsuri organiza
torice pentru a scurta 
cit mai mult intrarea lor

ducție, oamenii pregăteau, 
locul viitoarelor instalații, 
se instruiau în legătură cu 
funcționarea lor, își stabi
leau îndatoririle viitoare.

— S-a impus toată a- 
ceastă regîndire a secției 
— ne explica și inginerul 
loan Brînzoiu, șeful ate
lierului turnătorie. prin 
faptul că se crease, la mo
mentul respectiv, un Ioc 
îngusfmai ales în compar
timentul nostru. Cu mari

șiri, dar simțeam noi pe 
propria piele că nu mult 
timp vom mai putea să 
facem față, așa cum am fi 
dorit, solicitărilor uzinei.

Interlocutorul nostru ne 
mărturisea toate aceste 
lucruri cu aerul celor care 
și-au lichidat o datorie 
veche. Și, de fapt, așa se 
și prezintă lucrurile ; sec
torul cald se află acum cu 
un pas înaintea secțiilor 
prelucrătoare, ba lucrează

chiar și pentru alte Între
prinderi colaboratoare, 
uneori i se cere să mai 
încetinească ritmul, pen
tru a nu depăși cererile 
secțiilor prelucrătoare...

Discutăm despre tot a- 
cest reviriment cu mun
citori, cu maiștri, cu ingi
neri și, fiecare, cu adincă 
emoție, revine mereu la 
acel început petrecut cu 
cițiva ani in urmă, la acel 
moment de puternic im
puls, cînd secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cerut 
comuniștilor, întregului co
lectiv de la „Timpuri Noi" 
să identifice grabnic solu
ții radicale pentru a face 
față tuturor cerințelor pro
ducției, calitativ și canti
tativ, pentru ca întreprin
derea să-și îndreptățească 
numele ce risca să devină 
anacronic. Atunci, de fapt, 
s-a declanșat un amplu 
program de modernizare 
pentru întreaga uzină. în 
elaborarea și materializa
rea căruia fiecare comu
nist, fiecare muncitor de 
la „Timpuri Noi" a avut 
un cuvint hotărîtor • de 
spus. Dar, în acel proces 
înnoitor, îndeosebi tur
nătoria „clasică" (să n-o 
numim depășită) a fost 
locul unde noul a trebuit

Anica FLORESCU
(Continuare în pag. a V-a)

...Atelierul despre care 
este vorba este un atelier 
înzestrat cu tehnică com
petitivă. In el lucrează oa
meni diferiți ca nivel de 
pregătire, cu firi diferite, 
de virste diferite. Cum să 
unești intr-un singur șuvoi 
acest potențial ? Au încer
cat mulți, dar a reușit meș
terul comunist Emil Cos- 
tea. Apoi ? Cînd starea de 
performanță din acest loc 
de muncă, de la cunoscuta 
întreprindere bucureștea
nă „Vulcan" a devenit... 
rutină (in sensul bun al 
cuvîntului) — meșterului 
în cauză i s-a spus să trea
că in altă secție. Unde 
ochiul lui format, de me
seriaș, și exigența lui de 
comunist aveau de trecut 
un nou examen. L-a luat 
și pe acesta cu notă maxi
mă. Dovada 1 Cînd iar i 
s-a spus că trebuie să lu
creze in alt loc — unde 
neînduplecarea lui în fața 
neajunsurilor, „cursul va
lorii" lui morale erau ab
solut necesare în oxigena
rea climatului de muncă — 
oamenii cu care dusese ati
tea bătălii, cu care s-a în
fruntat de atîtea ori pe 
teritoriul fascinant al ade
vărului pină... s-au armo
nizat, n-au vrut să-1 dea. 
Acum răspunde de fău
rirea unor utilaje pe care 
puțini în lume se încumetă 
să le facă. Cînd normalul 
performanței se va înrădă
cina și aici ? Alt. început, 
alt examen comunist... Ca 
atîtea nenumărate exa
mene date — și cîștigate 
în anii rodnici care au tre
cut de la Congresul al 
IX-lea al partidului. Des
tinul comunistului este însă 
să fie acolo unde îl so
licită clocotul vieții, al 
tuturor zidirilor cu abne
gație, dăruire, efort, cute
zanță, credința în ideal,

puterea de a pune în miș
care energiile, știința de a 
le subordona nașterii unei 
lumi, unei orînduiri noi.

Citim în această secțiune 
de biografie comunistă da
tele fundamentale a mili
oane de comuniști. Oameni 
de o bogăție morală demnă 
de respect unanim. Oameni

plan superior, tn condițiile 
generoase ale edificării 
libere a patriei socialiste. 
„Partidul, sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
omul care, acum 23 de ani, 
prin voința unanimă a co
muniștilor, a întregii nați
uni, era ales în fruntea 
partidului și statului — re

Forța 
de atracție 

a exemplului 
comunist

care continuă tradiția unei 
conduite exemplare, a în
deplinirii exemplare a în
datoririlor, tradiție prelua
tă ca o torță luminînd 
istoria de la cei care au 
activat, au crezut și nu o 
dată s-au jertfit, în nume
le suprem al idealului co
munist, în asprele confrun
tări de clasă din eroica 
activitate ilegală. Sînt tra
diții revoluționare, de 
muncă, de luptă, de viață 
și înțelegere a imperative
lor prezentului asupra că
rora stăruie, mereu și 
mereu, secretarul general 
al partidului, jndemnînd cu 
fervoare comunistă să fie 
continuate, dezvoltate pe un

prezintă centrul vital al 
întregii națiuni, de la care 
radiază energia și căldura 
revoluționară, care dinami
zează întreaga activitate 
economico-sociaiă. Este 
bine cunoscut că fără 
energia și căldura soa
relui nu poate exista via
tă pe Pămint. Tot așa, 
fără un partid revoluțio
nar nu pot exista trans
formări progresiste, nu se 
pot făuri cu succes socia
lismul și comunismul — 
visul de aur al omenirii".

Iată așadar că forța de 
Inrîurire a comuniștilor, 
din fiecare domeniu al 
creației materiale și spiri-

tuale, are pretutindeni o 
motivație bine determina
tă. In climatul deschis, no
vator statornicit după Con
gresul al IX-lea al parti
dului, modelul comunist de 
muncă și de viață, nivelul 
exemplar de conduită și 
conștiință pun în mișcare, 
acționează ca argumente 
definitorii, trezesc nu nu
mai mindria și respectul, 
ci și dorința de a „cotiza" 
cu aceeași dăruire și cre
dință in ideal, cu fapte 
exemplare in opera de-o 
măreție fără seamăn a 
construcției socialiste pe 
pămintul României.

Această forță de inrîu
rire comunistă trebuie să 
crească necontenit, să an
treneze mai din plin ener
giile milioanelor și milioa
nelor de oameni. O cer 
eforturile uriașe de Înfăp
tuire a obiectivelor de o 
anvergură fără precedent 
ale saltului pe care ni-1 
propunem ca, în puțini ani, 
să atingem nivelul de țară 
socialistă mediu dezvoltată. 
O cere din nou secretarul 
general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
cînd afirmă cu fermitate 
comunistă : „Să dezvol
tăm puternic spiritul re
voluționar in muncă, in 
gîndire, în toate dome
niile, să acționăm cu hotă- 
rîre împotriva a tot ce este 
vechi și perimat, a ceea 
ce nu mai corespunde 
actualei etape și să pro
movăm cu îndrăzneală 
noul, ceea ce se afirmă ca 
o necesitate a dezvoltării 
societății, atit in ce pri
vește forțele de producție, 
cît și in știință, în învă- 
țămint, in cultură, in in

iile TANASACHE
(Continuare în pag. a H-a)
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-condiție esențială a dezvoltării 
armonioase a întregii economii

Element central al sistemului so
cialist de producție, proprietatea so
cialistă reprezintă o relație istoriceș
te superioară de apropiere, însușire 
colectivă a mijloacelor de producție 
și rezultatelor producției obținute de 
către oameni liberi de exploatare, 
asuprire și discriminări și, pe aceas
tă bază, de repartizare după cantita
tea, calitatea și rezultatele muncii 
fiecăruia, a bunurilor și serviciilor. 
Ea constituie deci elementul funda
mental al sistemului relațiilor de 
producție socialiste, baza noii orîn- 
duiri social-economice, sursa propă
șirii materiale și spirituale a între
gului popor.

In virtutea acestui adevăr esențial 
al teoriei socialismului științific, 
Partidul Comunist Român a acționat, 
încă în anii imediat următori înfăp
tuirii revoluției de eliberare națio
nală și socială, o dată cu preluarea 
în miinile sale a puterii politice în 
stat, în direcția socializării mijloace
lor de producție, pentru crearea pro
prietății socialiste mai intii in indus
trie. transporturi și telecomunicații, 
in domeniile bancar și de credit și 
apoi in agricultură — ramură de 
bază a economiei noastre naționale. 
Teza privind locul și rolul fundamen
tal al agriculturii și al țărănimii, 
împreună cu industria. în dezvol
tarea economică, socială și poli
tică a României socialiste a stat, in 
toți acești ani, la baza întregii acti
vități practice de transformare a re
lațiilor agrare și de dezvoltare a 
agriculturii. încheierea cu succes a 
cooperativizării agriculturii în pri
măvara anului 1962 a marcat victoria 
deplină și definitivă a socialismului 
în România, ceea ce deschidea calea 
trecerii într-o etapă nouă, superioară 
a soluționării problemei agrare, a 
asigurării unui progres rapid al pro
ducției agricole și ridicării nivelului 
de trai al țărănimii. Astfel proprie
tatea socialistă a devenit temelia 
economică a orînduirii noastre socia
liste.

Strategia Partidului Comunist 
Român se caracterizează printr-un 
mod original de a concepe misiu
nea istorică a proprietății socialiste 
în agricultură, prin abordarea realis
tă a rolului și valențelor sale de 
progres. Clarificările principiale 
pe care le datorăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au o excepțională 
valoare teoretică și practică. Ele au 
dovedit, prin forța argumentului ști
ințific, inconsistența teoretică și 
neajunsurile practice ale orientărilor 
etatiste în problema proprietății so
cialiste, care atribuiau proprietății 
cooperatiste un rol minor și in con
tinuă descreștere in comparație cu 
cel al proprietății de stat. Argumen
tate unilateral, doar avind in vedere 

'nivelul fh£i redus’ de'‘socializare ăl 
proprietății cooperatiste, teoriile eta
tiste invocau pretinse limite pe care 
aceasta le-ar riditâ în calea dezvolt 
tării și perfecționării forțelor de pro
ducție și a introducerii tehnicii noi.

Firește, la fel de nejustă ar fi și 
subestimarea însemnătății proprietății 
de stat, a rolului ei hotărâtor pen
tru dezvoltarea întregii economii, in
clusiv și a proprietății socialiste 
cooperatiste. In acest sens. In diferite 
materiale, partidul nostru a arătat că 
nu poate împărtăși acele opinii care, 
pornind de la evaluarea exagerată a

rolului pieței, tind să minimalizeze, 
în ultimă instanță, să deprecieze rolul 
și însemnătatea proprietății de stat.

Este meritul secretarului general al 
partidului de a fi sesizat efectele 
dăunătoare ale unor asemenea con
cepții, de a fi atras atenția asupra 
obligației pe care o au statul, socie
tatea de a sprijini dezvoltarea, deo
potrivă, atît a agriculturii de stat, cit 
și a celei cooperatiste. In spiritul a- 
cestei noi orientări, pornind de la 
faptul că sectorul cooperatist de
ținea cel mai important loc în agri
cultură — 60 la sută din suprafața 
agricolă și 72,5 la sută din cea ara
bilă a țării —, că în acest sector lu
crează aproape 70 la sută din popu
lația ocupată în agricultură, în peri
oada de după cel de-al IX-lea Con
gres al P.C.R. s-au luat măsuri de 
intărire și dezvoltare a proprietății 
socialiste.

Subliniind necesitatea de a lichida 
decalajele dintre unitățile agricole 
de stat și cele cooperatiste, concep
țiile și practicile care le-au generat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu preciza, 
referindu-se la proprietatea coope
ratistă : „Este necesar să lichidăm 
definitiv mentalitatea după care a- 
ceasta ar fi o formă inferioară de 
proprietate socialistă. Proprietatea 
socială cooperatistă asupra mijloace
lor de producție corespunde pe de
plin principiilor socialiste și ea tre
buie dezvoltată, apărată, atit in agri
cultură. cit și in cooperația meșteșu
gărească”.

Sub impulsul măsurilor luate de 
conducerea partidului, în anii ce au 
urmat Congresului al IX-lea proprie
tatea socialist-cooperatistă a cunos
cut, cu deosebire în ultimele două 
cincinale, sensibile transformări ca
litative, structurale. Constituită ini
țial din bunurile aduse de membrii 
cooperatori în gospodăria obștească, 
proprietatea socialistă cooperatistă 
este formată în prezent, în cea mai 
mare parte, pe seama acumulărilor 
provenite din munca în comun, o 
contribuție însemnată avind și spri
jinul material al statului. Fondurile 
fixe, una din componentele esențiale 
ale proprietății cooperatiste, au spo
rit, ca volum, de aproape 6 ori între 
anii 1965—1986, mărindu-se ponderea 
părții active a acestora, concomitent 
cu ridicarea nivelului lor tehnic. în 
proprietatea cooperatistă se află azi 
circa 65 la sută din întreaga supra
față amenajată pentru irigat, nume
roase complexe de creștere și îngră- 
șare a animalelor și păsărilor, sere, 
plantații pomiviticole, unități de pre
lucrare a produselor agricole — ele
mente ce își pun adine pecetea asu
pra caracterului și eficienței muncii 
agricole, transformînd-o treptat în
tr-o formă a muncii industriale.

Semnificativ este faptul că, in în
treaga perioadă de transformare so
cialistă a agriculturii și intr-o măsu
ră și mai putefiiică după încheierea 
acestui proces a sporit continuu pro
ducția agricolă. Față de 1950, pro
ducția de cereale era de aproape 6 
ori mai mare în 1986. în aceeași pe
rioadă producția de floarea-soarelui 
a sporit de 4,7 ori, de sfeclă de za
hăr de peste 12 ori, de cartofi de 
peste 5,5 ori. Practic, în absolut toa
te domeniile producției agricole s-au 
înregistrat creșteri spectaculoase. 
Producțiile de 9 000 kg orz și cu mult

peste 8 000 kg grîu Ia hectar, de pes
te 20 tone porumb știuleți, precum și 
cu creșterile deosebit de înalte la ce
lelalte culturi, niveluri la care, pină 
nu de mult, nici nu se încumeta sâ 
se viseze, au început, de cițiva ani 
încoace, să devină fapte curente pen
tru tot mai multe' unități agricole 
cooperatiste. Există create condiții 
ca și în cel de-al treilea an al ac
tualului cincinal, perioadă în care 
s-au obținut cele mai mari recolte 
din istoria agriculturii românești, 
prin munca plină de răspundere un 
număr sporit de unități agricole coo
peratiste și de stat, cit și un număr 
mai mare de județe să obțină ase
menea producții-record, care să le 
îndreptățească să aspire la înaltul 
titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare"1.

S-a validat astfel în practică — 
judecătorul suprem al oricărei teorii 
— justețea politicii agrare promova
te cu neabătută consecvență de par
tidul nostru, caracterul oportun al 
măsurilor de perfecționare continuă 
a cadrului de manifestare a proprie
tății cooperatiste.

Importante implicații pozitive asu
pra dezvoltării proprietății coopera
tiste au avut îndeosebi măsurile ini
țiate pe linia constituirii asociațiilor 
economice intercooperatiste, unele 
dintre ele și cu participarea unită
ților agricole de stat, precum și în
ființarea consiliilor- unice agroindus
triale de stat și cooperatiste care au 
lărgit aria de socializare a mijloace
lor de producție, prin cooperarea în
tre mai multe categorii de unități de 
producție, la care se asociază și uni
tăți de cercetare științifică și chiar 
de invățămint.

La aceste acțiuni de anvergură 
s-au adăugat, cu sensibile inriuriri 
pozitive asupra creșterii producției 
agricole, amplele măsuri de stimu
lare a cointeresării țărănimii coope
ratiste, a tuturor producătorilor din 
agricultură.- Procesul de întărire și 
dezvoltare a proprietății cooperatis
te capătă perspective noi în etapa 
actuală o dată cu promovarea largă 
în procesele de muncă din agricultu
ră a celor mai noi cuceriri ale re
voluției tehnico-științifice contempo
rane — condiția indispensabilă pen
tru înfăptuirea noii revoluții agrare 
în România. Realizarea unui pro
gram de asemenea anvergură nu 
poate avea loc decit pe temelia trai
nică a proprietății socialiste coope
ratiste, ce se cere întărită tot mai 
mult de la an la an.

Evident, procesul de perfecționare 
vizînd întărirea permanentă a pro
prietății cooperatiste și îndeplinirea 
consecventă a multiplelor sale func
ții in progresul multilateral al pa
triei, în creșterea nivelului de trai 
al întregului popor nu poate fi nici
cum socotit ca un proces încheiat, 
chiar și numai din considerentul că 
viața social-economică nu. stă pe loc; 
îh interiorul ei au loc continuu miș
cări, noi fenomene ce trebuie exami
nate și pătrunse in esența lor. Sint 
evidente bunăoară, implicațiile pe 
care le are și le va avea asupra dez
voltării proprietății socialiste acțiu
nea de sistematizare teritorială, ac
țiune considerată ca una din conse
cințele logice și necesare ale proce
sului de cooperativizare in agricul
tură.

în numele acestui imperativ parti

dul nostru veghează continuu la asi
gurarea cadrului menit să asigure 
cimp tot mai larg de manifestare 
a virtuților proprietății socialiste. Are 
astfel o deosebită însemnătate preo
cuparea pentru cuprinderea mai pu
ternică în sistemul socialist al agri
culturii a întregii agriculturi, a le
gării în cadrul consiliilor agroindus
triale, într-o formă de cooperare cu 
cooperativele sau cu întreprinderile 
de stat, a întregii țărănimi. „Să ac
ționăm astfel — atrăgea atenția 
secretarul general al partidului 
— incit să crească rolul și să se în
tărească proprietatea cooperatistă și 
de stat în toate domeniile producției 
agricole — să asigurăm ca veniturile 
de bază ale întregii țărănimi să fie 
strins legate de sectorul socialist al 
agriculturii”.

Secretarul general al partidului 
nostru a ‘fundamentat o concepție 
cuprinzătoare, profund științifică, 
privind rolul și locul ce revine pro
prietății socialiste în edificarea so
cialismului, atrăgind atenția asupra 
necesității aplicării principiilor fun
damentale ale socialismului științific 
în condițiile cunoașterii și valorifi
cării superioare a condițiilor concre
te din fiecare țară. Orice perfecțio
nare a noii societăți, implicînd îna
inte de orice esența acesteia — pro
prietatea socialistă asupra mijloace
lor de producție — trebuie să por
nească de la necesitatea dezvoltării, 
a îmbogățirii acestor principii cu 
uriașele cuceriri ale științei și prac
ticii construcției socialiste.

Exprimind un larg sistem de inte
rese — generale, colective (de grup) 
și personale — proprietatea socialis
tă este concepută de partidul nostru 
drept elementul dinamizator al for
țelor de producție, al întregii dezvol
tări economico-sociale, baza sigură a 
întăririi economiei naționale ca un 
complex unitar, eficient, judicios 
structurat in profil de ramură și te
ritorial.

Atributele de producător, proprie
tar și beneficiar sint corelate organic, 
constituind un tot unitar ce revine 
unui singur subiect de drept care 
este poporul. în această perspectivă, 
oamenii muncii produc intrucit sint 
proprietari și sint proprietari deoa
rece produc și beneficiază de rezul
tatele muncii lor in virtutea celorlal
te. calități ale relației amintite. Pe 
plan social, această relație se regă
sește in interdependenta dinamică 
dintre proprietate, muncă și reparti
ție. Orice lezare a unuia din terme
nii săi pune în cauză întregul sis
tem.

Experiența construcției socialiste 
din țara noastră, demonstrează im
portanța proprietății socialiste, indi
ferent sub ce formă este — de stat' 
sau cooperatistă — faptul că întări
rea și dezvoltarea ei și nicidecum 
dezagregarea acesteia reprezintă sin
gura cale pentru înfăptuirea princi
piilor de echitate și dreptate socială, 
de dezvoltare continuă a forțelor de 
producție, de asigurare a bunăstării 
și independenței fiecărei națiuni. 
Această legitate obiectivă constituie 
chintesența concepției partidului nos
tru privitoare la sensul perfecționării 
în continuare a proprietății socialiste, 
pentru întărirea permanentă a aces
teia și îndeplinirea consecventă a 
multiplelor sale funcții in progresul 
multilateral al patriei.

Forța de atracție a exemplului comunist
(Urmare din pag. I)
treaga dezvoltare econo- 
mico-socială”.

Sint direcții programati
ce ale mersului înainte al 
întregii țări. Sint clare 
direcții de acțiune, unde 
teritoriul de afirmare a 
exemplului comunist este, 
practic, nelimitat. Acești 
oameni au „sudat” dintot- 
deauna fapta de veriga 
demnității și prestigiului 
lor. Numai rostirea cu... 
fapta conferă, mai presus 
de orice, prețuirea colec
tivității, dă viabilitate mo
delului de conștiință pe 
care comunistul îl propu
ne în fiece clipă, cu fer
voare. „E adevărat că ne 
îndeplinim indicatorii de 
plan — afirma răspicat în
tr-o recentă dezbatere 
Nicolae Mituț. secretar de 
partid la Antrepriza de 
construcții industriale Ar
geș1 —' dar oare putem 
spune cu mîna pe inimă 
că potențialul de care dis
pune unitatea noastră e 
pus in totalitate în valoare, 
produce la parametrii lui ?

Nici un comunist din or
ganizația noastră nu s-ar 
încumeta să afirme acest 
lucru. După cum fiecare 
comunist din organizația 
noastră este dator să ofe
re exemple, mai întîi, să 
acționeze pentru a deter
mina statornicirea clima
tului corespunzător, ne
cesar performanței”.

Privit din acest unghi, 
exemplul comunist capătă 
dimensiunile sale firești. 
El nu-i doar o simplă și 
gratuită cursă — cu sau * 
fără obstacole — pentru 
atingerea unui record sau 
altul. El trebuie înțeles in 
sensul larg, de constructor 
de atitudine. De climat. 
Nu-i vorba aici doar de a 
realiza „uh palmares in 
sine”, ci de a conferi acestui 
necesar palmares forța ira
diantă a exemplarității, de 
a angaja alături alte mii 
și milione de oameni care 
să-și propună performanța. 
Iar drumul spre aceasta 
nu-i altul — nu are cum 
să fie altul ! — decît dru
mul faptei. Al exemplului 
concret, măsurabil, la lu
mina zilei. Examenul su

prem este examenul faptei. 
E ușor să zici, totul e insă 
să și faci. Mulți, de pildă, 
la Combinatul de fire sin
tetice Vaslui au zis: „avem 
nevoie de curele danturate, 
din cauciuc, pentru buna 
funcționare a utilajelor 
noastre, ca de aer”. Au 
zis. dar de rezolvat această 
cerință s-au apucat doi 
oameni. Doi comuniști : 
inginerul Costin Năstase și 
mai tinărul Mihai Bosta- 
ca...

E simplu să zici, să te 
„angajezi” : îți dau la ter
menul cutare tabla, ori uti
lajul. ori șurubul, ori pro
iectul înscris în contract. 
Vine termenul scadent și 
din prevederea contrac
tuală se realizează doar... 
justificările. Or, strungul, 
presa nu merg fără oțe
lul promis. Nici suveica 
fără fir. Nici vaporul fără 
motor. Nici electromotorul 
fără șurub. Nici casa nu 
se poate zidi fără proiect.

Dezbaterea Tezelor din 
aprilie, în pregătirea plena
rei C.C, al P.C.R., a demon
strat încă o dată că imensa 
majoritate a comuniștilor

îngemănează firesc cuvîn- 
tul cu fapta. Că promo
vează această atitudine, de 
constructori de atitudine. 
Atunci cind la întreprin
derea mecanică din Plo- 
peni, într-o secție cu pro
bleme, de exemplu, comu
niștilor li se cerea să de
monstreze că se poate, 
ceea ce altora li se părea 
că nu se poate, tocmai o 
astfel de atitudine se avea 
în vedere să se promoveze. 
Prin exemplul personal, 
comunist, evident ! Atunci 
cind la o turnare a unei 
piese extrem de importan
te, comuniștilor de la oțe- 
lărie, din puternica cita
delă bucureșteană — în
treprinderea de mașini 
grele — li s-a cerut să 
scurteze timpul cu cinci 
zile — deoarece asta în
semna receptivitate Ia 
apelul unității beneficiare 
căreia îi „crăoa măseaua” 
după această piesă — 
exact o asemenea atitudi
ne creatoare de atitudine, 
de climat se avea in ve
dere să fie afirmată.

Iar în promovarea aces
tei atitudini, comuniștii —

au dovedit din plin acest 
lucru 1 — au cuvintul ho- 
tăritor. Tocmai pentru că, 
așa cum afirma recent 
secretarul general al parti
dului, ei „trebuie să se 
afle în locurile hotăritoare, 
să fie în primele rinduri, să 
acționeze pentru unirea e- 
forturilor tuturor oameni
lor muncii in buna desfă
șurare a activității de în
făptuire a planului și pro
gramelor”.

Sigur. comunistului, 
omul aflat permanent la 
altitudinea, în orizonturile 
istoriei, nu-i este ușoa
ră calitatea de a afirma 
necontenit ideal, de a ar
gumenta cu fapta, de a 
convinge permanent cu 
atitudinea înaintată, de a 
se afla mereu în avangar
da conștiinței. Dar acesta 
este destinul lui. Destinul 
omului cu cele mai înainta
te calități morale.

Destinul omului care în- 
rîurește milioane și mili
oane de destine, în numele 
idealului comunist.

în repetate rinduri, în întreaga 
presă au fost publicate sesizări ale 
cetățenilor privind anumite dificultăți 
în recuperarea sticlelor și borcanelor. 
De fapt, realitatea este că după ce 
apare un articol critic, o zi-două to
tul merge ca ne roate, apoi se rein
tră în „normal”. Adică, ipeepe din 
nou caruselul de respingeri, pretexte, 
șicane, etc., etc... Există prevederi le
gale stricte, există dispoziții, regle
mentări— degeaba, „șefii” magazine
lor sint „mai tari”.

Faptul că cetățenii sesizează a- 
proape zilnic, fie telefonic sau prin 
scrisori, „deranjamentele” din acest 
domeniu denotă o stare de lucruri 
cane solicită măsuri energice de re
mediere. Or, acum această problemă 
dobindește o mare importantă eco
nomică — cu atît mai mult cu cit 
acum trebuie procurate ambalajele 
de sticlă necesare în toamnă indus

triei alimentare. Iată ce ne scria 
Maria Diaconescu din București : 
„S-au scris pagini întregi în legătură 
cu recuperarea ambalajelor. Datorită 
neglijenței unor lucrători comerciali, 
economia națională pierde o mare can
titate de sticle si borcane care ră- 
min imobilizate în cămările noastre, 
iar pe noi ne obligă a le plimba de 
colo-colo sau ne dirijează a le arun
ca la Iada cu gunoaie. Zilele trecute 
am mers la centrul de lapte din com
plexul comercial ..Romancierilor” să 
predau 6 sticle de lapte și citeva bor
cane de iaurt pentru a primi în 
schimb 2 sticle cu lapte. Gestionara 
a refuzat acest schimb. In același 
timp, cei care au vrut să cumpere 
lapte cu sticle cu tot au plecat fără 
a putea cumpăra lapte. în cursul 
săptăminii trecute am plimbat o sa
coșă cu sticle si borcane pe la mai 
multe unități fără a le putea preda 
(complexul comercial nr. 1 Valea Ar
geșului, nr. 9 Valea Oltului, Comple
xul Materna, Romancierilor, Pașcani, 
C 7 — micro 5, Ghencea, Cilieni. C 16 
etc.). Motivul? Nu aveau navete. Erau 
blocați de sticle, ne îndrumau la 
centrul de achiziții eau afirmau pur 
și simplu : nu primim”. Pe bună 
dreptate, se ridică întrebarea : cum 
răspund oamenii comerțului sarcini
lor de recuperare ?

Pentru a da răspuns la aceste Ini- 
trebări am pornit-o si noi cu sacoșa

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

• De la Galați am primit o 
nouă scrisoare semnată de Nicolae 
Boghean, maistru la I.M.N.G.. in 
care ne face cunoscut că este 
..foarte mulțumit de modul în care 
redacția tratează știrile trimise de 
corespondenții voluntari”. Totoda
tă. ne trimite citeva știri „in ideea 
că măcar una va fi de folos”. Re
dăm una dintre ele. intitulată 
„Concurs profesional pe meserii”. 
Acesta a fost organizat în toate 
secțiile și atelierele întreprinderii, 
antrenind in faza de masă un nu
măr insemnat de muncitori. După 
încheierea fazei pe întreprindere, 
cei 150 de frezori. 438 strungari, 
350 sudori și 147 electronist!.. care 
au participat, și-au desemnat pri
mii 3 ciștigători. după cum urmea
ză : frezori — Vasile Ștefan, Ghi- 
ță Capăt, și Nelu Ciolacu ; strun
gari — Costică Grosu. Ionel Leoca 
și Adrian Oprea ; sudori — Vespa
sian Luncă. Vasile Panțîru și Con
stantin Nichifor ; electroniști — 
Viorel Popa, Dan Mocanu și Vic
tor Timpău.

De fapt nu numai acești munci
tori. apreciați ca bine pregătiți

1

profesional în formațiile de lucru 
in care lucrează, ci toți cei care au 
participat la concursul profesional 
au ciștigat experiență.
• După cum ne informează co

respondentul nostru voluntar Du
mitru Păpușoiu. ferma de vaci a 
I.A.S. Tirgu Frumos, cu sediul in 
localitatea Ruginoasa. județul Iași, 
are 460 de vaci și printr-o îngriji
re exemplară s-au obținut de la 
fiecare cite 2 300 litri de lapte in 
semestrul I a.c., față de 1 891 1 
cit a fost planificat. în această pe
rioadă s-au realizat 10 250 hl lapte, 
iar la fondul de stat s-au asigurat 
mai bine de 8 323 hl. față de 8 195 
cit era in plan. Aceste rezultate 
au situat-o. in fiecare an ca si 
in primul semestru al anului cu
rent. fruntașă pe județ.

în această perioadă, grija deose
bită a oamenilor muncii din aceas
tă unitate este pregătirea bazei fu
rajere și îngrijirea culturilor. în 
acest sens, de pe cele 104 hectare 
fineață s-au obținut 400 tone fin 
care au fost transportate si depo
zitate in parcul de furaje al uni

Elocvente pentru urbanistica modernă o municipiului Galați sint și ima
ginile alăturate, care reprezintă blocuri cu locuințe confortabile pe strada 
Brăilei (sus) și Palatul. sporturilor (jos), trimise de corespondentul nostru 

voluntar Mircea Grădinaru, din această localitate

tății. Au lucrat peste 55 de oameni 
cu 12 remorci, iar cele 88 ha po
rumb au fost prăsite de două ori 
mecanic si manual și s-a inceput 
a treia prașilă.

S-au evidențiat mecanizatorii 
Lupu Gheorghe, Punei Mihai și 
Mămăligă Ionel, iar dintre mulgă
tori și îngrijitori se remarcă Irirnia 
Gheorghe. Andrieș Dumitru, Chi- 
riac Ionel și Balcan Constantin.

• Sint cunoscute binefacerile 
metroului bucurestean. această 
mare realizare a epocii noastre, de 
care beneficiază toti cei ce il fo
losesc — afirmă in scrisoarea sa 
adresată redacției cititorul Con
stantin Bîlcea, din bd. Ion Șulea 
nr. 73 A, sectorul 3. In rindurile 
de față doresc să fac o propunere 
pentru înlăturarea unui neajuns 
cu care se confruntă o mare parte 
din călători. Este vorba de orga
nizarea corespunzătoare a serviciu
lui de preschimbare a monezilor. 
Acest schimb se face în toate sta
țiile numai de către o singură per
soană (de fapt nici cabinele de 
schimb nu dispun de regulă de 
mai multe ghișee), indiferent de 
orele de program ale metroului. 
Din acest motiv se înregistrează la 
aproape toate stațiile cozi de zeci 
și. dimineața, chiar de sute de per
soane (vezi stațiile L. Sălăjan, 
Gara de Nord etc.), călătorul pier- 
zind 10. 15 sau mai multe minute. 
Se ajunge astfel la dublarea arti
ficială a timpului călătoriei cu metroul.

In consecință, propun ca admi
nistrația acestei întreprinderi să 
asigure schimbul monezilor, cel 
puțin in orele de virf. la 2. 3 sau 
chiar 4 ghișee in fiecare stație.

Pentru viitor, specialiștii s-ar pu
tea gindi chiar la montarea in ho
luri a unor automate de preschim
bare a monezilor. Cred că ar fi in 
concordantă cu modernitatea aces
tei frumoase realizări.

Anul trecut, cam tot pe vremea 
aceasta, cititorul nostru Constantin 
Joița. str. Luțrețiu Pătrășcanu nr. 
3. sectorul 3. într-o scrisoare tri
misă redacției relata despre atitu
dinea unora care, sfidind obliga
țiile elementare privind protecția 
mediului înconjurător, intrau in 
pădurea Cernica cu mașinile, pto- 
ducind mari stricăciuni, tulburind. 
totodată, liniștea celor ce se odih
neau civilizat sub un pom sau pe 
malul lacului. La intervenția re
dacției s-au luat atunci măsuri 
pentru a nu se mai permite in
trarea in pădure cu . mașinile, intre 
altele, prin săparea de șanțuri sau 
ridicarea de garduri.

Șe vede treaba că nici aceste 
măsuri nu smt suficiente pentru 
unii oameni certați cu buna cu
viință. de vreme ce. după cum ne 
scrie din nou același .autor, pă
trund cu mașinile în pădure, unde 
le spală, le degresează. poluind in 
acest fel apa lacurilor.

în încheierea corespondentei 
sale, autorul ne informează că și-a 
notat numerele cîtorva autoturis
me care in ziua respectivă se aflau 
în pădurea Cernica.

Dacă măsurile — la care ne-am 
referit — nu au dat rezultate, or
ganele in drept vor aplica, fără 
îndoială, altele mai eficiente.

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

• SOLUȚIILE S-AU GĂSIT TOT PE PLAN LO
CAL. Cetățeanul Gheorghe Martin din municipiul de 
pe Trotuș — Gheorghe Gheorghiu-Dej — strada Bu
cium nr. 17, ne-a scris recent că a fost nevoit să se 
adreseze „Scinteii” intrucit organele locale care răs
pund de administrarea fondului locativ nu au dovedit 
receptivitate la sesizările repetate ale locatarilor. Des
pre ce este vorba ? Deși semnatarul scrisorii, cit și 
alți locatari din blocul respectiv aii sesizat de mai 
multe ori că la etajele superioare nu urcă apa caldă 
menajeră, nu s-a luat nici o măsură pentru remedie
rea acestui neajuns. La intervenția Comitetului mu
nicipal al P.C.R., căruia redacția i-a trimis sesizarea 
spre soluționare, reprezentanții unității de gospodărie 
comunală și locativă au stabilit ca in trimestrul al 
III-lea să inlocuiască racordul de apă existent cu al
tul de dimensiuni mai mari, rezolvind astfel problema 
semnalată de locatari. Nu se putea găsi și aplica 
această soluție de la bun început ?
• PENTRU ATITUDINE NECORESPUNZĂTOARE 

față de cumpărători și nerespectarea regulilor de co
merț — ne-a răspuns Direcția generală comercială a 
municipiului București. — șefa unității dulciuri-răco- 
ritoare din Șoseaua Pantelimon nr. 440, Gabriela Vișan, 
și vînzătoarele Valentina Mărăcine. Adriana Sboiu și 
Carmen Ilieș au fost sancționate disciplinar și con
travențional m conformitate cu prevederile legale in 
vigoare. Răspunsul este dat la sesizarea cititoarei Nar
cisa Chirică din București.

• REZOI.VÎND o scrisoare primită din partea 
redacției, Comitetul județean Gorj al P.C.R. ne-a co
municat următorul răspuns : In urma verificărilor fă
cute in comuna Vâgiulești a reieșit că o parte din 
faptele semnalate în scrisoare se confirmă. Ca ur

mare, pentru abaterile constatate privind încălcarea 
normelor în domeniul sistematizării localității, lipsa 
de preocupare in ce privește realizarea sarcinilor de 
plan și pentru alte neajunsuri in activitatea birou
lui executiv al consiliului popular comunal, au lost 
sancționați disciplinar primarul comunei. Ion Opri- 
țoiu. vicepreședintele și secretarul consiliului popular.

Concluziile rezultate au fost discutate în ședința bi
roului comitetului comunal de partid, cu care prilej 
s-au adoptat și alte măsuri pentru realizarea în bune 
condiții a sarcinilor economice, întărirea ordinii și dis
ciplinei. a respectării legilor.
• LUCRĂRILE de regularizare a piriului Otăsău 

pe raza comunei Pietrari, județul Vilcea — ne-a co
municat consiliul popular județean în urma rezolvării 
unei scrisori trimise de redacție — sint cuprinse in 
planul de investiții pe anul 1988, titular de plan fiind 
Consiliul Național al Apelor. A fost înaintată, spre 
aprobare, documentația tehnico-economică, urmind ca 
după primirea acesteia să se înceapă execuția lucră
rilor. în această zonă se va realiza regularizarea al
biei pe o lungime de 4 km și apărarea unei supra
fețe de teren de 50 ha.
• TERENUL la^ care se referă Traian Martis în 

scrisoarea adresată „Scinteii”,— ne-a adus la cunoș
tință Consiliul popular al municipiului Timișoara — 
din zona depozitului de combustibil al întreprinderii 
județene de transport local Timiș, este cultivat de 
această unitate cu porumb, cartofi și roșii pentru gos- 
podăria-anexă și cantina restaurant ce urmează să se 
înființeze.

Rubrică realizată de N. ROȘCA

cu sticle pe urmele corespondentei 
noastre, prin unitățile comerciale din 
cartierul Militari și Drumul Taberei.

Primul popas l-am făcut la Com
plexul 2 Militari. Opiniile cetățeni
lor privind restricțiile puse în fața 
recuperării ambalajelor erau con

diționează, nu asigură boxpaleți 
etc.), dar nici nu poate fi acceptată 
ideea ca cetățenii să se reîntoarcă cu 
sticlele acasă. Lipsa de receptivitate 
a delegaților I.C.R.A. a condus la 
stocarea in depozitul de ambalaje a 
centrului de colectare din subordine

vind raporturile unităților comercia
le cu furnizorii și, respectiv, cu 
I.C.R.A. București, lacune ce alte
rează sisteml de recuperare si ridi
că întrebări în legătură cu lipsa de 
disciplină a delegaților I.C.R.A. Fa
cem aici această remarcă deoarece

Carențe persistente
in recuperarea ambalajelor de sticlă

semnate în mai multe file din jur
nalul cumpărătorului. Cele 14 ad
notări rămase nerezolvate de la sfir- 
șitul lui decembrie 1987 sint conside
rate de Ion Hanu. șeful unității, sim
ple omisiuni, care s-au repercutat ne
gativ și asupra activității de recu
perare. Faptul că si din sticlele pre
zentate de noi unele au fost refu
zate confirmă cele scrise de sem
natara scrisorii. Desigur, nu sint de 
neluat în seamă si argumentele adu
se de șeful de unitate (I.C.R.A. 
București refuză preluarea unor ca
tegorii de ambalaje, pe altele le con-

a peste 30 000 sticle în vrac; din. de
cembrie 1987, alte navete pline cu 
peste 10 000 de borcane și peste 
151 000 sticle așteaptă să fie ridicate, 
precum și o imensă cantitate de na
vete goale din lemn și plastic, cite
va sute de navete cu sticle de pepsi, 
șampanie import, sticle de tomate 
etc. Din analiza situațiilor statistice 
lunare rezultă că unitatea recuperea
ză de la populație o cantitate mal 
mare decît cea planificată. Cu toate 
acestea, apariția unor greutăți pe 
care le Intimpină cetățenii dovedeș
te existența unor lacune de fond pri-

aspectul de refuz al preluării amba
lajelor a fost ridicat de mai multi 
șefi de unitate. De regulă, delega
ții care aduc marfa refuză preluarea 
imediată a ambalajelor pe motivul 
că mai au de descărcat si la alte 
unități, promițînd că la reîntoarcere 
vor încărca ambalajele de la unita
tea terminus. Rareori se intimplă 
așa.

încercînd să predăm aceeași plasă 
cu sticle la unitatea din strada Lu
jerului nr. 22. vinzătoarea Magda
lena Budică ne-a sfătuit să încercăm

la centrul de achiziție din apropiere 
(deși era închis) intrucit nu avem 
sticle de un litru sau de jumătate. 
Pe acelea le-ar fi primit. întrebată 
de ce procedează așa, i-a sărit in aju
tor o altă colegă, apostrofindu-ne : 
în ce calitate ne băgăm in treburile 
lor (?). Zadarnic a incercat locțiito
rul șefului de unitate s-o potolească 
pe vinzătoarea Lucreția Lupaș și să 
o determine să aibă o atitudine co
respunzătoare. Atitudine grosolană 
cum am întilnit și la Comaliment-ul 
„Bitolia” din Piața Dorobanți (vin
zătoarea Catrina Elena). Oare ce 
caută astfel de oameni în rețeaua co
mercială ? Am trecut și pe la alte 
unități incercind să predăm ambala
jele noastre ; nu ne-au fost accep
tate decit in urma unei foarte severe 
selecții, ale cărei criterii ne scapă 
întru totul.

Din discuțiile purtate cu respon
sabilii de unități am reținut citeva 
aspecte ce îngreunează bunul mers 
al recuperării :
• Delegații I.C.R.A. condiționează 

ridicarea ambalajelor de solicitările 
furnizorilor, pe categorii de sticle si 
borcane.
• Se promite ridicarea ambalaje

lor la reîntoarcere, dar nu se proce
dează așa.
• Se ridică numai ambalajele so

licitate de șefii depozitelor I.C.R.A.; 
sticle de 1/1 sau 1/2...

• Peste 2 000 sticle și 1 800 bor
cane. șute de navete din lemn șl 
plastic, peste 1 000 bucăți saci iută, 
cartoane dero in valoare de peste 
50 000 lei — C 2. Valea Oltului aș
teaptă ridicarea de aproape 3 luni.
• Peste 18 000 sticle și borcane ; 

sute de navete din lemn și plastic, 
cartoane și cofraje la C 11. Valea 
Iaiomiței.
• Peste 12 000 sticle și borcane. 25 

boxpaleți cu 5 000 sticle tip vin ; 
peste 100 butoaie de brinză care au 
început să se degradeze; 10 000 
cofraje ouă, fără a mai vorbi de 
cele aproape 10 000 sticle și borcane 
aflate in centrul de achiziții din 
subordine — C 124 din str. Drumul 
Taberei nr. 124.

Am reținut de la șefa unității că 
dacă toate unitățile comerciale din 
cartier ar recupera ambalajele de la 
populația arondată, fără restricție, 
iar I.C.R.A. București nu le-ar mai 
refuza ridicarea sticlelor și borcane
lor de la unele produse indigene sau 
importuri de ambalaje (ce imobili
zează spațiile de depozitare), recu
perarea ambalajelor de la populație 
s-ar putea desfășura normal. în fe
lul acesta intreaga gamă de sticle și 
borcane vîndute prin magazinele co
merțului de stat ar reintra rapid în 
circuitul economic.

Dumitru MANOLE
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PUTERNICĂ MOBILIZARE, ORDINE SI DISCIPLINĂ PENTRU 
REALIZAREA INTEGRALĂ A SARCINILOR ECONOMICE

ÎNCHEIEREA GRABNICĂ A SECERIȘULUI,

EXECUTAREA CELORLALTE LUCRĂRI AGRICOLE
impun organizarea temeinică a întregii activități,

mobilizarea tuturor
CARAȘ-SEVERIN:

Griul—mai repede in hambare
în județul Caraș-Severin, efortu

rile lucrătorilor de pe ogoare se 
concretizează prin viteze ridicate la 
recoltarea griului. Edificator este 
faptul că pînă la începutul acestei 
săptămîni griul a fost strîns de pe 
20 000 hectare, adică pe 89 la sută din 
suprafață. Cîteva instantanee su
gestive din marea bătălie pentru' 
recolta acestui an am surprins cu 
ocazia unui raid-anchetă efectuat în 
mai multe unitâti din consiliile 
agroindustriale Zăgujeni si Păltiniș.

Un modul de 7 combine tntîlnim 
In lanurile C.A.P. Constantin Daico- 
viciu. 5 dintre acestea Înaintau cu 
viteză constantă și, după cum ne-a 
asigurat inginerul-șef Mihai Spunel, 
sint create condiții ca și în această 
zi să fie atinsă viteza planificată.
Dar, cu o singură condiție, respec
tiv, ca și celelalte două combine, 
după eliminarea unor mici defec
țiuni, să fie operativ introduse în 
lanuri. De fapt, mecanicul Cornel 
Curea și mecanizatorul Mihai Co
paci efectuau, în așteptarea unor 
rulmenți, pentru masa de recoltare, 
unul din cele trei reglaje zilnice ne
cesare eliminării oricăror pierderi la. 
recoltare.

Ritm intens la lucrările de vară 
constatăm și la C.A.P. Sacu, unde 
s-au recoltat peste 400 din cele 510 ha 
cultivate cu griu. Inginerul-șef Iosif 
Cornea ne dă garanții că cele opt 
combine, după modul corespunzător 
in care au funcționat în această 
campanie, vor menține o viteză zil
nică de peste 45 hectare, finalizind 
lucrarea în cel mult două zile. Cu 
viteze de recoltat la griu la nivelul 
planului zilnic se înregistrează și 
cooperativele agricole din Brebu, 
Buchin și Zorlențu Mare, unități de 
pe raza consiliului agroindustrial 
Păltiniș.

mureș: Viteza de lucru trebuie să crească
După ploile căzute In ultima pe

rioadă, în județul Mureș vremea s-a 
mai stabilizat, iar lanurile s-au zvin- 
tat. Ca urmare, mecanizatorii și 
cooperatorii lucrează pe un larg 
front la secerișul griului, viteza de 
lucru fiind în creștere. Dacă in cursul 
zilei de 12 iulie recolta a fost strin- 
să de pe numai 1 030 hectare, pe 
22 iulie viteza a crescut la 2 255 hec
tare, realizările din ultimele zile 
fiind și mai mari. Totuși, pînă in 
seara zilei de 25 iulie, recolta nu a 
fost strinsă decit de pe 27 la sută 
din suprafața prevăzută.

Bineînțeles, in numeroase unități 
agricole, realizările la seceriș sint 
cu mult peste media județului. între 
acestea se numără și cele din consi
liul agroindustrial Band, unde griul

siBiu= Nu numai anul a fost bun 

pentru furaje, ci și preocuparea 
pentru strîngerea și depozitarea lor

Cantitatea de furaje adunată și de
pozitată pină în prezent în județul 
Sibiu este dublă față de perioada co
respunzătoare a anului trecut. Faptul 
este cu atit mai îmbucurător cu cit 
de mai mulți ani încoace un număr 
de unități agricole au fost nevoite să 
cumpere furaje cu cheltuieli mari, 
ceea ce, firesc, s-a răsfrint negativ 
asupra producțiilor de lapte și carne, 
asupra situației economice a unită
ților respective. De asemenea, po
trivit evaluărilor efectuate, se es
timează ca, în acest an, să se de
poziteze, pe ansamblul județului, o 
cantitate totală de furaje cu 20 la 
sută mai mare decit necesarul pen
tru perioada de stabulație. încă de la 
începutul anului, la indicația comite
tului județean de partid au fost sta
bilite programe de măsuri judicios 
fundamentate pentru fiecare unitate 
agricolă în parte privind asigurarea 
unor cantități îndestulătoare de fu
raje, de bună calitate. Aceste mă
suri au fost de natură să genereze o 
atitudine nouă, plină de responsabi
litate față de întreaga activitate de 
asigurare a bazei furajere, începind 
de la amplasarea culturilor, stabili
rea structurii bazei furajere și pînă 
la depozitarea acestora. Organizațiile 
de partid din toate unitățile agricole 
se implică direct și responsabil' în 
această activitate. Astfel, în fiecare 
unitate agricolă și consiliu unic are 
loc săptămînal o analiză privind sta
diul recoltării și depozitării furaje
lor, iar lunar, în două-trei unități din 
același consiliu agroindustrial, direc
ția agricolă organizează analize com
plexe privind realizarea producției 
animaliere, cu care prilej președinții 
de unități, inginerii-șefi, medicii ve
terinari prezintă rapoarte pe dome
nii și responsabilități precise. Acest 
mod de lucru, cu caracter de expe

Un aspect care ne-a reținut aten
ția și care poate fi eliminat fără 
nici o greutate, cu efecte însemnate 
în creșterea vitezei de recoltare a 
griului, ii reprezintă intrarea dimi
neața cu oarecare întîrziere a com
binelor în lanuri. Așa cum ne-am 
convins in cadrul raidului, se poate 
cîștiga cel puțin o oră bună de lucru 
în aproape toate unitățile, oră ex
trem de importantă pentru scurtarea 
la maximum a celei mai importante 
lucrări din campania agricolă de 
vară și în județul Caraș-Severin.

Gheorqhe CUCU 
Euqen DICHISEANU

ocupă o suprafață de 3 300 hectare. 
Aici, în pofida faptului că majori
tatea terenurilor cultivate cu griu 
sint situate în pantă, prin buna or
ganizare a muncii cooperatorilor și 
mecanizatorilor și folosirea judicioa
să a fiecărei ore bune de lucru, 
recolta a fost strinsă, la data men
ționată, de pe mai bine de 1 150 hec
tare, iar în cooperativele agricole 
Band. Mădăraș. Fînate și altele su
prafața recoltată se ridică la peste 
50 la sută din cea planificată.

La ferma vegetală din Iclănzel și 
la cea din Icland se lucra cu cite 8 
combine de pantă. Deși configurația 
terenului a pus la grea încercare\pre- 
gătirea combinerilor, prin organi
zarea bună a muncii și asigurarea 
unei asistențe tehnice de calitate, fie

riență, s-a concretizat în fapt în spo
rirea interesului față de zootehnie în 
general.

— La noi, ne spune tovarășul 
Constantin Olaru, directorul I.A.S. 
Sibiu, campania de recoltare a fu
rajelor o tratăm cu aceeași răspun
dere ca și pe aceea de recoltare a 
griului. Pînă acum avem depozitate 
1 100 tone fin. 830 tone semisiloz, 
precum și 2 100 tone semifîn. în ca
zul fiecărui sortiment cantitățile sint 
duble față de aceeași perioadă a 
anului trecut. Așa după cum rezultă 
din datele prezentate, pină acum am 
făcut mai mult semifîn, obligați și de 
ploile multe care au căzut. Dar decit 
un fin rău, plouat și depreciat, mai 
bine un semifîn bun. Acum sintem 
la coasa a doua, pe care o vom 
face numai fin.

Pe Valea Hîrtibaciului, la I.A.S. 
Agnita, după cum ne spune directo
rul unității. Horea Avram, sînt de
pozitate peste 3 000 tone fin, 1 600 
tone semifîn și 860 tone suculente, 
ceea ce reprezintă un plus față de 
aceeași perioadă a anului trecut de 
1 463 tone fin și 750 tone suculente. 
La fermele de ovine Brotea și Șo- 
martin întîlnim pe șefii de fermă 
Emil Cernea și Emil Gherghel, care, 
în mai puțin de 9 zile, au depozitat 
560 și respectiv 540 tone fin. în ca
drul I.A.S.-ului se desfășoară acum 
coasa a doua la trifoliene. Uscarea 
lor se face pe cele 5 000 de capre 
confecționate, astfel ca masa-verde 
să nu se deprecieze și să sufere pier
deri. Tot aici, pentru adăpostul fura
jelor, anul trecut au fost construite 
cinci fînare, iar în acest an au fost 
terminate alte șase.

Deși, in ansamblu, pe județ, reali
zările la recoltarea și depozitarea 
furajelor sînt bune, se constată totuși 
diferențe de producție între unități, 
ceea ce denotă că încă mai există

forțelor de la sate

LA ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI-UNELTE Șl AGREGATE 

BUCUREȘTI

La activitate bine organizată, 
rezultate pe măsură

care combiner a realizat, în medie, 
cite 5 hectare pe zi. O asemenea or
ganizare a muncii a făcut ca, la data 
raidului nostru, suprafața recoltată 
cu griu să ajungă la peste 250 hec
tare. din cele 555 hectare cultivate. 
Exemplul mecanizatorilor din Iclăn- 
zel trebuie urmat neîntîrziat și de 
cei din Oroi și Căpuș, unde, deși 
condițiile de lucru sint similare cu 
cele din Iclănzel, secerișul griului 
este mai întîrziat.

Lucrarea trebuie impulsionată și în 
unitățile agricole din nordul județu
lui, unde secerișul griului este abia 
la inceput.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

suficiente rezerve pentru asigurarea 
unor cantități și mai mari de nutre
țuri. Astfel, în vreme ce cooperati
vele agricole de producție din Bratei, 
Șura Mare, Avrig, Retiș, Axente Se
ver, precum și I.A.S.-urile Ruja, 
Șura Mică au obținut, la prima coa
să de trifoi, producții de peste 25 000 
kg masă-verde la hectar. în unitățile 
învecinate acestora, adică Ia Amnaș, 
Moșna, Cîțișoara sau Stejeriș, canti
tatea era cu 10 000 kg mai mică la 
hectar. De asemenea, nivelurile pro
ducțiilor de borceag, de peste 30 000 
kg la hectar, obținute de cooperati
vele agricole de producție Hosman, 
Blăjel, Noiștot, Apoldu de Jos, Cris
tian, I.A.S. Agnita, au ajuns abia la 
jumătate în unitățile agricole din 
Săcel, Boian și Amnaș.

Este limpede că asemenea discre
panțe intre unități imediat învecinate 
exclud cu desăvirsire , posibilitatea 
unor motivații de ordin climatic. în 
cauză sînt deficiențe de natură or
ganizatorică, modul diferit în care 
factorii de răspundere înțeleg să-și 
ducă la îndeplinire obligațiile ce le 
revin. „La direcția agricolă jude
țeană — ne spune Constantin Bu- 
cuța, directorul cu producția zooteh
nică — am identificat toate acele 
unități unde factorii răspunzători mai 
trăiesc cu ^mentalitatea că important 
e „să scoatem animalele din iarnă". 
Pentru toate acestea am stabilit pro
grame speciale de măsuri, cu respon
sabilități concrete, menite să asigure 
recuperarea rămînerilor în urmă, 
stringerea tuturor resurselor de fu
raje și care să conducă în final la 
ceea ce se întîmplă în întreg jude
țul: o nouă atitudine, responsabilă, 
față de furaje și, prin aceasta, față 
de zootehnie".

Ion ONUC NEMES
corespondentul „Scinteii"

DOLJ:

Ii și noapte la 
irigarea culturilor

în toate zonele județului Dolj se 
resimte acut lipsa de apă în sol. în- 
trucît în această zonă nu a plouat de 
mult timp, deficitul de apă pe solu
rile cernoziomice, la adîncimea de 
80 cm, este cuprins intre 750 și 
1 300 mc pe hectar. Iată de ce in ase
menea condiții, sub directa îndru
mare a comitetului județean de par
tid, s-au luat măsuri în vederea in
tensificării irigațiilor. S-a constituit 
un comandament special pentru 
coordonarea activității în sistemele 
de irigații. Pe baza informațiilor per
manente primite din teritoriu asupra 
modului de funcționare a agregatelor 
și instalațiilor și al înfăptuirii pro
gramului stabilit pe fiecare zi și 
noapte și pentru fiecare cultură în 
parte, se stabilesc seara și dimineața 
măsurile ce se impun în funcție de 
situația concretă din fiecare sistem 
și unitate agricolă. încă de la înce
putul lunii iulie, suprafața irigată a 
Doljului a sporit cu încă 17 276 hec
tare prin darea în folosință a unor 
noi suprafețe in sistemul hidroame- 
liorativ terasa „Cimpia Caracalului". 
De asemenea, județul Dolj dispune 
și de energia electrică necesară pen
tru asigurarea unei activități de iri
gații corespunzătoare cerințelor im
puse de seceta resimțită în această 
parte de țară. Cum se acționează ?

într-o recentă investigație in mai 
multe unități am constatat că îndeo
sebi în sistemele Dăbuleni, Amărăști, 
Birca și Băilești se irigă aproape la 
capacitatea maximă atit ziua, dar 
mai ales noaptea. Inginerul Ion 
Georgescu, directorul cu exploata
rea al I.E.E.L.I.F., ne spune că în fie
care unitate agricolă și sistem de 
irigații se fac, noapte de noapte, 
controale, iar dimineața se analizează 
operativ programul de udări, luîn- 
du-se măsuri, inclusiv disciplinare, 
atunci cind acesta nu se respectă. 
Pentru săptămina 16—22 iulie, în Dolj 
s-au prevăzut să se irige 95 208 hec
tare, cu un ritm mediu zilnic de 
peste 13 000 hectare. Pînă vineri sea
ra s-au irigat aoroape 80 000 hectare. 
Printr-o mai bună organizare a ac
tivității în teritoriu, pe 22 iulie s-a 
realizat cea mai mare viteză zilnică, 
de aproape 11 360 hectare, ritm care 
s-a menținut si în ultimele trei zile. 
Se impune insă ca peste tot să se 
acționeze cu aceeași răspundere față 
de soarta producțiilor acestui an. Su
portul acestei afirmații il constituie 
faptul că unitățile din sistemul „Cim
pia Caracalului", îndeosebi din con
siliul agroindustrial Zănoaga, n-au 
realizat decit aproape 70 la sută din 
programul de udări prevăzut pentru 
această săptămînă. Cauzele re
zidă atit în anumite defecțiuni ce 
apar in instalații si Ia agregate 
îndeosebi în unitățile din sistemul 
nou terasa „Cimpia Caracalului", cît 
și datorită unor defecțiuni organizato
rice ce țin fie de mutarea neritmică 
a aripilor de ploaie, fie de o activi
tate necorespunzătoare a echipelor 
de udători. în săptămina 22—29 iu
lie. în județul Dolj urmează să fie 
irigate, potrivit programului. 95 300 
hectare, ceea ce impune o organi
zare temeinică a muncii, astfel in
cit apa să ajungă la rădăcina plan
telor.

Nicolae BĂBAlAU 
corespondentul „Scinteii"

Fiecare zi este hotărîtoare 
pentru realizarea 

sarcinilor de producție
ANCHETA „SCINTEII" IN ÎNTREPRINDERI PRODUCĂTOARE DE MAȘINI-UNELTE

La ora actuală pe ansamblul Centralei industriale 
de mașini-unelte se înregistrează restanțe serioase in 
realizarea prevederilor de plan pe primul semestru ai 
anului. Mai exact, o parte dintre unitățile centralei 
Si-au îndeplinit cu punctualitate riguroasă sarcinile 
de plan in timp ce alte unități nu au reușit acest 
lucru. Această stare de lucruri aparent paradoxală 
evidențiază fără echivoc existența in rindul unităților 
acestei centrale a două stiluri diferite de muncă, a 
două moduri deosebite de abordare a problemelor de 
producție. Pe de o parte, este vorba de o preocupare 
consecventă pentru organizarea temeinică a procese
lor de fabricație, pentru întronarea unui climat de 
ordine și disciplină la fiecare loc de muncă, iar, pe de

altă parte, de minusuri organizatorice deloc neglijabile, 
de probleme de aprovizionare și desfacere nesoluțio- 
nate la timp, de tendința de a impinge rezolvarea lor 
către organele coordonatoare.

Asa cum s-a subliniat la recenta ședință a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., este necesar 
ca toate ministerele, centralele și întreprinderile să 
acționeze cu hotărire și să ia măsuri terme pentru 
recuperarea restanțelor si îndeplinirea integrală a 
planului pe luna iulie, semestrul II și pe întregul an 
1988.

Despre modul în care aceste cerințe sint înțelese și 
respectate în unitățile centralei amintite, relatăm în 
sondajul nostru de astăzi.

La un moment dat, în urmă cu 
cîteva luni, la întreprinderea de ma
șini-unelte și agregate din Bucu
rești nerealizarea planului la pro
ducția fizică — e drept, foarte mică 
— devenise, cum era și ■ firesc, o 
problemă deosebită pentru întregul 
colectiv. Cei optimiști — mulți la 
număr — manifestau încrederea că 
această situație va fi in cel mai 
scurt timp inlăturată. Nu de la sine, 
ci prin efortul întregului colectiv. 
Și imediat s-a trecut hotărît la mun
că. în primul rind s-a analizat in 
toate secțiile de producție stadiul 
realizării fiecărei mașini-unelte in 
parte. S-au stabilit sarcini concrete 
pe servicii, sectoare, formații de lu
cru. Au fost trasate responsabilități 
precise pentru fiecare cadru de con
ducere. Săptămînal. consiliul oame
nilor muncii, comitetul de partid au 
analizat stadiul realizării planului la 
producția fizică și export.

Bilanțul cu care colectivul de la 
I.M.U.A.B. a încheiat primul semes
tru al acestui an vine să confirme 
că măsurile luate au fost judicioase, 
că atunci cînd se muncește bine se 
poate depăși orice dificultate.

Cum se explică această schimbare 
In bine ? Iată un singur exemplu, 
dar care are o semnificație mai lar
gă. Pe biroul tovarășului Mihalache 
Niculescu, secretarul comitetului de 
partid din cadrul întreprinderii, se 
află mai multe dosare. Fiecare in 
parte cuprinde sarcini concrete și 
răspunde solicitărilor unor programe 
prioritare ale economiei. Răsfoind 
cîteva observăm că toate termenele 
sînt respectate, iar în unele cazuri 
mașinile-unelte au fost livrate chiar 
în avans.

— Nici nu s-ar putea altfel — 
ne spunea secretarul comitetului de 
partid. Trebuie să executăm o gamă 
largă de mașini speciale și la temă, 
în marea majoritate unicate. Mașini 
de înaltă complexitate tehnică. Și 
ne preocupăm să executăm aceste

LA ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI-UNELTE DIN SUCEAVA

Centrala să-și ia în serios atribuțiile
La întreprinderea de mașini-unel

te din Suceava, cea mai mare pon
dere in producție o au mașinile- 
unelte. iar în cadrul acestei grupe 
mașinile-unelte agregat specializate 
și liniile de transfer, care fac parte 
din programele prioritare ale eco
nomiei naționale. La acestea se 
adaugă circa 70 000 sortotipodimen- 
siuni de aparate de măsură și con
trol neelectrice. Sigur, fabricarea 
unei asemenea producții extrem de 
diversificate solicită din plin gin- 
direa colectivului. Spre meritul lor, 
lucrătorii unității au reușit să înde
plinească integral planul producției 
fizice pe semestrul I la produsele 
de mecanică fină, optică și echipa
ment hidraulic, să depășească cu 
4,4 la sută prevederile la mașinile- 
unelte agregat specializate și liniile 
de transfer. La total mașini-unelte, 
planul a fost realizat însă doar în 
proporție de 99,4 la sută, nereali
zarea localizîndu-se la mașinile- 
unelte clasice. Ținind seama că pla
nul producției fizice pe semestrul II 
va crește cu aproape 14 la sută față 
de realizările din prima jumătate a 
anului, să vedem ce măsuri s-au 
luat și cum se acționează pentru în
deplinirea în condiții cît mai bune 
a prevederilor pe perioada ce a 
rămas din acest an:

— Dat fiind faptul că în semes
trul II nu avem comenzi la nivelul 
capacității de producție, am întocmit 
un program prin care am devansat 
unele produse — ne spunea tovară
șul Costache Iacob, directorul între
prinderii. în conformitate cu acest 
program, am făcut o analiză con
cretă a asigurării bazai tehnico-ma- 
teriale, in spiritul legii nr. 3/1988, 
pentru aprovizionarea cu materiile 
prime, materialele șl componentele 
(motoare, echipamente electrice și 
hidraulice etc.) necesare. Totodată,

Cînd se planifică fără a se ține seama 
de posibilități

După primul semestru din acest 
an. Centrala industrială de mașini- 
unelte București înregistrează în
semnate restanțe la producția fizică. 
Amănunte despre cauzele care au 
determinat o asemenea situație ne-a 
furnizat tovarășul Gheorghe Hagi- 
vreta. șeful serviciului plan-desfa- 
cere din cadrul centralei.

— Știm că la nivelul centralei sint 
unele rămineri in urmă la produc
ția fizică. Ca.re sint unitățile .unde 
se localizează cele mai mari res
tanțe ? 

mașini în condiții de calitate ire
proșabilă, astfel incit ele să asigure 
la beneficiari o productivitate ridi
cată, un consum redus de metal, in
tr-un cuvînt să fie competitive cu 
produsele similare executate pe plan 
mondial.

Sigur, mai sînt încă destule pro
bleme de rezolvat în organizarea 
producției și a muncii. Probleme 
care acum sint analizate cu răspun
dere în cadrul fiecărei secții a în
treprinderii și care vor face obiec
tul dezbaterilor apropiatei adunări 
generale a oamenilor muncii. Referi
tor la această problemă, se cuvine 
subliniată atenția deosebită pe care 
o acordă comitetul de partid, con
siliul oamenilor muncii, fiecare om 
al muncii pregătirii adunării gene
rale. Astfel, in întreprindere au 
fost create colective lărgite de spe
cialiști și muncitori care analizează, 
acolo unde este cazul, lipsurile și 
neîmplinirile, discută și stabilesc 
măsurile pentru Îndeplinirea ritmică 
și integrală a planului. Practic, prin 
acest stil de muncă se urmărește ca 
la adunarea generală a oamenilor 
muncii reprezentanții fiecărui colec
tiv să fie în măsură să răspundă la 
toate problemele de care depind 
realizarea planului și devansarea 
unor comenzi de export.

într-un asemenea climat de mun
că surprinde însă situația înregis
trată în secția montai-general. Cu 
toate eforturile muncitorilor, cîteva 
utilaje nu pot fi predate beneficia
rilor deoarece furnizorii din indus
tria orizontală și în special produ
cătorii de motoare electrice, cabluri, 
panouri electrice nu-și onorează la 
timp și la nivelul calitativ stabilit 
contractele încheiate. Această situa
ție persistă de mai mult timp. Ea a 
fost analizată în ședințe și coman
damente comune. S-au stabilit pro
grame. măsuri și responsabilități. 
Numai că sprijinul așteptat din par
tea furnizorilor întîrzie.

am făcut ofertarea produselor atit 
prin compartimentele de specialitate 

ale întreprinderii, trimițind la po
tențialii beneficiari delegați fișe 
tehnice ale produselor, cit și prin 
intermediul întreprinderilor de co
merț exterior sau al centralelor in
dustriale.

La cele subliniate de directorul 
unității se adaugă alte numeroase 
acțiuni prin a căror finalizare se 
vor obține importante sporuri de 
producție. „Astfel, pentru a elimina 
«locurile înguste» la operațiile de 
strunjire și frezare — ne spunea 
maistrul Radu Burlacu, secretarul 
biroului organizației de partid pre
lucrări «A» — am reorganizat sec
ția prelucrări mecanice. Preconizăm 
un spor de producție-marfă in va
loare de 1,68 milioane lei anual, 
creșterea productivității muncii și 
reducerea cheltuielilor totale cu 
600 000 lei, iar a celor materiale cu 
300 000 lei".

Preocupări deosebite se manifestă 
in unitate și pentru modernizarea 
produselor. Iată un singur exemplu. 
Deși termenul planificat era 31 au
gust, un colectiv de specialiști a fi
nalizat toate fazele prevăzute în 
program pentru introducerea în fa
bricație a variantei modernizate a 
mașinii de debitat cu disc abraziv. 
Noua variantă a mașinii cîntărește 
cu 19,5 kg mai puțin și se realizează 
într-un timp mai mic cu 14,5 ore 
decit cea veche. Eforturile colecti
vului sucevean se cer susținute insă 
și de Centrala industrială de ma
șini-unelte, de ministerul de resort. 
Pentru că unitatea se confruntă cu 
o serie de probleme care-i depășesc 
atribuțiile. Este vorba de insuficien
ta asigurare a materialelor necesare 
pentru vopsirea mașinilor-unelte, 
precum și a metalelor neferoase, 
uleiurilor hidraulice și curelelor 
trapezoidale. (Sava Bejinariu).

— într-adevăr, la nivelul centralei, 
după primele șase luni din acest 
an înregistrăm o restanță de peste 
130 milioane lei. Din cele 14 unități 
ale centralei, opt și-au realizat 
sarcinile de plan Ia producția-marfă 
și producția fizică, iar șase — nu. 
Restante însemnate au întreprinde
rile ,.înfrățirea“-Oradea, mecanică 
Roman, de mașini-unelte Suceava, 
de mașini de rectificat Cluj-Napoca.

— Care sint principalele cauze ■ 
ale acestor restanțe ?

— Restanțele se datorează In prin
cipal faptului că planul valoric la 
mașini-unelte nu este corelat cu 
structura sortimentală a producției 
fizice. în plus, beneficiarii interni 
au renunțat la unele contracte și re
partiții. Apoi, in prima perioadă a 
anului am căutat să executăm cu 
prioritate exportul. Numai că pro
dusele de export au avut valori mai 
mici, pe cind mașinile la temă, 
agregatele, liniile de transfer — pro
duse cu valori mai ridicate — nu 
s-au executat. De aici și restanțele,

— Întreprinderile centralei sint 
capabile să execute produse compe
titive, de inaltă tehnicitate, precum 
și mașini clasice, raboteze, mașini 
de găurit, strunguri paralele. Cum 
se explică atunci că planul nu e 
acoperit cu contracte ?

— Lucrurile sînt puțin mal com
plicate. O să vă dau un singur 
exemplu. La o expoziție internațio
nală de mașini-unelte am prezentat 
un produs, o mașină automatizată 
cu comandă numerică. Alături de 
ea au fost expuse produse cu ace
leași caracteristici executate de fir
me renumite în producția de ma
șini-unelte. Foarte mulți particlpanți 
s-au interesat de produsul nostru, 
făcîndu-ne oferte concrete și foarte 
avantajoase de contractare. Nu am 
putut da însă nici un răspuns de
oarece nu erau clarificate unele pro
bleme de preț. Pe piața mondială, 
tendința este spre mașini-unicatj 
mașini la temă, linii de transfer, ce
lule și sisteme flexibile. Ne-am re
pliat rapid și noi la această cerință. 
Dar, din diverse motive, sintem puși 
în situația să exportăm mașini- 
unelte clasice.

— Cum răspund unitățile centralei 
solicitărilor întreprinderilor din 
țară ? Cum se implică acestea în 
realizarea programelor de moderni
zare in întreprinderi ?

— Ori de cite ori am fost solici
tați să executăm linii de mașini, 
agregate complexe,, am făcut-o. 
Exemple in acest sens sint colabo
rările cu întreprinderea „1 Mai“- 
Ploiești, întreprinderile de autotu
risme „Dacia“-Pitești. „Oltcit“-Cra- 
iova ș.a. Ne străduim să venim în 
întimpinarea beneficiarilor noștri. 
Dar în multe întreprinderi nu se 
manifestă grija necesară față de 
mașinile-unelte. Sondaje efectuat^ 
de specialiști din centrală au relevat 
că in multe cazuri acestea nu sint 
întreținute corespunzător. Este mai 
ușor să afirmi că mașinile nu sînt 
bune decit să le întreții. în plus, 
prea puține întreprinderi au înțeles 
că modernizarea înseamnă linii auto
matizate, linii de transfer, celule șl 
sisteme flexibile. Ni se solicită In 
continuare mașirrt de rectificat, ma
șini de alezat și frezat ș.a.

— Centrala industrială de mașini- 
unelte, în calitatea sa de titular de 
plan, cum a sprijinit unitățile din 
subordine pentru recuperarea res
tanțelor ?

— Se discută mult despre rolul 
centralei. Noi ne cunoaștem rolul, 
atribuțiile și răspunderile. Sintem 
pregătiți să asigurăm bunul mers , al 
activității productive. Dar afirm cu 
toată răspunderea că organele de 
sinteză nu sînt încă pregătite să lu
creze cu noi. Acestea discută cu mi
nisterul, iar ministerul la rindul Iui 
defalcă sarcinile pe centrală.

— Ce măsuri ați luat pentru recu
perarea restanțelor și realizarea in
tegrală a planului la producția 
fizică ?

— în adunările generale care ur
mează să se desfășoare peste citeva 
zile in fiecare întreprindere vom 
dezbate programele de măsuri în
tocmite pentru fiecare unitate in 
parte, care sint menite să contribuie 
la recuperarea restanțelor acolo 
unde există. Contăm pe propunerile 
oamenilor muncii, în special ale celor 
care lucrează efectiv în producție. 
Pentru a recupera insă restanțele, 
eforturile noastre trebuie să fie 
sprijinite și de furnizorii de mate
riale, care au datoria să ne livreze 
la termen și în condiții de calitate 
sporită motoarele electrice, chiturile 
și vopselele, echipamentele de auto
matizări, celelalte echipamente.

Există posibilități reale ca 
restanțele înregistrate de unită
țile Centralei industriale de ma
șini-unelte să fie grabnic recu
perate, astfel incit producția de 
mașini-unelte să se situeze la 
nivelul cerințelor beneficiarilor 
interni și partenerilor străini. 
Pentru aceasta este necesar să 
se rezolve neîntîrziat probleme
le aprovizionării tehnico-mate- 
riale, care nu sînt de nesoluțio
nat. De asemenea, relațiile de 
cooperare existente intre între
prinderile centralei pot fi îmbu
nătățite. Problema de fond reie
șită in sondajul efectuat, care 
influențează negativ ritmul și 
calitatea producției de mașini- 
unelte, o constituie necorelarea 
planului valoric cu structura 
sortimentală a producției fizice. 
Trebuie prin urmare să se ana
lizeze in detaliu această situație 
și să se adopte măsurile ce s« 
impun pentru corelarea sarcini» 
lor de plan.

Grupai realizat de 
Gheorqhe IONITA
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Mindria și răspunderea 

de a zidi o (ară nouă
Ca unul dintre sulele de mii de 

constructori de pe marile șantiere 
de investiții ale țării, simt nevoia 
să-mi împărtășesc impresia pro
fundă și sentimentele de insufleti- 
toare mîndrie patriotică eu care 
am urmărit cuvîntareâ tovarășulu i 
Nicolae Ceaușescu la recenta ședin
ță a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., consacrată împlini
rii a 23 de ani de la lucrările 
istoricului Congres al IX-lea al 
partidului. Eveniment de o covirși- 
toare importanță care a declanșat 
profunde schimbări pe harta țării, 
în munca și viata poporului nostru. 
Congresul al IX-lea 1-a ales, prin 
voința partidului, a întregii noas
tre națiuni. în funcția supremă de 
secretar generai al partidului pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. De 
numele conducătorului nostru iubit 
este legată epoca celor mai 
mari realizări în dezvoltarea eco
nomică și socială a tării, devenită 
pentru noi. constructorii, epoca 
unor mărețe și grandioase ctitoiii.

Nu greșesc cu nimic atunci cînd 
afirm că profesiunea noastră, de 
constructor, a căpătat, datorită po
liticii științifice, profund novatoare 
promovate și înfăptuite sub con
ducerea nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. valențe noi, 
superioare. Căci a fi astăzi con
structor în România înseamnă să 
participi cu dăruire și abnegație; 
cu întreaga ta putere de muncă la 
înălțarea unor obiective economice 
de mare amploare, la realizarea 
unor edificii social-culturale impu
nătoare, la înnoirea și remodelarea 
tuturor orașelor și localităților țării, 
în sfîrșit, la înfăptuirea unor im
presionante lucrări edilitare. A fi 
astăzi constructor în România mai, 
înseamnă, și afirm acest lucru din 
experiența mea directă, să-ți des
fășor! activitatea in cu totul alte 
condiții decit in urmă cu două de
cenii. Locul uneltelor simple 
pe care le foloseam atunci 
a fost luat de echipamente și 
utilaje de înaltă performanță si 
tehnicitate, care ne ușurează în 
mod considerabil munca, dar, mai 
ales, ne permit atingerea unor pro
ductivități ridicate, reflectate atît în 
rezultatele noastre, cit și în venitu
rile obținute.

Fac parte din marea familie de 
oameni ai muncii din cadrul Cen
tralei de construcții industriale 
București, unitate puternică. înfiin
țată din inițiativa secretarului ge
neral al partidului, prin organiza
rea pe baze noi a activității din 
ramura de eonstrucții-montaj. îm-

Îndemnuri pentru rodnicia 

de astăzi și de mîine 

a pămintului
Mi se întîmplă adesea să fiu pus 

în situația să compar producțiile 
din trecut cu cele pe care le reali
zăm astăzi, practic cu aceiași oa
meni care, pe la începutul anilor 
’60, trebuiau să trudească din greu 
pentru a asigura existenta tinerei 
noastre cooperative agricole. Dacă 
cineva mi-ar fi spus atunci că noi 
la Grindu vom ajunge la producții 
de peste 5 000—6 000 kg gnu la 
hectar, 15 000 kg porumb știuleți, 
4 000 kg floarea-soarelui, 55 000 kg 
sfeclă de zahăr, peste 5 000 litri 
lapte de la fiecare vacă, la vremea 
aceea, deși eram optimiști, aș fi 
primit prezicerea cu rezerve. Des
pre asemenea producții nu se pu
tea discuta, pentru că nici măcar 
nu auzisem vorbindu-se de așa 
ceva. Acum am ajuns să nu fim 
prea mulțumiți de rezultate. Fiind
că, în primul rînd, sintem convinși 
că putem mult mai mult. Condi
țiile superioare ale agriculturii 
noastre de astăzi trebuie concreti
zate în producții de virf, la nivelul 
obiectivelor noii revoluții agrare.

Privind în urmă, în perspectiva 
celor 23 de .ani de Ia Congresul al 
IX-lea al partidului, putem spune

CONSEMNĂRI BĂRĂGANULUI
Discutăm chiar în aceste 

zile fierbinți, nu numai 
sub aspectul climatului, 
ci ai ca temperatură a ac
tivității cultural-educative 
cu tovarășul Gheorghe 
Preda, activist cultural din 
Fetești, un mare ani
mator al multor forma
ții și genuri artistice. De 
altfel, încă de la prima e- 
diție a Festivalului național 
..Cintarea României" cei 
din Fetești s-au situat pe 
primele locuri la multe 
genuri si forme artistice. 
Umorul, modalitate dificil 
de utilizat cu finalitate e- 
ducativă, i-a făcut cunos- 
cuțl în multe locuri pe cei 
din Fetești.

Argumentele pe care le 
oferă Feteștiul, cu toate 
organizațiile și Instituțiile 
sale, în favoarea realizării 
centrelor de cultură și 
creație „Cintarea Româ
niei", inițiate și indi
cate de secretarul gene
ra! al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
sint dintre cele mai eloc
vente prin multilateralita
tea și calitatea lor. Practic, 
nu există in activitatea cul- 
tural-artistică desfășurată 
de oamenii muncii gen sau 
formă care să nu-și fi găsit 
exprimarea la Fetești. 

preună cu tovarășii mei de muncă 
sintem prezenți, , practic, pe cele 
mai importante șantiere de investi
ții ale țării — la Centrala atomo- 
clectrică de la Cernavoda, pe plat
forma chimică Giulgiu, la noul 
centru politico-administrativ al ca
pitalei țării, la marile obiective șj 
ansambluri de locuințe ce se ridică 
acum în București, pe multe, foarte 
multe alte șantiere. Deseori am 
avut fericitul prilej să primim pe 
șantiere vizita de lucru a conducă
torului partidului si st Pului. ale că
rui indicații ne-au orientat de fie
care dată mai bine eforturile si ale 
cărui îndemnuri ne-au îmbărbătat, 
determinind in fiecare dintre noi 
hotărîrea de a munci mai spornic, 
de a ne îndeplini in condiții cit 
mai bune-sarcinile încredințate. In 
chip firesc, aș. putea spune, unita
tea noastră s-a situat in mod con
stant printre fruntașii in întrece
rea socialistă, fapt care s-a concre
tizat și în acordarea înaltei distinc
ții de „Erou al Muncii Socialiste".

Dișcutind adeseori cu oamenii din 
echipa mea, cu al ți tovarăși de 
muncă, am ajuns la concluzia că 
țoale aceste condiții noi de muncă 
și de viață le datorăm secretarului 
general al partidului, care cu ener
gie și consecvență a. promovat o 
politică susținută în domeniul in
vestițiilor. Roadele ei le cunoaștem 
eu toții, întreaga țară și-a schim
bat fundamental înfățișarea. Nu 
există oraș, nu există localitate șau 
așezare care să nu fi fost integra
te la pulsul unei dinamice activități 
constructive. Peste 180 de platfor
me industriale puternice și , mo
derne. construite in anii ..Epocii 
Nicolae Ceausescu-', miile de obiec
tive industriale, sutele de mii de 
apartamente edificate, in ansambluri 
confortabile de locuințe — iată nu
mai parțial bilanțul unei opere 
constructive fără precedent, al cărei 
promotor este secretarul, general al 
partidului și la care avem mândria 
să afirmăm că am participat și noi, 
constructorii, cu întreaga noastră 
ptitere de muncă, cu elan și spirit 
revoluționar.

Tată de ce doresc să mă alătur tu
turor fiilor țării, urind secretarului 
general al partidului multă sănătate 
și putere de muncă, să ne trăiască 
intru multi ani, pentru ea proiec
tele îndrăznețe de astăzi să se 
transforme mîine în realitate, prin 
munca noastră avîntată, spre bi
nele și fericirea întregului popor.

Serban MARIN
muncitor, șef de echipă, București 

că în viata cooperativei noastre au 
existat multe momente importante 
pentru dezvoltarea ei. De fiecare 
dată, vizitele de lucru ale secre
tarului general al partidului au 
constituit momente esențiale im 
activitatea noastră, care ne-au pro-l 
pulsat spre realizări tot mai im
portante. Vizitindu-ne pentru pri
ma oară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a sfătuit înde
lung cu noi. interesîndu-se asupra 
cauzelor care ne împiedică să rea
lizăm producții mult mai mari, de 
felul în care gospodărim averea 
obștească, de viața cooperatorilor. 
Una din indicațiile pe care ni le-a 
dat a fost de a trece cu forțe pro
prii la săparea unor canale care 
să ducă la înlăturarea excesului de 
umiditate ce afecta pămîntul nos
tru cel mai fertil. Am urmat acest 
sfat pentru că aceasta era singura 
cale pentru a putea da siguranță 
producției vegetale. Sprijinul pe 
care l-am primit apoi din partea 
statului avea să dea o nouă dimen
siune «celor lucrări simple pe care 
le-am declanșat pentru sporirea 
rodniciei pămîntului. De altfel, po
litica agrară promovată consecvent 

0 POARTĂ CULTURALĂ A
îi lăudam mai înainte pe 

cei din Fetești pentru dis
ponibilitatea lor pentru 
umor, concretizată și in 
festivalul devenit tradițio
nal în fiecare toamnă, „Un 
bob de veselie". Un bob de 
veselie, da, dar cu ce ines
timabile roade pe plan e- 
ducativ. Bobul de veselie 
e un fel de bob de rouă 
în care se reflectă soarele 
cu toată luminozitatea și 
pătrunderea sa. Spun a- 
ceasta pentru că nu numai 
estrada casei de cultură 
sau grupul său satiric 
s-au situat pe primul 
loc pe țară, ci și cupluri
le satirice și comice. Ca 
să nu uităm formațiile de 
satiră și umor de Ia 
I.P.I.L.F., fabrica de tri
cotaje. cooperația de achi
ziții, producție și desfacere 
de mărfuri. Cum, de ase
menea, trebuie să amintim 
Școala generală nr. 3, care, 
la ultimele patru edi
ții ale Festivalului național 
„Cintarea României", s-a 
clasat pe primul loc la ni
vel republican, Feteștiul 
mai excelează prin grupul 
vocal al sindicatului în- 
vățămînt, prin vechiul cor 
al C.F.R., teatrul popu
lar, prin formațiile de

dansuri moderne și dansuri 
de societate.

Cîțeva sute de cetă
țeni din Fetești participă 
la activitatea culturală care 
se bucură de o bună tra
diție. Un exemplu impre
sionant pentru mine a fost 
redescoperirea unui vechi 
activist cultural. Gheorghe 
Pavel, șeful gării din 
Fetești, pe care l-am cu
noscut în decembrie 1958 la 
Platone.ști, comună din a- 
propierea Feteștiului. spre 
Țăndărei, unde s-a ilustrat 
ea instructor de dansuri 
extrem de priceput din 
moment ce făcuse parte 
din celebrul ansamblu fol
cloric al C.F.R. pe tară. 
Tot Gheorghe Pavel e unul 
din inițiatorii ansamblului 
folcloric din Fetești, care 
a cucerit importante trofee 
la festivaluri artistice din 
Franța și Spania, ca și din 
alte țări europene.

Este interesant de re
marcat faptul că activiștii 
culturali din Fetești s-au 
preocupat în permanență 
de găsirea unor mijloace 
artistice de expresie cit 
mai moderne.

înscriind în program 
numeroase și substanțiale 
expuneri și dezbateri, la 
Fetești desfășoară o ac-

de partidul nostru comunist, pri
vind sprijinirea multilaterală a 
agriculturii în crearea unei baze 
tehnice și materiale, moderne, a 
constituit suportul tuturor . marilor 
acțiuni pe care le-a întreprins ță
rănimea noastră in anii ce au ur
inat după istoricul Congres al 
IX-lea al partidului, pentru ridi
carea nivelului de organizare și de 
productivitate al agriculturii socia
liste.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, avea 
să revină in mijlocul nostru in 
1984. Și mare ne-a fost satisfacția 
cind a avut, numai cuvinte de lau
dă față de tot ce am înfăptuit noi 
aici. Apreciind atunci că am chib
zuit bine asupra a tot ce am în
treprins pentru sporirea rodniciei 
pămîntului, pentru dezvoltarea pu
ternică a zootehniei, tovarășul 
Nicplae Ceaușescu și-a exprimat 
încrederea că noi, cooperatorii din 
Grindu, vom găsi căile și mijloa
cele necesare pentru a realiza pro
ducții și rezultate economice și mai 
bune. Am fost îndemnați să trecem 
Iii aplicarea unor tehnologii inten
sive de creștere a animalelor, por
nind de la ameliorarea și selecția 
efectivelor. Și avea mare dreptate 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pen
tru noi. singura cale de a spori pon
derea producției animaliere in to
talul producției agricole o repre
zintă practicarea linei zootehnii 
moderne, intensive, tnțelegind acest 
lucru, ne-ăm''organizat o fermă de 
taurine, care, din toate punctele de 
vedere, rivalizează cu cele mai va
loroase unități specializate iîn pro
ducția de lapte. Un model, mai ales 
în ceea ce privește nivelul ridicat 
de productivitate, ii poate repre
zenta și complexul avicol, ca de fapt 
și ferma de ovine. Dezvoltind pu
ternic aceste activități, am ajuns 
astăzi să ridicăm ponderea zooteh-

Pentru afirmarea noii 

conștiințe revoluționare
Tnscris cu litere de aur în cartea 

. neamului românesc, cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R., eveni
ment de importanță hotărîtoare 
pentru procesul de edificare a so
cialismului in România, a deschis 
o etapă nouă in activitatea parti
dului, de mari prefaceri in toate 
domeniile. El marchează Începutul 
unei glorioase și revoluționare epoci 
de dezvoltare și înflorire a patriei 
noastre, de adinei prefaceri în via
ța economică, politică și socială a 
tării. in conștiința tuturor fiilor 
patriei- De aceea, această epocă 
este denumită, eu mindrie și dem
nitate, „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Cu prilejul împlinirii a 23 de ani 
de la Congresul al IX-lea. întregul 
nostru partid si popor, dind 
expresie sentimentelor de înaltă 
prețuire și profund respect l'ață 
de conducătorul iubit si stimat 
al partidului șl statului, a adus un 
cald și înălțător omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru îndelun
gata și rodnica activitate pusă în 
slujba înfăptuirii idealurilor de pro
gres si prosperitate, de libertate, 
independentă si pace ale poporului 
român.

Pentru noi, educatorii comuniști, 
cel de-al IX-lea Congres al parti
dului, deschizător de noi orizon
turi cultural-științifice, are o per
manentă valoare de simbol, de mo
ment de referință in munca noas
tră de formare și educare a tine
rei generații. încă de la tribuna 
istoricului Congres al partidului din 
1965. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
învestea invățămintul românesc cu 
înalta și nobila misiune de factor 
de civilizație și cultură, de for
mare a omului nou, înzestrat cu o 
înaltă conștiință moral-polltlcă, re
voluționară, cu bogate cunoștințe 
din domeniu) celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii contem
porane. Răspunzînd cu consecvență 
acestor comandamente social-poli- 
tice și integrîndu-se ou întreaga 
lor capacitate de muncă în efor
turile întregului popor, cadrele di
dactice s-au străduit și se strădu
iesc să-și aducă propria lor contri
buție la transpunerea în viată a 
programului partidului. Ele răs
pund prin fapte condițiilor deose
bite create școlii românești în 
acești 23 de ani, materializate în- 
tr-o bogată și diversificată bază 
materială, în condiții optime de 

tivitate educativă com
plexă, multilaterală desti
nată educației maselor, for
mării omului nou. Ridica
rea pe o treaptă calitativ 
superioară a acestui com
plex de activități prin cre
area centrelor de cultură și 
creație vine să-i îndemne 
pe activiștii Casei de cul
tură din Fetești să între
prindă noi acțiuni cultu
ral-educative. Festivalul 
„Un bob de veselie" din 
septembrie va demonstra, 
prin numeroase noi iniția
tive — premiere artistice, 
expoziție de caricaturi de 
nivel național, invitarea 
unor comici de frunte ai 
scenei românești, tipărirea 
unei foi a festivalului — 
că în mod real Feteștiul e 
un centru de cultură și e- 
ducație. Devenit prin con
struirea complexului fe- 
roviar-rutier poartă a 
Bărăganului, Feteștiul este 
în același timp și o pres
tigioasă poartă culturală, 
cu nimic mai prejos decit 
alte centre din județul Ia
lomița sau din țară. O 
poartă deschisă spre marea 
cultură si creație, ceea 
ce îî înnobilează renu- 
mele.

Niculae STOIAN 

niei la peste 40 Ia sută in totalul 
producției globale agrieole.

Mersul permanent ascendent al 
unității noastre, alături de celelalte 
unități din țară, exprimă in fapt 
atenția cu totul deosebită pe care o 
acordă partidul și statul nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu moder
nizării și sporirii potențialului pro
ductiv al agriculturii românești; 
creșterii eficienței activității aces
tui sector. Aceasta constituie in 
fond esența noii revoluții agrare, 
concept elaborat și fundamentat de 
către secretarul general al partidu
lui. Ne sint limpezi mijloacele prin 
care trebuie să acționăm pentru în
făptuirea obiectivelor pe care tre
buie să le realizăm in perioada 
imediat următoare și in perspecti
vă. Hotăriți să obținem in acest an 
o producție agricolă globală care să 
depășească pragul celor 100 mi
lioane de lei, nu facem altceva de
cit să ducem la îndeplinire anga
jamentul asumat in fața tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, anul trecut, cînd 
i-am avut din nou oaspeți dragi. Și 
de data aceasta, ca și cu prilejul 
celorlalte vizite, secretarul general 
al partidului ne-a îndemnat să ve
ghem cu fermitate asupra stării de 
sănătate a pămîntului, să aplicăm 
tot ceea ce știința ne pune la dis
poziție pentru sporirea rodniciei lui. 
Sintem hotăriți ca prin faptele 
noastre de acum și cele viitoare să 
onorăm încrederea pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu o are in 
noi, de fapt in capacitatea țărăni
mii noastre de a ridica agricultura 
românească la nivelul de dezvolta
re al marelui său potențial pro
ductiv.

Anqhel MIRCEA DAN 
președintele C.A.P. Grindu, 
județul Ialomița

muncă și viață asigurate lor și ele
vilor pentru a se pregăti temeinic 
în vederea integrării soeioprofe- 
sionale, Paleta largă a transformă
rilor petrecute în acești ani cu
prinde și generalizarea învățămîn- 
tului de 10 ani, integrarea învătă- 
mintului cu cercetarea și produc
ția, legarea mai strînsă a acestuia 
cu viața, cu practica socială, pre
cum și pregătirea condițiilor pen
tru trecerea la generalizarea invă- 
țămîntului obligatoriu de 12 ani, 
obiectiv de larg răsunet în rindul 
tuturor oamenilor școlii, al între
gului popor. Toate aceste înnoiri 
revoluționare pe care le-a cunos
cut invățămintul românesc au la 
bază tezele și ideile secretarului 
general al partidului, gîndirea și ac
țiunea revoluționare ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. marele cti
tor al României moderne, condu
cerea și 'îndrumarea de inaltă com
petență a invățămîntului, științei și 
culturii din partea tovarășei Elena 
Ceaușescu, strălucit om politic, sa
vant de reputație internațională. 
Numărindu-mă printre cei 7 500 de 
slujitori ai școlii din județul Sucea
va și desfășurîndu-mi activitatea 
într-o unitate de învățămînt repre
zentativă, ce a beneficiat din plin 
de politica științifică a partidului, 
asemenea tuturor cetățenilor tării, 
am simțit din plin efectul marilor 
prefaceri petrecute și am răspuns 
prin fapte grijii partidului și sta
tului nostru. Conștienți fiind că 
înfăptuirea marilor programe de 
dezvoltare continuă a țării depinde 
de modul de gîndire și acțiune 
al tinerilor pe care-i pre
gătim astăzi pe băneile școlii, că 
vastul program de edificare a pa
triei socialiste va deveni realitate 
prin munca conștientă a construc
torilor de azi și de mîine. toți edu
catorii suceveni acționează cu dă
ruire și pasiune pentru desăvîrși- 
rea profesională în cele mai di
verse meserii a elevilor noștri, pen
tru îmbogățirea bagajului lor de 
cunoștințe, transformînd sălile de 
clasă, atelierele și laboratoarele 
intr-un spațiu fertil al creativității, 
al . legăturii tot mai strînse dintre 
teorie și practică.

Prof. Aurel STAVARACHE 
director adjunct al Liceului 
economic și de drept administrativ 
din Sueeovo

BRAȘOV : Tabere pentru pionieri și preșcolari
Pe frumoasa vale a Timișului, la 

poalele masivelor Piatra Mare și 
Postăvarul, și-a deschis porțile o 
nouă și frumoasă tabără pentru 
pionieri. în același perimetru al 
văii Timișului funcționează și alte 
tabere școlare, printre care și una 
cu caracter internațional, unde se 
află copii din numeroase țâri. în 
această vacanță de vară, in județul

cinema
• In fiecare zi mi-e dor de tine :
COTROCENI <49 48 48) — 15; 17: 19,
POPULAR <331317) - 13: 17; 19
• Păstrează-mă doar pentru tine :
SCALA (11 03 72) — 9: 11; 13; 15;
17,13: 19,30, FAVORIT (43 31 70) - 9; 
11; 13: 15: 17; 19, MELODIA (11 13 49)
— 9: 11,15; 13,30; 15,43; 13: 20
• Să-ți vorbesc despre mine : LIRA
(31 71 71) — 9; 11; 13; 15: 17: 19,
VOI.GA (79 71 26) — 8; 11,13; 13,30;
13,45; 18; 20
• Rezerva la start! STUDIO (39 83 15)
— 10; 12,13; 14,30; 18,43; 19
• Flăcări pe comori : MUNCA 
(21 30 97) — 13; 17; 19
• Niște biieți grozavi t DOINA 
(18 35 38) — 17; 19
• Program de vacanța : Căpitanul 
vasului Pelerin : PACEA (TI 30 83) — 
9; 11; 13
• cineva in fața osii: timpuri 
NOI (156110) — 9; 11; 13,13; 10,30; 
17,45: 20
• Omul de pe bulevardul Capucini

Casa tineretului din municipiul Drobeta-Turnu Severin Foto: S. Cristian

ACTUALITATEA
purtătoare a valorii operei literare

Dialectica relației scri
itor- actualitate este atit de 
funcțională, pragmatică și 
riesofisticață in intercondi- 
ționările prin care ființea
ză incit e surprinzătoare 
performanța de a o 
împinge uneori in timpul 
minat al metafizicii, confu- 
zionind-o ireversibil. „Sa- 
vantlicurile" pe această 
temă nu fac decit să o 
himerizeze, scoțind-o din 
condiția păminteană. din 
funciara ei sănătoșenie.

Esențială in cazul acestui 
aparent complicat binom 
este definirea celui de al 
doilea termen al ecuației : 
actualitatea. A te plasa in 
actualitate. în plasma ei 
benefică, înseamnă pentru 
un prozator nu atît a 
descrie evenimențial „clipa 
cea repede", pe cit a fi în 
consens cu spiritul ei. a 
..nimba" subiectul tratat cu 
sișna inoonfundabilă a nu
mitei clipe, cu irepetabila 
ei existentă, pe de o parte, 
guvernat insă de grija de a 
exprima toate acestea in 
acord cu sensibilitatea corn 
temporană, pe de altă 
parte.

Poți fi. așadar, în actua
litatea fierbinte chiar dacă 
descrii intîmplări de pe 
vremea -lui Mihai Viteazul 
și, invers, poți să fii total 
inactual și atemporal chiar 
cind vehiculezi comporta
mente în premieră, strict 
circumscrise prezentului 
tău biografic. Hotărîtoare 
sint, mi se pare, sensul 
demersului, natura arderii 
ideatice, punctul de foc în 
care se întîlnesc caractere
le narațiunii cu spiritul 
epbcii. modul miraculos în 
care personaje de roman 
— fie și aparținind unor 
vremi revolute — ..fecun
dează" prin psihologia lor 
felul de a fi. a munci, a 
gîndî, a simți, a visa, a 
spera, psihosociologia con
temporană, amplificindu-i 
sensul dezvoltării, relevin- 
du-i tîlcurile, dîndu-i 
curgere majoră, acuitate si 
semnificații sporite. Ori de 
cite ori s-ar ignora acest 
posibil transfer de putere,

SCHIMBUL DE M1INE Al TEATRULUI ROMANESC
'„Medeea" și „Visul unei nopți de 

vară". „Urmașul", „Nu șint Turnul 
Eiffel" și „Stress", iată repertoriul 
„Săptămînii absolvențilpr" organiza
tă nu de mult de Institutul de artă 
teatrală si cinematografică din Bucu
rești (I.A.T.C.) Ia Teatrul „Bu- 
landra". Producția de sfirșit de an, 
ce include opere de Seneca și 
Shakespeare, de Ecaterina Oproiu și 
M. R. Iacoban, depune mărturie des
pre contactul (programat, atent de
liberat) al studenților cu capodope
re ale literaturii universale (repere 
ale istoriei teatrului) și totodată cu 
piese inspirate din actualitate. „Săp- 
țămîna" a constituit punctul culmi
nant al unei activități de spectaco
le ce s-a desfășurat in permanen
ță, în aproape tot anul universitar, 
într-un ritm susținut. Cele mai in
teresante montări de la I.A.T.C. — 
ca opțiune repertorială și realizare 
artistică — cele mai concludente 
pentru potențialul artistic al tine
rei generații, ca și pentru specifi
cul activității didactice și de crea
ție au fost prezente și in galele tea

Brașov funcționează 8 tabere pen
tru pionieri și preșcolari, situate in 
cele mai pitorești locuri. Ele vor 
primi un număr de peste 13 000 pio
nieri și preșcolari din diferite ju
dețe ale țării. Programele taberelor 
cuprind excursii, spectacole, jocuri 
sportive, audiții muzicale, con
cursuri etc. (Nicolae Mocanul.

lor : EXCELSIOR (63 49 45) — 9;
11.15: 13,30; 13,45; 18: 30, BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9: 11; 13,13: 13,30: 17.45: 20
• Privighetoarea in oraș : BUZEȘTI 
(50 43 33) — 15; 17; t9
• Șatra: UNION (19 49 04) — 9; 11; 
13,13; 13,30; 17,45: 20
• Reexaminarea : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 13; 17; 19

teatre
• Filarmonica „George Enescu" 
(13 68 73, sala Studio) ; Recital de 
vioară Marian Tănău. La pian : Ju
dith Kiss-Ghltea — 17,30
• Teatru) Mic (14 70 81, la rotonda
scriitorilor din Cișmigiu) : Bucu
rești, oraș al poeziei (spectacol de 
sunet și lumină) — 21
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, ta Ex- 
pot'iora din parcul Herăstrău) : Ano
timpul florilor (spectacol de muzică 
și poezie) — 14 ; 18
• Ansamblu! artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Cintâ, cioclrlte 
— 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cum se cuceresc femeile — 18,30

ecoul acelei scrieri In sen
sibilitatea cititorului va 
avea de suferit. Balansul 
temporal-spațial al sensu
rilor cu care e investită li
teratura de ficțiiine este, 
practic, fără limite. Un 
gest, o durere, o atitudine 
petrecută cu sute de ani in 
urmă pot produce un 
impact emoțional neînchi
puit de mare in sensibili
tatea de „ultimă oră", o- 
mologindu-se — defel pa
radoxal — drept mărturii 
moral-psihologice ale ac
tualității (..voci" ale din- 
lăuntrului- regăsite, conso
nanțe de sunete și culori, 
gesturi care se „leagă", 
generind noi Înțelesuri, 
fulgurații de gînd ce îm
ping mai sus cerul ideilor, 
atitudini regenerate prin 
regăsire, opțiuni înnobila
te prin repetiție).

Condus de această cre
dință, modelat de accepțiu
nea' largă, liberă a concep
tului de actualitate, ra-am 
străduit să scriu o proză a 
actualității românești, nu 
atit explicită pe cit impli
cită. Vatra, etnosul, limba, 
datina și dorul, tîlcurile is
toriei naționale, „iubirea 
de moșie", eeremonialurile 
agreste, meșteșugurile stră
bune perpetuate pînă la li
ziera mileniului trei, mito
logia noastră nicicind pie- 
ritoare — sint pentru mine 
argumente ale actualității 
(in accepțiunea sugerată 
mai sus), căi de neînstrăi- 
nare de filonul național, 
așa cum îl promulgă in li
teră și spirit Tezele din a- 
prilie ale secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, care 
îndeamnă pe făuritorii de 
cultură și artă să aibă 
drept sursă de inspirație și 
finalitate a operei lor po
porul român, matricea pu
ruri roditoare de valori 
durabile.

Cum poște fi, bunăoară, 
de actualitate autohtonă 
perenă un memorial de că
lătorie despre felurite o- 
rașe ale lumii, cum este

acela la care scriu („Ora
șe infidele", volumul III) ?! 
vă întreb și mă întreb. 
Răspunsul meu este afir
mativ, îl probez, inii place 
să cred, prin viziunea mo- 
ral-filozot'ică a scrierii. 
Examinez un șir de orașe 
ale lumii dintr-o perspec
tivă românească, din pris
ma experienței fioastre is
torice milenare, relevind a- 
semănări și deosebiri, adi
că punind față in (’ață va
lori românești cu valori ale 
altor spații geografice, o- 
rașe ale noastre in conste
lația orașelor lumii. Sint 
împrejurările in care dis
cursul memorialului este 
guvernat de această temă 
a autorului : relația dintre 
național și universal. Mai 
exact : incluzind in galeria 
marilor orașe ale lumii ci- 
teva așezări românești de 
excepțională vocație, auto
rul recurge Ta un examen 
comparatist cu multiple 
tilouri in context mapa- 
mondic. Este modalitatea 
care îi permite autorului să 
pună „părțile" în dialog 
■semnificativ. în capitolul 
Orașe-muzeu, Sighișoara 
„convorbește", bunăoară, 
ia scara unu pe unu, cu 
Salzburg, Versailles, Du- 
brovnic, Nisa, Palma de 
Mallorca etc. în secțiunea 
Orașe ale începutului de 
lume, orașul-cetate Histria 
este „interlocutor" pe mă
sură cu Micene, Corint, 
Epidaur, Maraton și Olim
pia, in exprimarea conti
nuității și permanenței 
noastre în spațiul car- 
pato-danubiano-pontic. în 
galeria de Orașe ale mari
lor spirite figurează, pe 
drept, lași, vatră in care 
s-au ivit sau au strălucit 
Alexandru loan Cuza, Emi- 
nescu, Maiorescu, Enescu, 
Sadoveanu ș.m. în sfîrșit, 
Bucureștii iși binemerită 
locul la capitolul Orașe- 
metropolă alături de Paris, 
Madrid, Helsinki. Este 
coordonata patriotică a a- 
cestei drumeții la scară 
mondială, arâtind colocvial

trale naționale. Studenții de la 
I.A.T.C. s-au confruntat cu succes și 
cu publicul venit la sulta spectaco
lelor de teatru scurt de la Oradea 
și cu cel interesat de spectacolele 
de studio (la Pitești) și cu cel iu
bitor de comedie de la Galați.

Nu o dată, urmărind spectacolele 
studențești, s-a putut remarca, pa
ralel cu profunzimea documentării 
culturale și teatrale ce a precedat 
creația scenică, strădania sesizării și 
reliefării aspectelor cu ecoul cel mai 
sensibil în mentalitatea contempora
nă. Ne vom referi in comentariul de 
față doar la două din spectacolele 
prezentate. „Medeea", tragedie avind 
în centru un arhetip mitic, captea
ză prin pregnanța imaginilor teatra
le și printr-o viziune originală a- 
supra operei lui Seneca. O viziune 
mai puțin stoică, dar sensibil mo
dernă. Asistăm și aici la o trage
die a absolutului pasiunii, tensiona
tă de răbufnirea vulcanică a In
stinctului, dar mai ales de conflic
tul dintre pasionalitatea și puterea 
emanată de la Creon (exterioară na
turii) care se opune, constringe, în
grădește, ii împiedică împlinirea in
dividuală. Atare sensuri sint trans
mise deopotrivă prin regindirea re
lațiilor. atitudinilor protagoniștilor și 
prin forța expresivă a unor simbo
luri plastice — decorul frumos, so
bru, inspirat pictural al Dianei 
Cupșa avind o reală contribuție in 
sugerarea „istoriei" celor doi pro
tagoniști, in configurarea celor două 
lumi, perfect delimitate, incompati
bile, și a polilor intre care se zbat 
eroii (captivi în ochiurile unei pla
se), în relevarea ardenței implică
rii lor, a jertfei lor. Ca și in alte 
lucrări ale lui Seneca, în „Medeea", 
acțiunea este redusă, confruntările 
propriu-zise sărace, monologurile 
fiind cele în care se concentrează 
tensiunea dramatică. Iată un ele
ment de dificultate pentru tînărul 
interpret, trecut cu brio cu deose
bire de Diana Gheorghian. actriță cu 
autentică sensibilitate și intuiție 
scenică, care aduce în rolul titular 
un fior dramatic autentic, lirism, dar 
și nebănuită forță, originale tranzi
ții de la speranță la nebunie, de la 
durere la alienare, de Natașa Raab, 
ca și de Angliei Rababoc, Adrian 
Titieni, Aurelian Burtea, Mihai Coa
dă, ce îi sint parteneri pe măsură.

Așadar, un spectacol frumos, pu
ternic. un spectacol cu care întreg 
colectivul interpreților impune prin 
dăruire, prin disponibilități multiple, 
de la arta improvizației la adinci- 
rea psihologiilor individuale.

Despre aceste disponibilități, dar și 
despre felul admirabil în care au 
fost ele descoperite și puse în va
loare de un pedagog și un creator 
scenic deosebit (l-am numit pe prof, 
asociat Mircea Albulescu, asistat de 
lect. univ. Al. Lazăr) ne-a vorbit 
și „Stress" de Mircea Radu Iacoban.

...Patru birouri aliniate cu fața la 
rampă, o simetrie perfectă a mobi
lelor în tristă armonie cu gesturi
le mecanice ale celor patru funcțio

(dialogal) contribuția ge
niului românesc la tezaurul 
de civilizație al umanității.

A doua carte-manuscris 
la care lucrez, romanul 
„Inocentul", se ancorează 
strict in actualitate (istoric, 
civic și moral-caracterolo- 
gic) : continuă destinul 
tinărului profesor Had 
Iubu (din romanul „Stu
dent la istorie", apărut in 
1985) in condițiile deplinei 
maturizări a acestui perso- 
naj-martor, devenit con
știință vie. omniprezentă, 
in viața comunității sătești 
unde iși desfășoară munca 
de profesor' și militant so
cial, opera de educație pa
triotică și redeșteptarea 
memoriei istorice a comu- 
nei-erou din nord-vestul 
Transilvaniei. Este, cred, o 
carte a actualității, atit la 
propriu, cit și la figurat (in 
accepțiunea numită deja) 
tocmai pentru că eveni
mentele, intimplările nara
te curg ..bulbonat" inspre 
cititor din trei niveluri 
spațio-temporale: un recent 
trecut (1944), un prezent 
perpetuu parafat istoriceș
te (1986—87) și un viitor 
imaginabil (2044), acesta 
din urmă avind funcțiu
nea de „prezentul narato
rului". Sint cele trei etaje 
istorice din perspectiva că
rora este denunțată odioa
sa crimă horthistă din Moi
sei și, desigur, întreaga țe
sătură de atitudini, reacții, 
mentalități de natură na- 
ționaiist-șovină, iredentis
tă, antiromânească și an- 
tisocialistă, mesajul cărții 
fiind rezumabil in dezide
rate precum ; clarviziune 
politică in tratarea istoriei, 
afirmarea curajoasă a ade
vărului despre cele jrțai 
controversate momente, 
neîngenunchere in fața o- 
presorului, demnitate, o- 
noare, spirit justițiar, mili
tantism socio-politic activ, 
fierbintea iubire față d« 
patria socialistă.

Pop SIMION

nari, animați parcă mai mult de 
plăcerea suspicionării reciproce și 
impulsul tracasării și agresării, ve
cinului decit de altceva. Ritmul sus
ținut, energic, furios al ștampilelor 
pare a nu putea fi tulburat de ni
mic. Și iată că cineva identifică for
mularul numărul 250 000! Si iată, 
altcineva iși face bilanțul : 10 ani— 
250 000 de ștampile. Și presiunea cli
pelor ce curg egal și fără de sfîr
șit e înlocuită cu cea a timpului 
care a trecut iremediabil, fără rost, 
al vieții irosite... Citeva „accidente" 
in rutina zilei de muncă, vizita lui 
Moș Pană, ce trezește nostalgia or- 
ganicității și autenticității ființei, a 
împlinirii adevărate, o petrecere, 
care (precum carnavalul) permite 
schimbarea măștilor și favorizează 
momentul adevărului, — starea de 
criză se accentuează, duce la acea 
simbolică prăbușire a peretelui cu 
ghișee (decorul : Șerban luca, 
I.A.P.). „Stress" începe ca o satiră 
a birocrației, a mimării activității, a 
performanței „muncii în zadar", con
tinuă ca o comedie, a automatisme- 
lor și mecanizării existenței și sfîr- 
șeșta prin a fi o dramă a singură
tății, a vieții risipite fără sens, ca 
și una a desprinderii — inocente sau 
culpabile — de rădăcinile ființei, de 
origini, de orizontul satului (in ca
zul Valențicei) de idealurile adoles
centei etc. Aproape fiecare personaj 
ascunde și apoi relevă o dramă, des
coperind prea tîrziu eroarea cu care 
a trăit, cînd o mare parte din timpul 
prețios al vieții ce trebuia trăită cu 
adevărat s-a scurs poate iremedia
bil. Nu despre un „stress" cotidian, 
ci despre unul ce ține de o concep
ție eronată de viață, unul alimen
tat de degradarea valorilor morale, 
sufletești ni se vorbește în acest 
spectacol ce redimensioneazâ sur
prinzător piesa.

Descifrarea planului realist al pie
sei în lumina semnificațiilor sale e- 
tice și existențiale, inspirata simfo- 
nizare a satirei cu drama, talentul, 
dăruirea și pregătirea interpreților 
fac din premiera de la I.A.T.C. (in 
interpretarea studenților anului V 
seral — arta actorului, clasa Mircea 
Albulescu), o exemplară valorificare 
a textului. Este greu de făcut o ie
rarhie in privința interpretării — 
actorii evoluind notabil și in regis
trul artei compoziției, și în codul 
teatrului „de stare", elaborîndu-și 
subtil momentele și scenele — pre
cum cea a „cintecului de inimă" — 
gradindu-și sugestiv, în ultimă in
stanță, evoluția, jucind spectaculos 
șt totodată convingător răsturnările 
de situații, manifestind cu consec
ventă o susținere interioară la cea 
mai inaltă tensiune. Să îi numim pe 
Emilia Popescu, Adrian Titieni, Na
tașa Raab, Mihai Coadă, Anghel R.a- 
baboc, Diana Gheorghian. Mihai 
Bică, Marius Rogojinschi, Aurelian 
Burtea, dorindu-le să auzim de 
viitoarele lor realizări cît mai cu- 
rind.

Natalia STANCU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Survolind teritoriul Republicii Socialiste România doresc să folosesc 
acest prilej pentru a vă adresa cele mai bune urări dumneavoastră și prin 
dumneavoastră poporului frate român.

Cu cea mai înaltă considerație,
MENGISTU HAILE MARIAM

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Etiopian, 

Președintele Republicii Populare Democrate Etiopia, 
Comandant suprem al Forțelor Armate Revoluționare

recoltatul Parametrii proiectați - coordonate efective ale producției
(Urmare din pag. I)

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă adresez sincere mulțumiri pentru felicitările calde transmise cu oca
zia realegerii mele ca președinte al Republicii și comandant suprem al for
țelor armate.

Vă doresc deplină sănătate și fericire personală, progres și prosperitate 
pentru poporul român prieten.

Colonel ALI ABDULLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen, 

Comandantul suprem al forțelor armate, 
Secretarul general al Congresului General al Poporului

în telegrame adresate TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comitetele jude
țene Buzău și Călărași ale P.C.R. ra
portează că lucrătorii ogoarelor din 
aceste județe au încheiat recoltatul 
griului de pe întreaga suprafață 
cultivată.

In telegramă se evidențiază că in 
acest an județul Călărași a obținut 
cea mai mare producție din istoria 
sa, atit la griu cit și la orz.

In prezent, se arată in telegrame, 
în cele două județe se acționează cu 
toate forțele la stringerea și depozi
tarea furajelor, la recoltarea și va
lorificarea legumelor și fructelor, la 
executarea la timp și de bună, cali
tate a arăturilor de vară, la pregă
tirea temeinică a campaniei agricole 
de toamnă, precum și la îmbunătă
țirea activității din zootehnie, pen
tru creșterea contribuției la reali
zarea fondului de stat și la aprovi
zionarea populației.

Oamenii muncii din agricultura a- 
cestor județe — se arată in înche
ierea telegramelor — vor acționa cu 
toată răspunderea pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de plan 
pe acest an și pe întregul cincinal, 
pentru înfăptuirea noii revoluții 
agrare, aducindu-și astfel o contri
buție sporită la realizarea hotăririlor 
Congresului al XIII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului.

Cronica zilei

MAJORAREA RETRIBUȚIILOR

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Liberia, marți a avut loc in 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, in cadrul căreia au fost înfăți
șate aspecte din activitatea depusă 
de poporul liberian pentru propăși
rea economică și socială a patriei 
sale.

Au luat parte membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Ligii de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, un numeros public.

A fost prezent Webster Simpson, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Libe
riei la București.

PERSONALULUI MUNCITOR
(Urmare din pag. I)

alocație

retribu- 
cum se

locuințe și drepturile de 
pentru copii.

Acțiunea de majorare a 
țiilor se va desfășura, după 
prevede în Decretul Consiliului de
Stat, in mod eșalonat, incepind cu 
1 august a.c. pină la 1 august 1989, 
cind intreg personalul muncitor din 
economie — de peste 7.9 milioane de 
oameni — va primi retribuții majo
rate. In cadrul acestei acțiuni, in 
spiritul principiilor eticii și echității 
socialiste, se asigură o creștere mai 
puternică a retribuțiilor oamenilor 
muncii cu venituri mai mici. în așa 
fel încit retribuția minimă pe eco
nomie să ajungă la 2 000 lei lunar, 
față de 1 500 lei, cit este în prezent, 
cu un spor de 33 la sută. De această 
prevedere vor beneficia îndeosebi ti
nerii, aflați la începutul activității 
lor. generație in plin proces de afir
mare. pe care partidul și statul nos
tru o înconjoară cu toată căldura, 
sprijinind-o prin forme multiple.

In cadrul eșalonării pe ramuri a 
majorării 
prioritate 
sectoarele 
tice și de
trlile de virf ale economiei, 
din cele
pentru progresul general al țării :

retribuțiilor se acordă 
personalului muncitor din 
decisive ale bazei energe- 
materii prime, din indus- 

ca și
de importanță deosebită

mine, petrol, energie electrică, me
talurgie, construcții de mașini, elec
trotehnică, chimie și petrochimie, 
lemn și materiale de construcții, 
industria ușoară, geologie, foraj, cer
cetarea științifică, dezvoltare tehno
logică și proiectare, informatică. 
Aceasta constituie încă o dovadă 
concretă a atenției deosebite ce se 
acordă acestor detașamente de frun
te ale 
creșterii 
de trai, 
legătură 
producție.

Prin întregul lor conținut, preve
derile Decretului Consiliului de Stat 
dau expresie preocupării constante a 
partidului și statului nostru pentru 
soluționarea intr-o viziune științifică, 
revoluționară, profund umanistă a 
problemelor privind creșterea cali
tății vieții oamenilor, urmărind 
aplicarea mai fermă a principiului 
socialist de repartiție, în raport cu 
cantitatea și calitatea muncii depu
se, legarea mai strînsă a veniturilor 
individuale ale fiecărui om al mun
cii de rezultatele obținute în reali
zarea planului de producție, în creș
terea mai accentuată a productivită
ții muncii. în reducerea mai sub
stanțială a consumurilor materiale 
și de energie, in ridicarea continuă

clasei noastre muncitoare, 
necontenite a nivelului lor 
in strînsă și permanentă 
cu rezultatele obținute în

a calității produselor și a eficientei 
economice.

Aplicarea măsurilor de majorare a 
retribuțiilor personalului muncitor 
demonstrează, incă o dată, cu în
treaga putere, că scopul suprem al 
politicii partidului, esența socialis
mului le constituie omul, bunăstarea 
și fericirea sa. că tot ce realizează 
în societatea noastră este dedicat 
dezvoltării generale a forțelor de 
producție ale tării, creșterii avuției 
naționale și ridicării, pe 
bază, a nivelului de trai 
spiritual al poporului, 
este ca fiecare om al : 
înțeleagă limpede esența 
prevederilor Decretului 
de Stat, că aplicarea lor 
legată de realizarea in 
bune condiții a planului pe acest an 
și pe întregul cincinal, la toți indi
catorii calitativi și cantitativi, în 
scopul creșterii mai susținute a avu
ției naționale și a venitului națio
nal — singura sursă de ridicare in 
continuare a bunăstării materiale. 
Este o realitate de care ne-am con
vins cu toții, de-a lungul întregii 
perioade 
IX-lea al 
cind mai 
nivel calitativ tot mai înalt, 
posibil să trăim mai bine.

(Agerpres)

această 
material și 
Important 

muncii să 
și rațiunea 
Consiliului 
este strîns 

i cele mai

inaugurate de Congresul al 
partidului, că numai mun- 
spornic. mai eficient, la un 

este

Deplină recunoștință și angajare
și întregul nostru colectiv 
cunoștință cu deplină satis- 
recunostintă de prevederile

Și eu, 
am luat 
facție si ____ ______  _____
Decretului Consiliului de Stat pen
tru aplicarea majorării retribuțiilor 
personalului muncitor care prevede 
ca noi, cei din ramura construcțiilor 
de mașini, să beneficiem încă din 
prima etapă, de la 1 august, de ma
jorările prevăzute. Fac parte din nu
meroșii tineri lucrători ai întreprin
derii noastre — peste 12 la sută — 
care vom beneficia de retribuții 
sporite încă de la 1 august, îmi 
exprim alesele sentimente de mul
țumire fierbinte față de secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. inițiatorul 
acestor importante măsuri, omul din 
fruntea țării, care poartă o grijă per
manentă pentru creșterea continuă a 
nivelului de trai material și spiritual 
al întregului nostru popor. Aceste noi 
măsuri, ce se aplică in baza Directi
velor Congresului al XIII-lea al

partidului, au o semnificație deose
bită. cu atit mai mult cu cit in 
lume sint azi grave probleme eco
nomice și sociale, cind șomajul ia 
proporții tot mai mari in diverse 
țări. La noi, așa cum sublinia re
cent tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
există o deplină concordanță între 
vorbe și fapte, grija pentru creș
terea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al întregului 
popor, reflectîndu-se în înseși măsu
rile de creștere a retribuției oame
nilor muncii și a pensiilor.

Iată de ce grijii partidului li 
răspundem cu deplină angaja
re in activitatea noastră de zi cu 
zi, în producție, în vederea înfăptui
rii în mod exemplar 
cinilor ce ne revin.
începutul anului pînă 
unitatea noastră s-au
prevederile planului la zi, peste 165 
tone piese turnate din oțel, 14 tone 

neferoase. 7 tone

a tuturor sar- 
Astfel, de la 
în prezent, in 
realizat, peste

piese turnate

mai

pen-

piese forjate și cu 10,7 la sută 
multe piese auto de schimb.

Vom acționa și in continuare 
tru creșterea producției și producti
vității muncii, pentru ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al produ
selor noastre, în condițiile reducerii 
consumurilor materiale, de energie 
și combustibil. Sîntem hotărîți să 
facem tot ce ne stă in putință pen
tru creșterea eficienței întregii acti
vități economice, dind astfel un răs
puns concret și direct la eforturile 
financiare depuse de statul nostru 
prin majorarea retribuțiilor și pen
siilor, 
trâ și 
există 
cită.

convinși că între munca noas- 
creșterea bunăstării noastre 
o legătură directă, nemijlo-

Nicolae MORAR IU
lăcătuș, 
întreprinderea de piese auto 
lași

Răspuns mineresc
„Tării cit mai mult cărbune!“

Există o zicală minerească pe care 
noi, cei de la Filipeștii de Pădure, 
o folosim adesea în aceste zile : 
„Traiul «la zi» se măsoară în cărbu
nele scos «la zi»“. Ea are o legătură 
nemijlocită cu măsurile privind creș
terea veniturilor oamenilor muncii 
și care ieri și-au găsit o nouă con
cretizare în prevederile Decretului 
Consiliului de Stat pentru aplicarea 
majorării retribuțiilor. Lucru fi
resc și plin de dreptate — acela de a 
ne bucura, prin munca noastră mereu 
mai spornică și mai eficientă, de o 
viață mereu mai bună.

Mina noastră s-a situat an de an 
pe primele locuri în întrecerea socia
listă, în bătălia pentru cărbune cit 
mai mult și de calitate, atît de ne
cesar economiei naționale. Și in acest 
an. deși a trebuit să facem față unor 
dificultăți, unitatea noastră și-a de
pășit pînă acum planul la producția 
de cărbune cu multe sute de tone. 
La obținerea acestor rezultate o 
contribuție însemnată a adus si bri
gada tineretului din sectorul Rosioa-

ra, constituită în urmă cu trei ani. 
De atunci, aici s-au format zeci și 
zeci de tineri mineri, așa incit eu, 
deși tinăr. am devenit „veteranul" 
brigăzii.

Ca muncitori într-o ramură indus
trială de bază a economiei, care va 
beneficia încă din prima lună de re
tribuții majorate pentru personalul 
muncitor cu retribuții tarifare ac
tuale mai mici de 2 000 lei lunar, 
știm că țara așteaptă de la noi can
tități sporite de cărbune. Iar țara, 
la rindul ei, prin activitatea plină de 
abnegație și eroism a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, minerul de onoare 
al țării, ne înconjoară cu o stator
nică grijă, mai ales pe noi, tinerii. 
Prin prevederile sale generoa
se, Decretul Consiliului de Stat 
ne acordă prioritate nouă, tinerilor. 
Este o nouă dovadă elocventă a în
crederii și prețuirii de care ne bucu
răm din partea conducerii partidului 
și statului. In același timp, majorarea 
retribuțiilor înseamnă pentru noi un 
puternic imbold de a munci și mai 
bine, cu atit mai mult cu cit

noua majorare nu afectează ce
lelalte venituri. Mai mult, in spiritul 
politicii profund umaniste a partidu
lui, care sprijină familiile cu copii, 
contribuțiile lunare din creșe și gră
dinițe in perioada 1 august 1988 — 
31 august 1989 se vor calcula pe baza 
retribuțiilor nemajorate ale părinți
lor ori ale susținătorilor legali.

Alături de condițiile bune de care 
dispunem — avem un club al mine
rilor bine dotat, o cantină modernă, 
asistență medicală de inaltă califi
care — noua majorare a retribuțiilor 
ne asigură condiții de viață mai 
bune nouă și familiilor noastre.

Hotărîrea noastră fermă este de a 
răspunde grijii partidului pentru ri
dicarea bunăstării noastre intr-un 
singur mod, așa cum ii stă bine unui 
colectiv de mineri : să extragem zil
nic, suplimentar față de plan, can
tități tot mai mari de cărbune.

Nicolae FATU
brigadier,
Mina Filipeștii de Pădure, 
județul Prahova

TIMIȘ : Contractele de export — onorate exemplar

în județul Timiș, măsurile luate 
de organizațiile de partid și consi
liile oamenilor muncii, în spiritul 
indicațiilor secretarului general al 
partidului, pentru mobilizarea ple
nară. responsabilă, a colectivelor 
de muncitori și specialiști in ve
derea realizării ritmice, zi de zi, a 
sarcinilor la export s-au soldat cu 
realizări remarcabile. Organizarea 
activității pe formații de lucru, 
ateliere și secții specializate pen
tru producția de export, întărirea 
ordinii și disciplinei, a asistenței 
tehnice și controlului de calitate 
la fiecare Ioc de muncă, urmărirea 
sistematică pe bază de grafice a 
realizării produselor in devans cu 
cel puțin două săptămini față de 
termenele de livrare sînt doar 
cîteva din căile care au permis ca

în prima jumătate a anului să fie 
onorate integral toate contractele 
încheiate cu partenerii externi. 
Totodată. Ia cererea firmelor de 
peste hotare, precum și prin în
cheierea de contracte suplimenta
re, ca urmare a oferirii la export 
a unor noi produse cu parame
tri tehnico-economici superiori, 
în primul semestru a fost reali
zată și livrată suplimentar o pro
ducție in valoare de 227 milioane 
lei. O contribuție deosebită la în
registrarea acestui succes au adu
s-o întreprinderile mecanică. de 
aparate electrice de măsurat, 
„Electromotor", „Electrobanat", de 
prelucrare a lemnului Timișoara, 
„Textila" Lugoj și altele. (Cezat 
Ioana).

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 27 iulie, ora 20 — 30 iulie, 
ora 20. în țară : Vremea va fi predo
minant frumoasă. Cerul va fi variabil, 
cu innorări mai accentuate in a doua 
parte a intervalului în nordul țării, 
unde vor cădea ploi care vor fi și sub 
formă de averse, însoțite de descăr
cări electrice. Aceste fenomene se vor 
semnala izolat in celelalte zone. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
intensificări trecătoare în centrul și 
sudul țării. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse, în general, între 14 și 24 
de grade, iax' cele maxime între 26 și 
36 de grade. în București : Vremea va 
fl predominant frumoasă, cu cerul 
schimbător, favorabil averselor de 
ploaie și descărcărilor electrice la 
începutul intervalului. Vintul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 18 și 20 de 
grade, iar cele maxime între 31 și 34 
de grade.

20,00 Telejurnal
20,25 Priorități în economie
20,35 Sistematizarea localităților în 

strategia dezvoltării economico- 
sociale a patriei noastre (color)

21,00 Trăiește România o vîrstâ a-mpli- 
nirii. Versuri patriotice (color)

21,10 Omul și sănătatea • Educația in 
familie pentru menținerea sănă
tății • Dialog cu telespectatorii

21,40 Imagini din R.P.D. Coreeană. 
Documentar (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

trării in producție a noilor capa
cități.

Pe de altă parte, funcționarea 
corespunzătoare a mașinilor și uti
lajelor solicită o atenție sporită, 
mai ales imediat după debutul pro
ductiv al noilor unități, atunci cind, 
potrivit statisticilor, defecțiunile și 
opririle de .utilaje sint mai frecven
te. Evitarea unor asemenea situații 
sau. acolo unde s-au produs, înlă
turarea lor rapidă reclamă o orga
nizare riguroasă a activității de în
treținere, revizie și reparații, o în
sușire temeinică a tehnologiilor de 
fabricație. Practica antieconomică a 
executării reparațiilor în momentul 
„căderii" unei instalații trebuie de
finitiv curmată. în aceeași măsură, 
o bună conservare a utilajelor este 
indispensabil legată de eșalonarea 
etapelor de atingere a indicatorilor, 
prevăzuți. Aceste etape trebuie să 
fie realiste, corelate 
potențial productiv pus 
ne. Ceea ce presupune 
tendințelor de aliniere 
unor eforturi minime, care nu dau 

• o imagine concludentă asupra per
formanțelor și rezultatelor ce pot 
fi obținute, dar și cele de supra
solicitare. fără existența condițiilor 
necesare susținerii unui asemenea 
efort.

Dar, așa cum s-a subliniat la re
centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., sint 
necesare măsuri ferme pentru va
lorificarea tuturor utilajelor de 
care dispune in prezent economia 
națională. După cum se știe. în 
ultima perioadă de timp au fost 
identificate posibilități de introdu
cere in producție, după reparare și 
modernizare, a unui important nu
măr de mașini, instalații și utilaje 
nefolosite. Iată de ce Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, împreună cu celelalte minis
tere economice, are datoria să in
troducă rapid in circuitul economic 
această importantă zestre tehnică 
prin redistribuire, reparare și mo
dernizare.

Perioada de maturizare economi
că. pe care o parcurge fiecare nouă 
investiție, de la punerea in func
țiune pină la realizarea la terme-

perfect, un 
in funcțiur 
înlăturarea 
la nivelul

nele stabilite a parametrilor pro
iectați, trebuie temeinic organizată, 
sub toate aspectele. In această or
dine de idei, un loc de prim rang il 
ocupă asigurarea prin plan a nece
sarului de materii prime, a unei 
structuri sortimentale a producției 
în concordantă cu prevederile din 
proiecte, cu necesitățile economiei 
naționale, a desfacerii ferme a pro
duselor realizate.

Esențială pentru realizarea acelor 
imperative este coordonarea activi
tății de debut 
deri de către 
ministerele de 
toria să decidă . .
problemele ivite pe parcursul acti
vității productive. Nu este vorba 
de o tutelă măruntă, de preluarea 
de către specialiștii din centrală 
sau minister a sarcinilor ce revin 
cadrelor de conducere și colectivu
lui de oameni ai muncii, ci de per
fecționarea relațiilor dintre între
prinderi, centrale și ministere, in 
spiritul reglementărilor existente, al 
orientărilor și sarcinilor trasate de 
către secretarul general al partidu
lui. Iar dacă insistăm asupra aces
tui aspect, o facem deoarece este 
de domeniul evidentei că, in cazu
rile în care intre minister, centrală 
și întreprinderi există o strînsă co
laborare, un program unitar de ac
țiune, nici rezultatele pozitive nu 
intirzie să-și facă simțite efectele 
benefice. De altfel. Ia indicația 
conducerii partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. au fost stabilite 
programe cuprinzătoare de atingere 
a parametrilor proiectați, cu sar
cini precise și răspunderi clar defi
nite pentru ministere, centrale și 
întreprinderi. Punerea lor in 
aplicare, de la prima la ultima mă
sură stabilită, nu are 
ritmul 
Fapt 
zarea 
acestei 
n ornice.

In prezent, toate întreprinderile 
cunosc un proces amplu 
ționare a organizării și 
nizare a proceselor de ______
Prilej favorabil pentru abordarea 
de pe o poziție calitativ superioară 
a problemelor de care depinde nu 
numai încadrarea in parametrii

a noilor intreprin- 
toate centralele si 

resort, care au da- 
ferm și operativ in

loc însă in 
sila termenele prevăzute, 

care evidențiază minimali- 
neiustificată, pe alocuri, a 
importante probleme eco-

de perfec- 
de moder- 
producție.

proiectați, ci și depășirea constan
tă a acestora, prin măsuri organi
zatorice și tehnice adecvate. Mal 
ales că un recent control, efec
tuat de organele Băncii de Investi
ții, a dus la identificarea unor 
mari suprafețe, de ordinul zecilor 
de mii de metri pătrați, construite 
în cadrul unor obiective produc
tive. care stau nefolosite sau sint 
folosite necorespunzător. Aceste 
spații construite și neintegrate in 
circuitul producției reprezintă, in 
mare măsură, tributul plătit gigan
tismului, supradimensionărilor, su
perficialității in ultimă .instanță, 
cu care au fost elaborate unele do
cumentații tehnico-economice. Eli
minarea acestei stări de lucruri im
pune inventarierea riguroasă a 
tuturor spațiilor nefolosite și rein
troducerea lor in circuitul econo
mic, potrivit cu specificul și nevoile 
producției din fiecare unitate.

Integrarea grabnică a tuturor în
treprinderilor intr-o activitate eco
nomică normală cere, desigur, 
eforturi, dar poate fi realizată prin 
intensificarea preocupărilor vizind 
lichidarea cu hotărire a neajunsu
rilor menționate. A tuturor neajun
surilor menționate, doarece numai 
unitatea deplină a tuturor indica
torilor proiectați poate atesta pe 
deplin reușita eforturilor de con
solidare economică. Precizăm acest 
lucru, pentru că se mai intîlnesc 
conduceri de întreprinderi, consilii 
ale oamenilor muncii care aprecia
ză. in mod eronat, că, dacă a fost 
realizat unul sau altul dintre acești 
indicatori, s-a făcut totul. „Afir
marea autoconducerii muncitorești, 
întărirea autogestiunii, in ultimă 
instanță manifestarea spiritului de 
bun gospodar impun ca organiza
țiile de partid să Întărească contro
lul asupra modului in care condu
cerile unităților gospodăresc noile 
capacități industriale. Cu toată 
claritatea trebuie înțeles că nu
mai atingerea integrală a tuturor 
parametrilor proiectați oferă mă
sura reală a efortului financiar și 
material susținut de societate, per
mite creșterea avuției țării și a ve
nitului național — singura sursă de 
ridicare a nivelului de trai mate
rial și spiritual al oamenilor 
muncii.

Drumul neîntrerupt al modernizării
(Urmare din pag. I)
să fie promovat întii și 
intîi cu toată energia. Prin 
modernizarea turnătoriei 
s-au impus și în celelalte 
secții ale uzinei, forțate să 
țină ritmul, acțiuni ferme 
iegate de modernizare.

— Modernizarea secto
rului cald, vă dați seama, 
nu s-a produs așa. de la o 
zi la alta, fără frămintări, 
cum și-ar 
cineva 
zeze 
zoiu. 
două 
opuse 
ca in

putea imagina 
ținea să preci- 

inginerul loan Brin- 
Intrau în conflict 
concepții diametral 
în ce privește mun- 
acest sector.

— Pină la urmă, ne-am 
dat seama — ne mărturi
sește' maistrul Marin Ma
rin — de. faptul că ara 
fost, o vreme cam lungă, 
prizonierii unei mentali
tăți învechite, potrivit că
reia. chipurile. sectorul 
cald nu s-ar fi pretat la 
înnoiri radicale. Din aproa
pe în aproape, dezbătînd 
problemele cu care ne con
fruntam, ne-am pomenit, 
la un moment dat. îrnpăr- 
țiți in două tabere ; au 
fost voci care susțineau că, 
în acest sector numai in
tervenția directă a omului, 
prin munca fizică, în stilul 
clasic — cum spuneau 
ei — va rezolva dificultă
țile. „Ce face omul cu 
mina lui e sfînt" — susți
neau respectivii. Dar a- 
cesta era punctul de vede
re numai al unora. E drept 
că și mașina „cere“_ să 
știi să o stăpînești. dacă 
vrei să dea tot ce poate 
da. Toți eram de acord în 
privința asta. Numai că 
majoritatea dintre noi 
ne-am spus hotărît că pu-

tem mai mult, că rutina 
trebuie învinsă, că trebuie 
să îndrăznim, să inovăm 
chiar. Cu alte cuvinte, 
ciștigul esențial, din toată 
această frămintare, a fost1 
noul mod de a gindi al 
oamenilor.

Prima instalație modernă 
care a apărut in secție a 
fost linia automată de tur
nare. Este, practic, 
tentică uzină în 
Pentru inginerul 
cu Ionescu. de 
coordonator de proces la 
instalația respectivă, anii 
în care s-au petrecut 
toate aceste schimbări, ne 
informa dinsul, au coincis 
cu începutul activității sale 
în uzină. '

— Imediat 
secretarului 
partidului s-a 
tuația reală din secția tur
nătorie și din atelierul de 
proiectare tehnologii la 
cald și s-au trecut în re
vistă fluxurile tehnologice 
în vederea optimizării lor, 
în sensul scurtării cicluri
lor de producție. S-a cerut 

fiecare cu idei 
propusă s-a 
analizat 
fost

soluții ori- 
mai

o au- 
uzină. 
Ionaș- 
pildă,

după vizita 
general al 
analizat si-

să venim 
și fiecare idee 
discutat, s-a 
colectiv. Au 
puse multe 
ginale, unele 
plicate, altele aparent mă
runte, simple, dar ex
trem de eficiente. Rezul
tatul ? Instalația modernă 
a liniei automate de tur
nare. în tot timpul acesta, 
trebuie să știți, producția 
a mers in foc continuu, și 
tot în foc continuu, și cu 
aceeași oameni, ne-am 
pregătit să primim cum 
se cuvine și alte instalații 
moderne ce urmau să fie 
achiziționate ; în afară de

in 
pro-

com-

linia automată de turnare, 
au fost apoi amplasate 
în secție și cele două ma- 
șirii moderne pentru for
marea reperelor mari. Prin 
măsurile pregătitoare,
montarea liniei de turnare 
s-a finalizat cu o jumătate 
de an mai 
ce ne-a permis! încă 
anul 
săm 
secții și să-i

devreme, fapt 
din 

respectiv, să redre- 
activitatea întregii 

antrenăm și 
pe colegii din celelalte 
secții ale uzinei la mișca
rea de idei. A fost, prac
tic, o schimbare de optică, 
oamenii au învățat că nu 
e totul să-ți faci strict da
toria la locul tău de mun
că, ci că trebuie să privești 
în jurul tău cu ochiul ce
lui ce este deopotrivă pro
prietar și beneficiar al 
zestrei tehnice din dotare.

Așa se face că, doi ani 
mai tîrziu, colectivul de la 
„Timpuri Noi“ a fost în 
măsură să prezinte secre
tarului general al partidu
lui, cu prilejul unui nou 
dialog de lucru, o între
prindere puternic ancora
tă pe făgașul modernizării. 
In fiecare secție noul iși 
pusese amprenta vizibil. 
Sectorul cald, locul de 
unde pornise întreaga ac
țiune de înnoire, nu mai 
amintea prin nimic de ve
chea Înfățișare; nici insta
lațiile. nici volumul pro
ducției ; mai ales oamenii, 
prin modul lor de a gindi 
și acționa, prin pregătirea 
lor se transformaseră mult. 
Sigur, erau tot ei. cei din 
vechiul detașament. întă
rit, de astă dată, cu forțe 
tinere( — absolvenți ai li
ceului patronat de între
prindere — dar erau alții 
— repet — prin felul cum

munceau acum, prin felul 
cum gindeau.

— Odată modernizată 
secția, nu ne-am oprit aici 
— ne istorisea, mai depar
te, maistrul turnător Marin 
Marin. A trebuit să facem 
eforturi suplimentare, 
învățăm de zece ori 
mult pentru a putea 
pini noile instalații. A __ 
buit să ne organizăm mun
ca altfel, mult mai bine, 
mai judicios, am inițiat și 
am urmat cursuri de reci
clare. am luat în stăpinire, 
ca 
le 
să 
ne 
în 
economie

■ multă 
modernizării, ne-am simțit 
în elementul nostru !

— Aveați, deja, încheiată 
o etapă hotăritoare.

— Și, totuși, să știți, ne 
rămăseseră destule lucruri 
de făcut — și ne rămin și 
acum — și, mai ales, rămi- 
ne această dorință de per
manentă modernizare care, 
după mine, privește însăși 
schimbarea modului de 
gindire. S-au propus teh
nologii noi, a crescut, din 
aproape în aproape, gama 
pieselor 
instalații, 
crescut 
practic, 
pere, care se executau ma
nual, au trecut, ca urmare 
a reprolectării tehnologii
lor, pe instalații automate; 
astfel, dacă înainte se tur
nau 50 de chiulase pe 
schimb, acum s-a ajuns la 
200, iar calitatea execuției 
este garantată. Secția a 
reușit să creeze prin asta 
un decalaj de piese consi-

să 
mai 
stă- 
tre-

să zic așa. treptat, noi- 
instalații și am învățat 
cerem de la ele tot ce 
pot da. In

care s-a pus
cu

energie

momentul 
la nivel de 
mult mai 

problema

turnate pe noile 
productivitatea a 
de la an la an ; 
foarte multe re

derabil față de / necesarul 
secțiilor prelucrătoare, asi- 
gurindu-se astfel un flux 
continuu al fabricației de 
motoare și compresoare.

— Ce alte idei valoroase 
s-au mai impus in această 
perioadă 7

— Cineva a propus să 
schimbăm tehnologia de 
turnare a pieselor din alu
miniu și, după reproiecta- 
re, trecind la procedeul de 
turnare sub presiune am 
obținut o creștere a pro
ductivității cu 150 la sută, 
greutatea piesei a fost di
minuată cu 40 la sută ș’i 
tot cu 40 la sută s-a redus 
adaosul tehnologic de pre
lucrare ; ceea ce Însemna 
înainte înlăturarea citorva 
milimetri de metal, acum 
echivalează cu simpla 
„ștergere" a piesei respec
tive. Dar asemenea idei se 
nasc acum tot timpul, și 
nu numai in secția noas
tră, ci în toată uzina. Noi, 
prin modernizare, asta am 
înțeles, in primul rind : 
generalizarea acestui mod 
de a gîndi și de a acționa. 
De aceea — conchide ingi
nerul Ștefan Stanciu, de 
față la discuția noastră — 
programul 
este in 
spun așa. 
dominantă 
„Timpuri Noi' 
vată stăruitor.

„Modernizarea de după 
modernizare" este o acțiu
ne cu grad de permanență, 
care antrenează intreg 
colectivul — acest colectiv 
care, in ultimii ani. s-a 
aflat cu consecvență în 
fruntea clasamentului in 
întrecerea socialistă în 
ramura .respectivă a con
strucțiilor de mașini.

de modernizare 
realitate, ca să 
starea de spirit 

în prezent la 
i“. Și e culti-

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Performanțe
Cum e firesc, cum e necesar, tim

pul liber prilejuit de vacanta mare 
a elevilor este utilizat — in sport — 
și pentru organizarea cit mai mul
tor competiții rezervate copiilor și 
juniorilor, cu caracter de masă, cu 
caracter de performanță (pe plan 
local, pe plan național sau interna
țional). E bine, e cit se poate de 
bine că se procedează așa la a- 
cest nivel de virstă — pe de o-parte 
fiindcă nu este stinjenit procesul de 
învățămint in anul școlar, pe de 
altă parte fiindcă vacanța mare a 
micilor elevi capătă, astfel. Si di
mensiuni sportive pe cit de atracti
ve. pe atit de folositoare. Tocmai de 
aceea, ar fi binevenit dacă federa
țiile sportive ar ține seama de a- 
ceasta și în cazul studenților (foarte 
mulți angrenați în eșaloanele de 
performanță și reprezentative) și 
i-ar convoca mai mult în timpul va
canțelor, nu pe parcursul semestre- 
lor sau chiar în timpul sesiunilor 
de examene, cind, cu predilecție, sînt 
aglomerate stagii de pregătire și tot 
felul de întreceri care-i stinjenesc 
și de la studiu, și de la sport.

In privința juniorilor insă, vara 
1988 se dovedește — ca și multe al
tele înaintea ei — darnică deopo
trivă in competiții și satisfacții. 
Cum au fost, cum sint, cum vor 
fi -» de pildă — cele la care ne re
ferim pe scurt în continuare...

A fost, mai intîi, in prag de vară 
afirmarea atletismului, prin acel 
1,97 m la Înălțime al Alinei Astafei 
— de la Steaua — care egala recor
dul mondial de junioare. Perfor
manță menită să anunțe o ispravă 
și mai mare. care nici n-a întîrziat 
prea mult. Intr-un concurs de atle
tism desfășurat în 10 iulie pe Coas
ta de Azur, la Nisa, fiica fostului 
atlet Astafei a sărit cu un centime
tru mai mult, rezultatul de 1,98 m 
doborind recordul deținut de ea îm
preună cu sovietica Elesina și sta
bilind un nou record mondial, deo
camdată cu un singur autor : Alina 
Astafei.

Au fost, apoi, medaliile aduse de 
la Campionatele mondiale de lupte 
greco-romane pentru juniori, desfă-

promițătoare ale tinerilor
șurate la Viena : Adrian Munteanu
— argint la categoria 54 kg ; Con
stantin Ozachievici — bronz la 63 kg. 
Chiar dacă de data aceasta ne-a lip
sit „aurul", s-a demonstrat că școa
la noastră de lupte are resurse pen
tru viitor, mult mai puternice de- 
cît s-a văzut la mondialele de la 
Viena !

Gimnastica si-a trimis cițiva „am
basadori" la „Cupa Prieteniei" de la 
Phenian. Juniorii Cristian Brezeanu 
și Adrian Gal s-au clasat pe pri
mul loc la sol și. respectiv, bară 
fixă ; junioarele Iuliana Filip și 
Cristina Bontaș au fost învingătoare 
la sărituri și, respectiv, sol. Rezul
tatele erau așteptate și sint socotite 
normale, dată fiind valoarea înaltă 
a gimnasticii românești.

Handbalul, de asemenea, și-a an
gajat juniorii in încercări interna
ționale. Echipa națională masculină 
a susținut — la Vaslui — două 
jocuri de verificare cu selecționata 
junioară a Bulgariei. Scoruri : 28—19 
și 21—18 pentru bandbaliștii noștri. 
La rindul lor, handbalistele colege 
de generație au jucat în Polonia, 
clasindu-se pe locul trei intr-un tur
neu foarte tare. Handbalul nostru — 
încă in derivă si in așteptarea mari
lor victorii cu care ne obișnuise altă
dată — are nevoie de rezultate pro
mițătoare. cit mai promițătoare, la 
nivelul eșalonului tinăr care, miine. 
va intra in linia intil a marilor com
petiții 1

Aceste întreceri s-au și derulat. 
Dar vara juniorilor este în toi. Alte 
și alte competiții internaționale sint 
în plină desfășurare ; ele urmează 
să angreneze juniorii noștri sportivi 
chiar in aceste zile de ..Cuptor" și, 
mai departe, în luna august...

Pe primul plan de interes șe si
tuează, desigur. Campionatul mondial 
de șah pentru copii si juniori (25 iu
lie — 7 august) găzduit de frumosul 
și primitorul oraș de pe malul Begăi
— Timișoara. La mesele de joc iau 
Ioc zilnic 250 participant! din 60 de 
țări. Nu ne îndoim de succesul de 
organizare (Timișoara s-a mai evi
dențiat, în acest sens, și cu prile
jul tradiționalelor meciuri din

„Cupa Davis") și nădăjduim că cei 
opt reprezentați ai noștri (cite doi — 
un băiat și o fată — la fiecare din 
categoriile 10 ani, 12 ani, 14 ani, 
16 ani) se vor afla pină la sfirșit 
printre protagoniști.

In același timp (26—31 iulie) au Ioc 
Campionatele mondiale de atletism 
ale juniorilor (Sudbury-Cahada), pre
cedate de Jocurile atletice de vară 
pentru juniori (în orașul nord-ame- 
rican Columbus, statul Ohio). Rezul
tatele de prestigiu reușite de tinerii 
noștri atieți la prima ediție a aces
tor întreceri desfășurate cu doi ani 
în urmă la Atena (cinci medalii, din
tre care două de aur), ca și unele 
performanțe bune de la recenta Bal
caniadă și din alte concursuri dau 
speranțe că Alina Astafei, Ana Pă- 
durean (în ciuda unei clasări mo
deste în Cupa de vară). Doina Hom- 
neac. Cătălina Gheorghiu. Mircea 
Oaidă și ceilalți se vor întoarce cu 
medalii.

Cu medalii se vor întoarce (spe
răm să fie și de aur!) și Otilia Bă- 
descu, Emilia Ciosu, Călin Creangă, 
Daniel Cioca și ceilalți juniori de la 
Campionatele europene de tenis de 
masă (Novi Sad — Iugoslavia, 30 iu
lie — 7 august). Doar ei merg acolo 
(cu titluri continentale și mondiale 
la activ) ca mari favoriți !

Și juniorii boxeri, care în aceste 
zile se antrenează cu asiduitate, vor 
lupta (la Gdansk-Polonia) pentru a 
sui pe podiumul de onoare al cam
pionatelor europene. Liderul lotului 
nostru tinăr este campionul mondial 
Francisc Vaștag, dar și alți juniori 
aspiră împreună cu el la un Ioc bun 
sau chiar la centura de aur !

In ultima clipă aflăm că la Bormio, 
In Italia, a început și Campionatul 
european de volei pentru junioare : 
între cele 12 competitoare se află și 
echipa tării noastre, care a debutat... 
cu dreptul : 3—0 cu Polonia.

După cum se vede, este încărcat 
programul competițional de vară al 
juniorilor noștri. Pină acum, rezulta
tele lor sînt îmbucurătoare. Sînt in
dicii că la fel vor fi și în continua
re. Vom vedea...

Gheorqhe M1TRO1

FOTBAL. Finala campionatului 
european de fotbal pentru iuniori 
(jucători pină in 18 ani), ce se des
fășoară in diferite orașe din Ceho
slovacia. se va disputa intre selecțio
natele U.R.S.S. și Portugaliei. In 
semifinale, reprezentativa U.R.S.S. a 
întrecut cu scorul de 3—0 (0—0) echi
pa R.D. Germane, iar selecționata 
Portugaliei a învins cu 2—0 (0—0)
formația Spaniei.

NATATIE. în ultima zi a campio
natelor de natatie ale R.D. Germane, 
desfășurate la Potsdam. Katrin Meis
sner a cîștigat proba de 50 m liber, 
cu timpul de 26”89/100. iar Cornelia 
Slrch s-a situat pe primul loc la 200 
m spate in 2’09”91/100. Rezultate în
registrate în concursul masculin : 
200 m mixt : Raik Hannemann — 
2’03”39/100 ; 1 500 m liber : Uwe 
Dassler — 15Tl”24/100

VOLEI. Turneul internațional 
masculin de volei de la Cannes s-a 
încheiat cu victoria selecționatei Ar
gentinei (9 puncte), urmată în cla
samentul final de echipele Franței, 
Bulgariei — cu cite 9 puncte (seta- 
veraj inferior) și Braziliei — 7 
puncte. In ultima zi a competiției : 
Bulgaria — Brazilia 3—1 (15—9,
13—15, 16—14, 15—5) ; Franța — Ar
gentina 3—1 (16—14. 15-12. 10—15,
15—11). • tn cadrul turneului inter
național feminin de volei de la 
Odessa, selecționata R.P. Chineze a 
întrecut cu scorul de 3—1 (7—15, 
15—3, 15—7, 15—4) formația U.R.S.S., 
iar reprezentativa Japoniei a dispus 
cu 3—0 (15—11, 15—9, 15—9) de echi
pa R.D. Germane.

ATLETISM. Rezultate înregistrate 
in ultima zi a campionatelor de 
atletism ale R.F. Germania desfășu
rate la Frankfurt pe Main : masculin 
— 200 m : Rolf Lubke 20”76/100 ; 
aruncarea suliței : Peter Blank 80,84 
m ; aruncarea greutății :■ Karsten 
Stoltz 20,18 m ; 3 000 m obstacole : 
Pat.riz Ilg 8’28”19;100 ; feminin : —
800 m : Gabi Lesch 2’02”07/100 ; 200 
m : Andrea Thomas 22”82/100.

HANDBAL. Intr-un meci interna
țional amical de handbal masculin 
disputat la Reykjavik, selecționata 
R.F. Germania a Întrecut cu scorul 
de 24—21 (13—12) echipa Islandei.



România socialistă: acțiuni perseverente 
pentru făurirea unei Europe unite, 

a păcii, securității și cooperării

Conferință internațională consacrată 
situației din Africa australă

CAUZA DREAPTĂ A REUNIIICĂRil
COREEI VA IZBÎNDI!

Moment de importanță decisivă în 
Istoria patriei, ce a deschis calea 
unor adinei prefaceri înnoitoare, a 
unor realizări fără precedent în toate 
sferele vieții sociale, Congresul al 
IX-lea al partidului a însemnat, tot
odată, și începutul unei etape noi, 
calitativ superioare, a politicii ex
terne românești de afirmare puterni
că a României pe plan mondial. în 
toți acești ani care au trecut de la 
marele forum al comuniștilor români, 
partidul și statul nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au acționat cu 
neobosită consecvență și tenacitate 
pentru edificarea securității și coope
rării în Europa, pentru transformarea 
continentului nostru într-o zonă a 
păcii și înțelegerii între toate po
poarele, aceasta înscriindu-se ca una 
din liniile fundamentale ale întregii 
politici externe românești.

In raportul prezeritat la Congresul 
al IX-lea al P.C.R. secretarul gene
ral al partidului punea cu putere în 
lumină importanța acordată • de 
partidul și statul nostru asigurării 
condițiilor de liniște și securitate atît 
de necesare înfăptuirii programelor 
de dezvoltare socialistă a patriei, 
faptului că numai sub un cer senin 
poporul nostru, ca și celelalte po
poare, își poate concentra toate re
sursele sale umane și materiale vas
tului său efort constructiv, Sint 
deosebit de semnificative din acest 
punct de vedere atît contribuția ex
cepțională a președintelui țării la 
definirea șl cristalizarea conceptului 
de securitate europeană, cit și efortu
rile perseverente pentru transpu
nerea în viață a acestui mare 
deziderat.

Securitatea europeană a fost 
astfel definită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ca un sistem de 
angajamente ferme din partea tutu
ror statelor, precum și de măsuri 
concrete de natură să ducă la exclu
derea forței și amenințării cu folo
sirea forței, să ofere tuturor țărilor 
garanții depline că se află la adă
post de orice act de agresiune, să fa
vorizeze o rodnică colaborare între 
toate popoarele continentului. In

INIȚIATIVE Șl PROPUNERI DE AMPLĂ REZONANȚĂ
• La cea de-a XX-a sesiune a Adunării 

Generale a O.N.U., din 1965, a fost adoptată, 
din inițiativa României, rezoluția „Măsuri pe 
plan regional in vederea îmbunătățirii rela
țiilor de bună vecinătate intre statele europene 
aparținind unor sisteme economice și sociale 
diferite".
• In perioada anilor 1972—1975, țara 

noastră a adus o contribuție deosebită la pre
gătirea, desfășurarea și încheierea cu succes 
a primei Conferințe pentru securitate și 
cooperare în Europa. Actul final de la Helsinki 
conține numeroase idei preconizate de Româ
nia.
• La reuniunea general-europeană de la 

Madrid, România a depus eforturi susținute în 
vederea convocării Conferinței pentru măsuri 
de încredere și securitate și pentru dezarmare 
în Europa, de la Stockholm.
• Propunerile prezentate de țara noastră 

la Conferința de la Stockholm s-au aflat, 
alături de cele ale altor state, la baza alcă

tuirii documentului final al primului forum ge- 
neral-european pentru încredere și dezarmare.
• In perioada de după 1975, țara noastră 

a luat parte activă, prezentînd numeroase 
inițiative și propuneri la toate întîlnirile la nivel 
de experți, stabilite prin documentele reuniu
nilor general-europene,' între care : Forumul 
științific european de la Hamburg ; reuniunile 
de experți de la Montreoux și Atena, consa
crate examinării și elaborării unei metode de 
reglementare pașnică a diferendelor ; reuniu
nea de experți de la La Valletta și seminarul 
de la Veneția, dedicate cooperării economice, 
științifice și culturale în regiunea Mediteranei 
și altele.
• Documentul „Poziția României, aprecie

rile și considerentele președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire la realizarea 
dezarmării, securității și cooperării in Europa", 
prezentat de țara noastră la reuniunea gene
ral-europeană de la Viena, în curs de desfă
șurare, s-a bucurat de o largă apreciere.

R F. G.Nefastele consecințe sociale 
ale cheltuielilor militare

BONN. — într-un raport elabo
rat în comun de organizațiile vest- 
germane care militează pentru 
pace, intre care „Inițiativa Kre
feld" și Forumurile pentru pace 
din Hanovra și Nurnberg, se res
pinge teza eronată potrivit căreia 
cursa înarmărilor ar fi un element 
inseparabil de dezvoltarea generală 
a omenirii. In document se aduc 
argumente concrete în sprijinul 
punctului de vedere potrivit căruia 
dezarmarea și reducerea producției 
militare a R.F.G. și a celorlalte 
state sint pe deplin posibile și ar 
contribui masiv la stimularea dez
voltării sectoarelor civile ale eco
nomiei. „Fiecare marcă din buge
tul de stat irosită pentru întreține
rea soldaților și achiziționarea de 
armamente scumpe înseamnă, în 
același timp, sustragerea ei din 
diverse ramuri ale economiei civile

Pentru transformarea Oceanelor Indian și Pacific 
în zone ale păcii

NAȚIUNILE UNITE. — La se
diul din New York al Națiunilor 
Unite a luat sfirșit sesiunea de 
vară a Comitetului ad-hoc al 
O.N.U. pentru Oceanul Indian. Par- 
ticipanții au adoptat un raport care 
va fi prezentat celei de-a 43-a Se
siuni a Adunării Generale a O.N.U., 
în care se subliniază necesitatea 
transformării Oceanului Indian în- 
tr-o zonă a păcii. Documentul re
levă, totodată, dorința statelor 
membre de a intensifica pregătirile 
pentru conferința pe această temă, 
prevăzută să se desfășoare, în 1990,

Demonstrație în Japonia împotriva bazelor militare străine
TOKIO. — In localitatea Atsugi, 

din prefectura Kanagawa, a avut 
loc o amplă demonstrație împotriva 
prezenței bazelor militare ale 
S.U.A. în Japonia. Zeci de mii de 
reprezentanți ai mișcării pentru 
pace din toate regiunile nipone au 
adoptat un „Apel la pacea mondia
lă", in care se cere autorităților 

concepția partidului și statului nos
tru, edificarea securității europe
ne este imperios necesară atît în 
lumina învățămintelor trecutului — 
Europa fiind continentul de unde au 
pornit cele două războaie mondiale — 
cît mai ales a realităților prezentu
lui, în această zonă fiind concentra
te uriașe arsenale, inclusiv nucleare, 
și mari efective militare.

Subliniind necesitatea stringentă a 
edificării unui sistem trainic de 
securitate europeană, România, pre
ședintele ei au înscris contribuții 
fundamentale la elaborarea căilor și 
metodelor concrete de înfăptuire a 
unui asemenea obiectiv. România a 
fost prima țară care, în cadrul pre
gătirii și desfășurării, între 1972— 
1975, a primei Conferințe pentru 
securitate și cooperare în Europa, a 
militat neabătut pentru elaborarea 
unor norme noi de negociere meni
te să dea expresie deplinei egalități 
în drepturi, suveranității și indepen
denței fiecărui stat participant. Și 
este o realitate unanim recunoscută 
că Actul final prin care s-a înche
iat această reuniune încorporează un 
șir de importante idei și principii în 
numele cărora România a acționat și 
acționează neabătut.

Atît in cuvîntarea rostită în capi
tala finlandeză cu prilejul semnării 
Actului final, cît și în numeroase 
luări de poziție ce au urmat încheie
rii Conferinței general-europene, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
reliefat că „etapa Helsinki" nu re
prezintă decît începutul procesului 
de edificare a securității europene, 
dezvoltarea și întărirea sa presupu- 
nînd acțiuni susținute și perseveren
te din partea tuturor statelor parti
cipante. Tocmai în acest spirit, țara 
noastră a depus eforturi energice 
pentru asigurarea continuității pro
cesului început la Helsinki. Reuniu
nile general-europene de la Bel
grad și Madrid, Conferința pentru 
măsuri de încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Europa, de ' la 
Stockholm, actuala reuniune de la 
Viena, întîlnirile la nivel de experți 
și la alte niveluri în problemele co

— se relevă în raport. Bugetul mi
litar al R.F.G. este disproporționat 
de umflat. Aceasta duce la lichi
darea locurilor de muncă, frînează 
dezvoltarea științei pentru scopuri 
civile, influențează în mod negativ 
asupra mediului înconjurător". Cu 
10 miliarde mărci luate din buge
tul militar — se menționează în- 
raport — se pot crea 180 000 de 
locuri de muncă în industria ci
vilă. Aceeași sumă investită în ra
murile industriale care produc 
mărfuri pentru populație poate 
permite crearea a 270 000 locuri de 
muncă.

Experții care au elabora't docu
mentul se pronunță în favoarea 
unor măsuri practice de dezarma
re. care pe lîngă efectele lor pozi
tive asupra întăririi păcii și secu
rității ar avea consecințe, binefă
cătoare pe plan economic și social 
pentru toate națiunile.

la Colombo (Sri Lanka). Mai mulți 
vorbitori s-au pronunțat pentru 
crearea de zone denuclearizate în 
regiune și în alte părți ale lumii.

CIUDAD DE MEXICO. — Minis
trul mexican al relațiilor externe, 
Bernardo Sepulveda, a subliniat, la 
Ciudad de Mexico, necesitatea 
transformării Oceanului Pacific în
tr-o zonă lipsită de arme nucleare 
— relatează agenția Prensa Latina. 
El a arătat, totodată, că se impune 
interzicerea experiențelor nucleare 
în zonă și, în genere, în lume — 
precizează agenția.

americane să pună capăt prezenței 
militare a S.U.A. in Extremul 
Orient și să sprijine măsuri de 
dezarmare reală în zona pacifico- 
asiatică. Aproximativ 27 000 de de
monstranți au format un „lanț 
uman", în lungime de 16 kilometri, 
în jurul bazei militare americane 
de la Atsugi, 

laborării economice, tehnico-științi- 
fice, culturale ș.a. stau mărturie sta
torniciei cu care România a acțio
nat și acționează în acest sens.

în permanență, țara noastră a evi
dențiat și evidențiază că o secu
ritate autentică nu poate fi concepu
tă fără măsuri efective de dezarma
re, în primul rînd de dezarmare nu
cleară. Armele nucleare, a arătat 
secretarul general al partidului, pri
vesc și interesează în mod vital toa
te statele și popoarele din Europa, 
de aceea, toate sînt chemate să ac
ționeze cu tot mai multă hotărire 
pentru eliminarea definitivă a ame
nințării nucleare. în același spirit, 
tara noastră s-a pronunțat și se 
pronunță pentru eliminarea arsena
lelor chimice din spațiul european, 
pentru trecerea hotărîtă la dezar
marea convențională, acordînd o 
mare importanță convocării unei 
conferințe care să ia în discuție pro
blemele reducerii armelor conven
ționale și forțelor armate pe conti
nent — conferință al cărei mandat 
se discută în prezent la Viena — 
pentru retragerea trupelor străine de 
pe teritoriile altor țări și lichidarea 
bazelor militare străine, pentru 
desființarea concomitentă a celor 
două blocuri militare din Europa.

Poziția României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, privind edifica
rea securității și colaborării pe 
continent, se întemeiază pe o viziune 
largă asupra Europei. O Europă uni
tă. bazată pe respectul diversității 
orînduirilor sociale, a opțiunilor po
litice ale fiecărui popor. In numele 
acestei largi unități a statelor euro
pene independente și suverane, țara 
noastră este hotărîtă, așa cum arată 
secretarul general al partidului, să-și 
aducă și în continuare întreaga con
tribuție la progresul cauzei securită
ții și păcii pe continentul european 
și în lume, făcînd să prevaleze ceea' 
ce este într-adevăr în interesul po
poarelor continentului — edificarea 
unei Europe a păcii, înțelegerii și 
colaborării.

Radu BOGDAN

Propunere privind 

realizarea unui acord de 

colaborare între comuniștii 

și socialiștii italieni
ROMA 26 (Agerpres). — Claudio 

Petruccioli, membru al Secretaria
tului P. C. Italian, a subliniat nece
sitatea realizării unui acord între 
P.C.I. și Partidul Socialist Italian, 
informează agenția ANSA. Această 
alianță — a spus el — reprezintă uri 
obiectiv de luptă, care deocamdată 
nu este ușor de realizat. Deși apre
cierea noastră cu privire la P.S.I. 
este critică, considerăm că pențru 
schimbarea situației este necesară 
afirmarea unei politici bazate nu pe 
dezbinarea forțelor de stingă, ci pe 
căutarea unității lor, pentru a oferi 
țării noastre o alternativă de guvern 
și de program, a arătat C. Pe
truccioli,

In sprijinul consolidării 
independenței economice 

a țărilor africane 
Seminar în capitala Nigeriei
LAGOS 26 (Agerpres). — Directo

rul general al Institutului de cerce
tări sociale și economice din Nigeria, 
Dotun Phillips, a declarat în cursul 
unui seminar organizat la Lagos că 
situația a cel puțin 28 de țări afri
cane pare fără speranță din cauza 
uriașelor datorii externe și reducerii 
prețurilor produselor lor de export. 
El a relevat că programele de ajus
tare structurală — cerute de institu
țiile de credit — sînt subminate de 
la bun început de intîrzierea spriji
nului concret financiar și comercial 
internațional. In cursul seminarului 
s-a subliniat necesitatea utilizării 
tuturor posibilităților existente pe 
continent pentru a se transforma ac
tuala situație dificilă din domeniul 
dezvoltării intr-o evoluție favorabilă, 
care să elibereze țările africane de 
dependența față de statele industria
lizate.

DAR ES SALAAM 26 (Agerpres). 
— în localitatea tanzaniană Arusha 
se desfășoară lucrările unei conferin
țe internaționale consacrate proble
melor păcii și securității în Africa 
australă, la care iau parte delegații 
din numeroase țări, reprezentanți ai 
mișcărilor de eliberare națională și 
ai organizațiilor de luptă pentru 
pace, militanți împotriva regimului 
de apartheid și a practicilor rasiste 
promovate de R.S.A. în această parte 
a continentului.

Luînd cuvîntul la deschiderea lu
crărilor. ministrul de externe al Tan
zaniei, Benjamin Nkapa, a declarat

Activități în vederea încetării 
conflictului dintre Iran și Irak

TEHERAN 26 (Agerpres). — In 
capitala Iranului a sosit, marți, de
legația lO.N.Uycondusă de generalul- 
locotenent Martin Vadest (Norvegia), 
care, din însărcinarea secretarului 
general al Organizației Națiunilor 
Unite, Javier Perez de Cuellar, va 
examina modalitățile menite să con
ducă Ia încetarea focului dintre 
Iran și Irak — transmite agenția 
I.R.N.A. Apoi, delegația O.N.U. va 
vizita Irakul.

O dată îndeplinită misjunea în cele 
două țări, experții Națiunilor Unite 
vor elabora un raport pe care-1 vor 
prezenta secretarului general al 
O.N.U., precum și celor două state 
beligerante.

TEHERAN 26 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția I.R.N.A., for
țele iraniene au continuat lupta îm
potriva trupelor irakiene de pe teri
toriul Iranului, în sectoarele de sud 
și vest ale frontului. Forțele iranie
ne au eliberat teritorii din regiunea 
Zeid, în sectorul sudic, și orașul 
Gilan-E-Gharb, din partea de vest a 
teatrului de operațiuni militare. Pe 
de altă parte, agenția I.R.N.A. afir
mă că artileria antiaeriană iraniană 
a doborît, in spațiul aerian al pro
vinciei Bakhtaran, un avion militar 
irakian.

Evoluții contradictorii în procesul de pace 
din America Centrală

MANAGUA 26 (Agerpres). — în 
cadrul unei conferințe de presă ținu
te la Managua, președintele Republi
cii Nicaragua, Daniel Ortega, a pre
cizat că nu pot fi acceptate negocieri 
între guvernul sandinist și reprezen
tanții forțelor „contras" care să se 
desfășoare în afara țării. Elemente 
ale forțelor „contras" au propus ca 
tratativele să continue la San Jose, în 
Costa Rica. Pe de altă parte, Ortega 
a apreciat că, practic, gruparea „con
tras" este. în prezent, atît de divizată 
încit nu poate fi vorba, deocamdată,- 
de un interlocutor autentic in cadrul 
dialogului, informează agenția Prensa 
Latina.

MANAGUA 26 (Agerpres). — Ar
mata Populară Sandinistă a anihi
lat în ultimele două zile un grup de 
18 contrarevoluționari care au comis 
acțiuni de sabotaj în departamentele 
Jinotega și Chontales și în regiunea 
Atlantico Sur — s-a anunțat oficial 

. la Managua. S-a precizat că grupul 
de mercenari contrarevoluționari a 
atacat unele localități din zonele 
menționate, luînd ca ostatici per
soane aflate la lucrările agricole.

BUENOS AIRES 26 (Agerpres). — 
Situația din America Centrală a con
stituit principala problemă înscrisă 
pe agenda convorbirilor purtate la 
Buenos Aires de către președintele 

- Argentinei, Râul Alfonsin, cu minis

ORIENTUL MIJLOCIU
• Puternice schimburi d<» focuri in Liban • Continuă încor

darea în Cisiordania
BEIRUT 26 (Agerpres). — In Li

ban s-a menținut marți încordarea, 
atît la Beirut, cît și în regiunea su
dică a țării.

Agențiile de presă relatează că 
de-a lungul liniei de demarcație din
tre sectoarele de,est și de vest ale 
capitalei libaneze au avut loc pu
ternice schimburi de focuri între 
forțele rivale din zonă, care au fo
losit arme automate de mare cali
bru și aruncătoare de grenade anti
tanc. Se precizează, totodată, că mai 
multe localități din sudul Libanului, 
situate la nord de „zona de secu
ritate", au fost ținta unor bombarda
mente de artilerie declanșate de for
țele israeliene de ocupație. Mai mul
te locuințe au fost avariate.

Pe de altă parte, agențiile relevă 
că luptătorii libanezi din rezistență 
au continuat acțiunile de luptă, or- 
ganizînd ambuscade împotriva unor 
poziții ale așa-numitei „Armate a

INTÎLNIRE. Secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorba- 
ciov, s-a întîlnit marți cu Mengistu 
Haile Mariam, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Etiopian, președintele R.P.D. Etio
pia, aflat într-o vizită oficială la 
Moscova. în cursul întrevederii — 
relevă agenția T.A.S.S. — au fost 
analizate probleme referitoare la 
relațiile bilaterale, la situația de 
pe continentul african și din lume.

ÎNTREVEDERE. Președintele 
R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, secre
tar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, a avut o în
trevedere cu secretarul geperal al 
Partidului Muncitorilor din Irlan
da, Sean Garland, aflat într-o vi
zită la Phenian, transmite agenția 
A.C.T.C. în cursul întrevederii au 
fost abordate aspecte ale relațiilor 
bilaterale, ca și unele probleme ale 
situației internaționale, o atenție 
specială fiind acordată problemei 
coreene.

VIZITĂ. La Tirana a sosit la 
invitația . Adunării Populare a 
R.P.S. Albania (parlamentul) o 
delegație a Consiliului Național al 
Confederației Elvețiene (prima ca

că țara sa salută rezultatele convor
birilor cvadripartite privind instau
rarea păcii și securității în Africa 
australă și accesul Namibiei la inde
pendență — relatează agenția Shiha- 
ta. Stat'ele africane din prima linie — 
a subliniat el — au susținut întot
deauna măsurile în direcția realizării 
unui acord care să ducă la soluțio
narea situației de criză din sudul 
Africii. Republica Sud-Africană a
declarat ministrul tanzanian — tre
buie să pună capăt regimului de
apartheid instaurat în R.S.A. și să
renunțe la ocuparea ilegală a Na
mibiei.

NAȚIUNILE UNITE 26 (Ager
pres). — Ministrul de externe al 
Iranului, Aii Akbar Velayati, a sosit 
la sediul din New York al Organi
zației Națiunilor Unite. în vederea 
convorbirilor privind încetarea focu
lui în conflictul din Golf, informea
ză agențiile de presă. Secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, urmează să aibă, miercuri, 
convorbiri separate cu miniștrii de 
externe iranian și irakian privind so
luționarea pe cale pașnică a conflic
tului din Golf.

Data încetării focului în războiul 
iraniano-irakian ar putea fi anun
țată în următoarele zece zile, a apre
ciat președintele în exercițiu al 
Consiliului de Securitate.

*
BAGDAD 26 (Agerpres). — Potri

vit unui purtător de cuvint militar 
irakian, citat de agenția I.N.A., for
țele armate irakiene și-au retras 
efectivele din orașele iraniene Gai- 
lan Gharb și Saleh Abad. Agenția 
I.N.A. relatează, totodată, că avioa
ne de luptă irakiene au efectuat, 
luni, 182 de misiuni de luptă împo
triva pozițiilor forțelor iraniene. Ar
tileria antiaeriană irakiană a doborît 
trei avioane de luptă iraniene, iar 
unități navale ale Irakului au lansat 
rachete asupra platformei petroliere 
iraniene de la Nawruz și asupra unui 
cîmp de sonde din apropiere, infor
mează I.N.A.

trul relațiilor externe al Republicii 
Costa Rica, Rodrigo Madrigal Nieto 
— informează agenția TELAM.

In cadrul întrevederii, la care a 
participat și ministrul de externe-al 
țării-gazdă, Dante Caputo, a fost ana
lizată evoluția evenimentelor din a- 
ceastă regiune după lansarea planu
lui de pace cunoscut sub numele 
„Esquipolas II", precizează sursa 
citată.

TEGUCIGALPA 26 (Agerpres). — 
Președintele Hondurasului, Jose Az- 
cona Hoyo, l-a primit, la Tegucigalpa, 
pe ambasadorul special al Statelor 
Unite pentru America Centrală, 
Morris Busby, pentru a discuta as
pecte legate de situația politică cen- 
tro-americană și de pregătirea viitoa
rei reuniuni a miniștrilor de externe 
din Honduras, Costa Rica, Guatemala 
și Salvador, care va începe la 1 au
gust, în Guatemala. La această reu
niune va participa și secretarul de 
stat al S.UA., George Shultz.

SAN SALVADOR 26 (Agerpres). — 
Forțele democratice insurgente din 
Salvador, reunite în Frontul Fara- 
bundo Marti pentru Eliberare Na
țională (F.M.L.N.) și Frontul Demo
cratic Revoluționar (F.D.R.), au scos 
din luptă, in ultima săptămînă, 122 
de militari aparținind armatei gu
vernamentale — a anunțat postul de 
radio al F.M.L.N. „Venceremos".

Libanului de Sud" — creată și fi
nanțată de Israel.

In Cisiordania și Gaza a continuat 
revolta palestiniană împotriva ocupa
ției israeliene. Pe parcursul nopții 
de luni spre marți au avut loc cioc
niri violente intre demonstranți și 
poliție la Jabalia și Al Shati. In nu-, 
meroase tabere de refugiați palesti
nieni militarii israelieni au ' impus 
restricții de circulație. Un bilanț dat 
publicității de agențiile de presă 
arată că în cursul ciocnirilor de luni 
patru palestinieni și-au pierdut via
ța, iar aproximativ 100 au fost 
răniți.

NAȚIUNILE UNITE 26 (Ager
pres). — Comitetul O.N.U. pentru exer
citarea drepturilor inalienabile ale po
porului palestinian a,denunțat repre
siunile armatei israeliene împotriva 
populației arabe din teritoriile ocu
pate.

meră a parlamentului) în frunte 
cu președintele Consiliului, Rudolf 
Reichling, transmite agenția A.T.A, 
Delegația s-a întîlnit cu pre
ședintele Președinției Adunării 
Populare a R.P.S. Albania, Petru 
Dode. Au fost abordate aspecte 
privind relațiile dintre cele două 
țări, ca și unele probleme ale 
actualității internaționale.

NEGOCIERI. în capitala elenă a 
continuat cea de-a opta rundă de 
negocieri între Grecia și S.U.A. cu 
privire la încheierea unui nou a- 
cord de cooperare economică și mi
litară, inclusiv in legătură cu 
viitorul bazelor militare americane 
de pe teritoriul elen. într-o decla
rație dată publicității, înainte de 
începerea negocierilor, partidul de 
guvernămint — Mișcarea Socialis
tă Panelenă (PASOK) — relevă că

„LUNA DE SOLIDARITATE CU 
LUPT’A POPORULUI COREEAN" 
(25 iunie—27 iulie) a prilejuit și 
anul acesta un mare număr de ac
țiuni — mitinguri, simpozioane, de
clarații, luări de poziție — in cadrul 
cărora forțele progresiste, largi 
cercuri ale opiniei publice democra
tice de pretutindeni și-au exprimat 
sprijinul deplin față de eforturile 
poporului coreean de a-și reface uni
tatea națională, din convingerea că 
anomalia istorică pe care o constituie 
scindarea artificială a „Țării dimine
ților liniștite" va fi înlăturată, iar 
Coreea, ca stat unitar, independent, 
pașnic și democratic. își va relua 
locul ce i se cuvine în rindul na
țiunilor iubitoare de pace și progres.

Manifestările ce au avut loc in 
acest interval în țara noastră au 
reafirmat solidaritatea oaldă pe care 
poporul român și-a manifestat-o 
consecvent și ferm, chiar de la în» 
ceput, cu cauza dreaptă a poporului 
coreean. In conștiința poporului nos
tru a rămas adînc grevată amintirea 
eroismului poporului coreean în anii 
luptei împotriva agresiunii imperia
liste, luptă care s-a bucurat de spri
jinul tuturor țărilor socialiste, al în
tregii omeniri progresiste și care a 
demonstrat încă 
o dată că, în epo
ca noastră, nu 
poate fi înfrînt 
un popor angajat 
cu toate forțele 
în apărarea pa
triei, a cuceriri
lor revoluționare, 
a dreptului de 
a-și făuri destinele așa cum dorește.

Ieșind biruitor din această luptă, 
poporul R.P.D. Coreene a înlăturat 
în scurt timp distrugerile provocate 
de război, a muncit cu dăruire, sub 
conducerea Partidului Muncii din 
Coreea, în frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen, pentru dezvoltarea patriei 
sale pe calea socialismului. In pre
zent se înfăptuiește cu succes pro
gramul de șapte ani vizînd creșterea 
în continuare a forțelor de produc
ție, înflorirea științei și culturii, 
perfecționarea întregii activități so
ciale, ridicarea nivelului de trai.

Paralel cu activitatea pentru pro
gresul țârii. Partidul Muncii, gu
vernul R.P.D. Coreene au desfășu
rat și desfășoară, așa cum este bine 
cunoscut, o intensă activitate în ve
derea soluționării pe cale pașnică și 
democratică a problemei ramificării, 
considerînd că înfăptuirea acestui 
deziderat este obiectivul primordial 
al întregii națiuni coreene. R.P.D. 
Coreeană a formulat în acest sens 
multiple propuneri constructive, de 
le inițiative cu caracter parțial, me
nite să facă un început în deschi
derea dialogului, apoi spre lărgirea 
tematicii acestuia în direcția soluțio
nării unor aspecte de natură să îm
bunătățească climatul negocierilor, 
pînă la abordarea cuprinzătoare a 
firoblemelor de fond ale reunificării.
n pofida acestei intense activități 

politico-diplomatice, acum, cînd se 
împlinesc 35 de ani de la semnarea, 
la 27 iulie 1953, a acordului de ar
mistițiu — care a consacrat eșecul 
agresiunii — din păcate, procesul de 
reconciliere și realizare a unității 
naționale bate pasul pe loc, iar în 
Peninsula Coreeană persistă o situație 
de provizorat, generatoare de neîn
credere și tensiune. Persistența aces
tei situații anormale este rezultatul 
amestecului din afară în problemele 
Coreei, al menținerii și acumulării în 
Coreea de Sud a unor mari efective 
militare străine, sub a căror protec
ție în această parte a țării dăinuie 
de decenii un regim antipopular. 
Eforturilor îndreptate spre reunifi- 
carea pașnică, depuse de R.P.D. Co
reeană, autoritățile de la Seul i-au 
opus o politică îndreptată spre per
manentizarea scindării prin încer
carea de a crea, pe plan juridic, 
„două Corei", ceea ce contravine 
intereselor fundamentale ale acestei 
națiuni.

In demersurile sale permanente, 
constructive. R.P.D. Coreeană a por
nit și pornește de la considerentul 
că nu poate fi ignorată la nesfîrșit 
voința unei națiuni de 60 de mili
oane de oameni de a-și reunifica

La încheierea 
„Lunii de solidaritate 

cu lupta poporului coreean"

Zeci de mii de stu- 
denți din numeroa
se centre universi
tare sud-coreene au 
participat recent la 
mitinguri în spriji
nul unor măsuri de
mocratice, pentru 
abordarea con
structivă de către 
autoritățile de la 
Seul a problemei 
reunificării Coreei. 
In fotografie : as
pect de la mitingul 
studenților din Seul.

„desființarea bazelor străine din 
Grecia rămîne un obiectiv și pen
tru perioada următoare".

ALEGERE. Andre Lajoinie, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Francez, a 
fost reales președinte al grupului 
P.C.F. în Adunarea Națională a 
Franței.

REMANIERE. Primul-ministru al 
Marii Britanii, Margaret Thatcher, 
a procedat la o remaniere guver
namentală — a zecea de la prelua
rea conducerii de către conservatori 
în 1979. Ministerul Sănătății și Asi
gurărilor Sociale a fost divizat în 
două departamente distincte. Fostul 
titular al acestui minister. John 
Moore, a devenit ministru al asigu

patria. în acest sens, conducerea 
R.P.D. Coreene reiterează mereu 
propunerile sale, care în forma lor 
cea mai cuprinzătoare vizează 
crearea Republicii Confederale De
mocrate Koryo, în care să intre atît 
Nordul, -cit și Sudul, cele două părți 
urmind să se bucure de aceleași 
drepturi și îndatoriri, să aplice o 
autonomie regională. în condițiile 
recunoașterii modului de organizare 
social-economică și a ideologiei ce
leilalte părți. Numeroaselor inițiative 
menite să urnească problema din 
imobilismul în care au cantonat-o 
autoritățile de la Seul le-a urmat, 
zilele trecute, propunerea Co
mitetului Permanent al Adună
rii Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene privind organizarea pri
mei reuniuni parlamentare co
mune a Nordului și Sudului Coreei, 
la Phenian, în luna august, pentru a 
se dezbate și defini modalitățile de 
realizare a destinderii și păcii în Co
reea, netezind astfel calea pentru un 
dialog și contacte multilaterale între 
reprezentanții Nordului și Sudului. 
De asemenea, autoritățile nord-co- 
reene au propus să se semneze acor
dul de pace în care să se prevadă 
„înghețarea" forțelor armate șl ar

mamentelor, re
ducerea efective
lor militare de 
către Nord și Sud 
pină la nivelul a 
100 000 de oameni 
sau mai puțin, 
încetarea . intro
ducerii de echi
pamente militare 

din afară, renunțarea la mane
vre militare de anvergură. în 
general la manifestări ale poli
ticii de forță, ca și transfor
marea Peninsulei Coreea într-o zonă 
denuclearizată. Ca dovadă de bună
voință. R.P.D. Coreeană a redus 
unilateral efectivele armatei sale cu 
100 000 de oameni, iar alți 150 000 de 
soldați i-a transferat din serviciul 
militar pe șantiere ale construcției 
pașnice.

în rîndul populației și al Unor 
cercuri politice sud-coreene se mul
tiplică cererile in vederea adoptării 
unei poziții constructive față de dezi
deratul refacerii unității naționale. 
Deosebit de semnificativ in acest 
sens este faptul că reprezentanți ai 
11 grupări de opoziție au constituit, 
cu cîteva zile în urmă, Consiliul 
organizațiilor democratice pentru 
reunificarea independentă și demo
cratică a țării, organism care și-a 
propus să promoveze diferite acțiuni 
în sprijinul reunificării. în același 
spirit, în cadrul unui recent miting, 
urmat de un marș al păcii la Seul, 
s-a cerut autorităților sud-coreene să 
coopereze cu R.P.D. Coreeană în ve
derea trecerii la înfăptuirea reuni
ficării. O largă mișcare în sprijinul 
înfăptuirii acestui deziderat se dez
voltă în rîndul tineretului studios, 
intelectualității și altor pături ale 
populației.

Idealul reunificării Coreei are un 
sprijinitor activ în poporul român, 
în politica de solidaritate promovată 
de partidul și statul nostru. Româ
nia susține cu tărie propunerile con
structive ale R.P.D. Coreene, orien
tate spre reunificarea pașnică, de 
către coreeni Înșiși, a patriei lor. 
cu convingerea că înfăptuirea aces
tui țel ar avea o mare însemnătate 
istorică atît pentru poporul coreean, 
pentru progresul său general, cit șl 
pentru cauza destinderii și păcii în 
Asia și pe plan mondial.

Acest sprijin permanent este o 
latură inseparabilă a legăturilor de 
prietenie și colaborare româno-co- 
reene, care, sub impulsul întîlnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen, s-au dezvoltat necontenit și 
au largi perspective.

La încheierea tradiționalei mani
festări, poporul român își reafirmă 
sentimentele de solidaritate militan
tă cu poporul coreean, avind convin
gerea că voința acestuia de a trăi in
tr-o patrie unificată, prosperă și 
iubitoare de pace se va înfăptui. în- 
cununînd eforturile sale și împlinind 
aspirațiile sale cele mai fierbinți.

Al. CAMPEANU

rărilor sociale, iar fostul ministru al 
comerțului, Alan Clark, a fost 
numit ministru al sănătății. Postul 
lăsat vacant de Clark a fost ocupat 
de E. Newton, care a devenit mem
bru al cabinetului.

NUMIRE. Președintele Irakului, 
Saddam Hussein, l-a numit pe 
Saadoun Hamadi. care a deținut 
funcția de președinte al Consiliu
lui Național (parlamentul). în ca
litate de ministru de stat pentru 
afacerile externe.

ACȚIUNE ANTIDROG. Un pur
tător de cuvint al Ministerului Jus
tiției al S.U.A. a anunțat, la Miami, 
că în urma unor operațiuni con
jugate ale organelor de poliție din 
mai. multe țări a fost descoperită o 
mare rețea internațională de tra- 
ficanți de narcotice. Au fost ares
tați 22 de traficanți care, timp de 
17 ani, au vîndut droguri în Ma
rea Britanie, Olanda, Spania. Por
tugalia, Australia, Singapore, Hong
kong, S.U.A. și în alte țări. Auto
ritățile apreciază că banda a vîn
dut in diferite țări sute de tone de 
narcotice.
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