
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți, la Snagov, pe amba
sadorul Republicii Peru la București, 
Carlos Gamarra Vargas, cu prilejul in-

pe ambasadorul Republicii Peru
cheierii misiunii sale în țara noastră, 

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

Ambasadorul peruan a exprimat 
calde mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru sprijinul 
acordat in îndeplinirea misiunii sala 
in România.
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actuale și de perspectivă, pentru stimularea 
revoluționar și patriotic, pentru valorificarea

instantanee, 
faptelor de

CLUJ : Produse 
și tehnologii superioare

Colectivele de oameni ai mun
cii din unitățile economice și 
de cercetare științifică din ju
dețul Cluj desfășoară in cinstea 
zilei de 23 August o activitate 
susținută pentru înnoirea și 
modernizarea produselor și a 
tehnologiilor. Acțiunile între
prinse pentru realizarea preve
derilor stabilite in programele 
speciale, în planurile de mă
suri. a propunerilor și inițiati
velor oamenilor muncii s-au 
concretizat, în perioada care a 
trecut din acest an. în creșterea 
la aproape 50 la sută a ponderii 
produselor noi și modernizate 
în totalul producției-marfă. Au 
fost asimilate și introduse in 
fabricație noi mașini, utilaje și 
instalații, precum și pentru in
dustria energetică, industria 
constructoare de mașini, indus
tria ușoară, alimentară și frigo
rifică, mărci noi de oțeluri, pro
duse chimice, materiale de con
strucții și altele, cu caracteris
tici superioare, multe din aces
tea fiind solicitate și la export. 
Au fost aplicate, totodată, a- 
proape 90 de tehnologii noi, cu 
efecte importante privind valo
rificarea resurselor materiale 
și energetice, creșterea pro
ductivității 1 
țirea calității 
zultate foarte 
registrate de 
utilaj greu, 
„Tehnofrig", „Unirea", 
rom", 
chimie, Centrul de cercetare și 
proiectare pentru industria ali
mentară și frigorifică din Cluj- 
Napoca. Combinatul metalurgic 
din Cîmpia Turzii și altele. 
(Marin Oprea).

Mai sînt 20 de zile pină la
23 August. Pină la 
ziua în care miile și 

miile de colective munci
torești sau ale activității 
din agricultură, din cerce
tarea științifică, din alte și 
alte domenii se vor pre
zenta cu un omagiu con
cretizat în succese, trans
pus în substanța durabilă a 
obiectivelor, a angajamen
telor îndeplinite, cu fapte 
care să-i reprezinte in 
efortul lor neîntrerupt 
pentru perfecționarea acti
vității, în fond pentru a 
așeza în magistralul edifi
ciu al dezvoltării noi și tot 
mai trainice creații.

Prezenți, în aceste zile, 
printre oamenii muncii din 
cele mai diverse colțuri de 
țară, reporterii și corespon
denții noștri transmit re
dacției vești, 
cronici ale 
muncă profund semnifica
tive pentru atmosfera aces
tui august aniversar. Să 
începem cu un scurt raport 
al CONSTRUCTORILOR 
DIN CĂLĂRAȘI și. cum 
vom vedea, nu numai al 
lor...

Este vorba de un nou 
drum „de apă", de un canal 
săpat intre Borcea și noul 
port siderurgic al marelui 
combinat. Zilele trecute au 
străbătut canalul primele 
barje cu materie primă. 
Noua cale navigabilă, în 
lungime, deocamdată, de 
„doar" 8 km, este încunu
narea citorva ani de efort 
din partea unui încercat 
colectiv de constructori. 
Noul canal va crea posibi
litatea transportului pe apă

al materiei prime, precum și 
livrării, pe aceeași cale, a 
produselor finite, în volu
me și greutăți considerabi
le dacă se are în vedere 
că. în final, noul combinat 
va produce, în flux inte
grat. nu mai puțin de 1.8 
milioane tone oțel pe an.

vat, 48 000 mc betoane pen
tru dalare și consolidare. 
La luciul apei — o lățime 
de 110 metri. Străjuit de 
diguri înalte de 6—8 me
tri. pe cel din stingă tur- 
nîndu-se acum panglica de 
asfalt a unei șosele prin 
care se face legătura direc-

La temperatura 
performanței
Fapte de muncă, succese consacrate 
marii noastre sărbători naționale a

canal al Antreprizei de cai 
de comunicații Călărași, 
împreună cu cel al Antre
prizei de construcții hidro
tehnice Galați, al Antrepri
zei poduri dunărene Fetești 
și al altor unități de con
strucții — toate autoarele 
primului tronson — s-au 
mutat intre Borcea și Du
năre, în dreptul milei 97, 
pentru executarea celui 
de-al doilea tronson de 
canal avind același scop și 
aceleași caracteristici, cu 
deosebire că va avea numai 
1 700 metri lungime.

Nu peste mult timp deci 
nave fluviale de orice 
tonaj vor putea ajunge in 
portul siderurgiei călărășe- 
ne prin noul canal Dună
re—Călărași, o nouă „ma
gistrală albastră" adăugată 
de mina omului noii 
geografii a României.

PERFECȚIONAREA PROFESIONALĂ 
obiectiv de înaltă însemnătate socială

resurselor 
creșterea 

muncii, imbunătă- 
produselor. Re- 

• bune au fost în- 
Combinatul de 

întreprinderile 
„Sinte- 

„Armătura", Institutul de

BUZĂU : O nouă 
capacitate energetică
Pentru hidroenergeticienii care 

execută amenajarea complexă 
a riului Buzău, important 
obiectiv de investiții ce în
corporează la Siriu cel mai 
mare baraj de anrocamen- 
te din țară, 1988 este anul unor 
succese deosebite. La 29 aprilie 
a.c., împreună cu beneficiarul, 
întreprinderea electrocentrale 
Nehoiu, harnicii constructori 
de aici raportau punerea în 
funcțiune a primului grup hi
droenergetic cu o capacitate de 
21 MW, din bazinul superior 
al Buzăului, și începerea lucră
rilor de montaj la cel de-al 
doilea. Printr-o exemplară mo
bilizare a eforturilor și o 
fructuoasă colaborare cu con
structorii de turbine de la Re
șița. tînărul colectiv de oameni 
ai muncii de la Centrala elec
trică Neholașu raportează acum 
conectarea la sistemul energetic 
național și a celui de-al doilea 
grup de 21 MW. Supusă, puterea 
riului Buzău a devenit energie, 
iar la Nehoiașu s-a realizat 
astfel o nouă vatră de lumină 
a tării, cu o capacitate anuală 
de 42 MW. Evenimentul, con
stituit într-un vibrant , raport 
muncitoresc dedicat marii noas
tre sărbători naționale de la 
23 August, marchează. în același 
timp, finalizarea uneia dintre 
cele mai importante etape a lu
crărilor de amenajare complexă 
a riului Buzău. (Stelian Chiper).

BIHOR : Afirmarea 
creației tehnice originale

Ferm hotăriți să transpună 
exemplar in viață obiectivele 
cuprinse în programul de mo
dernizare a proceselor de pro
ducție, harnicul colectiv de la 
întreprinderea „Metalica" Ora
dea acordă o atenție deosebită 
înnoirii producției, promovării 
și extinderii tehnologiilor de 
mare randament. Ca urmare a 
stimulării creației tehnico-știin- 
tifice, a inițiativelor muncito
rești, specialiștii de aici au 
realizat, prin autoutilare, după 
o concepție proprie, un cuptor 
de emailare, unicat în țară, care 
asigură dublarea capacității de 
emailare pe aceleași suprafețe 
de producție.

în rindul noutăților incluse 
In raportul muncitoresc cu care 
oamenii muncii de aici intîmpi- 
nă măreața sărbătoare de la 23 
August se înscrie și intrarea in 
producția de serie a mașinii de 
gătit cu gaze, cu 4 ochiuri, 
„Gina 4“, realizată tot după 
un proiect propriu. De mențio
nat că lansarea în fabricație a 
acestui nou produs asigură, la 
nivelul acestui semestru, un 
spor de producție de aproape 
100 milioane lei. (loan Laza).

A fost nevoie și de amena
jarea unui port avînd două 
cheiuri ; unul pentru pri
mirea materiei prime, 
celălalt pentru livrarea 
produselor dispunînd de un 
bazin de 160 000 mp pentru 
manevrarea și staționarea 
barjeior. Fiecare chei a 
fost dotat cu cite 3 maca
rale de 16 tone fiecare, 
avind o deschidere a bra
țului de 33 metri, care face 
legătura între barje și un 
interesant sistem de benzi 
transportoare. Dar să re
venim la noul canal : 
4 000 000 mc pămînt exca-

a

tă, ..pe centură", cum se 
spune. București—Ostrov— 
Constanța, evitîndu-se tre
cerea prin aglomerația 
municipiului Călărași și 
traversînd poate cea mai 
frumoasă zonă turistică
acestui traseu. Nu peste 
mult timp va fi gata și 
podul care traversează ca
nalul și care va avea o 
lungime totală de 3Q0 metri 
și o singură deschidere, 
dispunînd de 4 benzi de 
circulație și două trotuare 
cu parapete metalice direc
ționale.

prezent, șantierul-

In aceeași zi. aflat 
intre muncitorii și 
muncitoarele ÎNTRE

PRINDERII „PORȚELA
NUL" DIN ALBA IULIA 
(colectivul a primit, anul 
acestp. pentru a treia oară 
consecutiv, titlul de „Erou 
ai Muncii Socialiste"), co
respondentul nostru jude
țean a- fost martorul» unui 
eveniment deosebit de im
portant pentru procesul de 
modernizare 
ilor, 
act 
proprie.

— După 
funcțiune, 
cuptor de 
porțelanului

fl tehnologi- 
unui 

gindire tehnică
materializarea

de
punerea în 

cel de-al doilea 
ardere rapidă a 

în faza de

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ședința Comitetului Politic Executiv al 
P.C.R. din 29 aprilie a.c. reprezintă o 

cuprinzătoare, de fond, a întregii activități 
rate de partidul și statul nostru, de întregul 
edificarea socialismului și comunismului pe 
României. Din perspectiva acestui proces istoric 
formulate sarcini de o mare însemnătate teoretică și 
practică, 
spiritului 
integrală a potențialului de gindire, de creație al ma
selor. In cuprinsul acestor orientări, aflate în dezbate
rea întregului popor și care constituie tezele viitoarei 
plenare a Comitetului Central al partidului, uri loc 
esențial îl ocupă ideile referitoare la pregătirea și 
perfecționarea forței de muncă despre care secretarul 
general al partidului a spus : „Forța de muncă re
prezintă factorul determinant hotărîtor și revoluționar 
al dezvoltării". Imperativele ce decurg de aici sint 
concepute astfel îneît prin realizarea unei noi calități 
profesionale, morale și politice a oamenilor antrenați 
în procesul producției de orice fel să se poată deter
mina o nouă calitate o muncii, a fluxului de gindire 

chemat să revitalizeze, să amplifice 
activitate economică și socială. Acti- 

cărei rezultate sînt strins legate de 
cunoștințe ol tuturor categoriilor de oameni 
de capacitatea lor de a aplica in viață, în ' 
noile cuceriri ale științei și tehnicii, factori 
ai modernizării continue, ai progresului

lo 
C.C. al 

analiză 
desfășu- 
popor in 
pămîntul 

sînt

creatoare
întreaga 
vitate ale 
nivelul de 
ai muncii, 
producție 
hotăritori 
necontenit în toate domeniile. Experiența celor 23 de 

^ani care au trecut de la istoricul Congres ai IX-lea

al P.C.R., marile realizări obținute in acest răstimp de 
intensă muncă, activitate eroică și învățătură perma
nentă confirmă pe deplin teza secretarului general al 
partidului că factorul hotărîtor al dezvoltării, al inde
pendenței economice, al progresului multilateral al 
țării il constituie declanșarea și valorificarea energiei 
inepuizabile a oamenilor muncii, a creativității mase
lor largi populare cărora li s-au deschis pe deplin 
porțile învățăturii, ale pregătirii profesionale, mul
tilaterale. Fără implicarea largă, profundă a învă- 
țămîntului și științei în toate domeniile de activitate, 
in pregătirea toț mai înaltă a oamenilor, n-am fi putut 
obține rezultatele cu care ne mîndrim astăzi. „Am 
dezvoltat puternic știința, invățămintul, cultura, - 
arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în cuvintarea 
rostită la ședința Comitetului Politic Executiv din 23 
iulie a.c. Toți cunoaștem ce uriașă activitate creatoare 
se desfășoară în domeniul științei, faptul că tot ceea 
ce am realizat și realizăm se bazează pe inaltele 
cuceriri ale științei și tehnicii, in care cercetarea 
noastră, cercetarea proprie, are un rol foarte impor
tant". Această uriașă activitate creatoare - adevărată 
forță motrice a progresului economic, social, material 
și spiritual — are la bază educarea receptivității la 
nou, pregătirea permanentă pentru ca, înțelegînd 
cerințele vieții, ale producției, să fim capabili să le 
soluționăm în cele mai bune condiții, atingînd o 
calitate tot mai înaltă, o eficiență ridicată.

(Continuare in pag. a V-a)

crîmpei din vasta panoramă a muncii pe șantierele amenajării complexe a rîului Argeș.

ill

Imaginea de mai sus reprezintă doar
Celor care se aflau

în pagina a lll-a : reportajul fotografic

un
aici li s-au alăturat acum brigăzi de constructori din toate județele țării...

. ’ ' ' : «„PE ARGEȘ ÎN JOS", CONSTRUCTORI DIN TOATĂ ȚARA».

■ ■

ÎNFĂPTUIREA PROGRAMULUI DE
prin activitate intensă pe toate

Examinîndu-se situația de pe șantierele noilor capacități pro
ductive. la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. ai 
P.C.R. s-a cerut factorilor care participă la procesul de realizare 
a investițiilor să acționeze cu maximă energje și hotărire pentru 
sporirea prin toate mijloacele a ritmurilor de lucru și asigurarea 
pe această bază a condițiilor cerute de rapida intrare in producție 
a tuturor obiectivelor planificate. Această sarcină majoră, deosebit 
de actuală pe toate șantierele de investiții, izvorăște din importanța pe 
care noile unități și capacități o au pentru creșterea producției in
dustriale și satisfacerea unor necesități economice bine precizate, 
pentru înfăptuirea cu succes a sarcinilor de plan pe acest an hotă- 
rîtor al cincinalului. într-adevăr. in acest semestru, potențialul pro
ductiv al economiei naționale urmează să fie întregit cu un mare 
număr de obiective, capacități și instalații în . toate ramurile și 
sectoarele de activitate. Este vorba despre un efort de mare am
ploare și complexitate, care solicită din plin pe constructori și mon- 
toti, pe beneficiarii de investiții și furnizorii de utilaje tehnologice.

Pornind de la stadiul actual al lucrărilor, in care prioritară este 
necesitatea montării unui volum însemnat de utilaje, se poate des
prinde principala direcție de acțiune pe care trebuie să o aibă in 
vedere toți factorii de răspundere din domeniul investițiilor : ritm 
de lucru rapid, în creștere de la o zi la alta, calitate ireproșabilă a 
lucrărilor, indiferent că este vorba de montarea unor echipamente 
de zeci si sute de tone sau a unor piese mărunte.

PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII DE MAȘINI AGRICOLE 
„SEMĂNĂTOAREA" DIN CAPITALĂ

răspundere
De mai multe ori în ultima peri

oadă de timp ne-am referit la mo
dul în care se desfășoară lucrările 
de investiții la întreprinderea de 
mașini agricole „Semănătoarea" 
din București. De fiecare dată am 
semnalat 
lor este 
in urmă, 
ficele de 
cent pe acest șantier. Fără nici o 
exagerare trebuie spus că, de la 
ultimul articol publicat în luna oc
tombrie 1987, situația nu s-a schim
bat prea mult. Așadar, nici acum, 
la aproape doi ani de la expirarea 
termenului de punere în funcțiune, 
această investiție deosebit de impor
tantă pentru economia națională nu 
este finalizată.

Dar să vedem, mai întii, ce se în- 
tîmplă pe șantier; Așa cum spu
neam, lucrările se situează sub plan 
la hala de montaj general — princi
palul obiectiv al investiției, dar și 
la celelalte secții : forjă, turnătorie, 
tratament termic. Solicităm amănun
te inginerei Irina Cruceanu, șefa 
biroului investiții la unitatea benefi
ciară.

faptul că stadiul lucrări- 
nepermis de mult rămas 

în comparație eu gra- 
execuție. Am revenit re

— Sint mari rămineri în urmă — 
ne-a spus interlocutoarea. Părerea 
mea este că, acum, după executarea 
celei mai însemnate părți din inves
tiție, constructorul nu mai este atît 
de dispus să finalizeze toate lucră
rile deoarece manopera care a 
rămas de executat in interiorul ha
lelor este redusă. Cea mai elocventă 
dovadă o constituie numărul restrîns 
de muncitori pe care îl menține 
Centrala de construcții industriale 
din București pe șantier — circa 70 
de oameni.

în continuarea discuției, alți spe
cialiști din unitatea beneficiară au 
insistat asupra, faptului că, datorită 
acestui ritm scăzut și nerespectării 
programelor stabilite în comun, sînt 
întîmpinate mari dificultăți la mon
tajul utilajelor sosite deja pe șan
tier. Există — au apreciat interlocu
torii — mașini și echipamente teh
nologice in valoare de zeci de mili
oane de lei care nu pot fi montate 
din lipsa fronturilor de lucru.

— Deși la comandamentele săptă- 
mînale care au loc pe șantier con
structorii își iau angajamentul că vor 
respecta termenele stabilite de co-

acord, practic aceste termene 
aminate de două-trei ori, ne

mun 
sînt 
precizează tovarășul Constantin Ve- 
lea, secretarul comitetului de partid 
din cadrul întreprinderii „Semănă
toarea".

Acesta este punctul de vedere ,al 
beneficiarului. în mare măsură, în
dreptățit. Ceea ce au omis să ne 
spună cei cu care am discutat este 
însă faptul că multe din greutățile 
de pe șantier se datorează și între
prinderii „Semănătoarea", centralei 
de resort. Cum altfel se explică fap
tul că, o lungă perioadă de timp, 
fondurile de investiții alocate acestui 
obiectiv au fost cu mult mai mici 
decît ar fi fost necesar pentru des
fășurarea rapidă și un ritm susținut

r Stop-cadru într-o mare 
întreprindere 
Hale,

industrială, 
secții de producție, 

panouri — la vedere, cu în
demnuri privind economi
sirea de materii prime și 
materiale, cit înseamnă în 
lei o tonă de aluminiu 
economisit, cum se traduce 
exact în devize convertibi
le tona de inox, de aseme
nea economisit ; apoi „e- 
nergia" — cu atenționările 
respective asupra mersu
lui mașinilor în gol, despre 
slabul randament 
șinilor defecte... 
șese, în general, 
privind producția, 
tivitatea pe o anumită pe
rioadă. Dar dacă urmărim 
firul obișnuit al discuțiilor
— de la conducerea intre- 
prinderii și pină la tînărul 
care se califică la locul de 
muncă — s-ar putea să 
constatăm cum cantitatea 
de informație, exact pe a- 
cest traseu și in acest sens,
— despre sarcinile unității 
economice respective in 
general, despre planurile 
de lucru, proiectele care 
au în vedere o mai largă 
perioadă de desfășurare a 
forțelor, despre obiectivele 
cu „bătaie" mai lungă ce 
implică o anume dozare a 
ritmului, a dinamicii pro
ducției etc. — se diminuea
ză. Cum, cel care produce, 
care trebuie cu precizie să 
strunjească, să fileteze, să 
finiseze etc. o anume pie
să, dacă este sumar infor
mat asupra importantelor

al ma- 
Nu lip- 

situațiile 
produc-

Publicăm în pag. a IV-a o dezbatere 
organizată de redacție pe această temă

" '■ —■' '■■■' ■ ■    -

Angajarea tuturor forțelor

de la sate pentru

INVESTIȚII
șantierele

al lucrărilor ? De asemenea, 
ciarul s-a arătat la fel de 
și in privința altor obligații umpin, 
pe care nu le-a dus la Îndeplinire. 
O întrebăm pe tovarășa Irina Cru
ceanu :

— Dispuneți de toate utilajele ne
cesare ?

In locul unui răspuns clar, la o- 
biect, interlocutoarea ne-a enume
rat furnizorii de la care întreprin
derea „Semănătoarea" urmează să 
primească... în viitor utilajele con
tractate. Acești furnizori — între-

Cristian ANTONESCU 
Gheorqhe IONITA

benefi- 
discret 

proprii.

(Continuare în pag. a II-a)

proiecte. obiective, își limi
tează răspunderea, intr-un 
fel, doar la munca lui con
cretă. „Fără cunoașterea in 
detaliu de către toți lucră
torii a direcțiilor de acți
une — opina Nicolae Lă-

EFECTUAREA EXEMPLARĂ 
A LUCRĂRILOR AGRICOLE

® încheierea 
griului

® Strîngerea 
tități de furaje

® Întreținerea 
doua culturi

® Grăbirea ritmului de executare a ară 
turilor de vară

neîntîrziată a recoltării

și depozitarea unor can- 
cît mai mari
și irigarea celei de-a

litico-ideologic, adunările 
de partid, discuțiile indivi
duale — trebuie să contri
buie la conștientizarea, la 
stimularea forțelor, a ener
giilor, a priceperii fiecărui 
lucrător. Trebuie imbina-

gandă în împlinirea activi
tății productive, în con
știentizarea oamenilor a- 
supra sarcinilor de produc
ție imediată și de per
spectivă". „în 
prezentat • la

raportul 
Conferința

• reportaje • însemnări •

Toți pentru fiecare, 
fiecare pentru toți

Activitatea politico-educativă într-o întreprindere 
din Satu Mare, pentru temeinica însușire 

a sarcinilor individuale și ale întregului colectiv

puște, secretarul 
tului de partid 
I.P.S.U.I.C. — Satu 
(întreprinderea de 
de schimb și utilaje pentru 
industria chimică) — este 
greu de închipuit că re
zultatele in producție vor 
fi cele dorite. Documen
tele partidului subliniază 
clar că întreaga muncă or
ganizatorică, politico-edu
cativă — invățămintul po

comite- 
de la

Mare 
piese

tă dezbaterea tezelor, a 
ideilor, a directivelor cu
prinse în documentele de 
partid cu sarcinile concre
te ale unităților 
ve. Problemele

respecti- 
teoretice 

se impun a fi deslușite 
prin argumentele, prin 
forța practicii, fără a trans
forma invățămintul ideolo
gic într-o ședință de pro
ducție. subliniind astfel 
rolul activității da propa-

Națională a partidului — 
completează Gavril Dum- 
brăveanu, inginer-șef al 
aceleiași cunoscute unități 
sătmărene, — în alte do
cumente de partid, nu o 
dată s-a arătat că învăță- 
mintul politic, munca de 
partid au importante sar
cini in ridicarea nivelului 
conștiinței revoluționare a 
tuturor oamenilor muncii, 
în statornicirea unui cli-

mat de înaltă exigență, in 
mobilizarea colectivelor de 
muncă la rezolvarea sarci
nilor concrete de produc
ție imediată sau de anver
gură, la formarea acelei a- 
titudini politice-sociale- 
civice care, o dată mai 
mult, subliniază statutul 
fiecăruia dintre noi. de 
producător și beneficiar, 
direct răspunzător asupra 
întregului proces de pro
ducție". Și este foarte clar 
tuturor că nimeni nu poa
te acționa cu toată ener
gia, cu tot elanul de care 
dispune dacă este rupt de 
răspunderile generale ale 
colectivului, dacă nu are 
perspectiva dezvoltării eco
nomice a unității respecti
ve, dacă nu-și însușește 
marile obiective partici- 
pînd concret, eficient de la 
locul lui de muncă. Un rol 
important, fără îndoială, 
îl are munca de partid, a- 
dică activitatea propagan
diștilor, invățămintul po
litico-ideologic, 
seamnă știință, 
dar și practică, 
indestructibilă 
care în cele din urmă 
viață sarcinilor 
din documentele de partid, 
care demonstrează o dată 
mai mult că munca poli- 
tico-ideologică nu este un 
scop în sine, ci o eficien-

care în- 
filozofie, 
legătura 

cu viata, 
dă 

desprinse

Sinarandi OȚEANU 
Octav GRUMEZA

(Continuare în pag. a V-a)
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IN FORURILE DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI
manifestare amplă și concretă a gîndirii

și acțiunii colective, răspunderii personale

Angajarea tuturor tortelor de la sate pentru
efectuarea exemplară a lucrărilor agricole

în spiritul cerințelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, noua 
rundă a adunărilor generale, aflată în aceste zile în plină desfășurare, 
are drept obiectiv major dezbaterea cu înaltă responsabilitate, în spirit 
critic și autocritic, revoluționar a activității desfășurate de consiliile oame
nilor muncii pentru îndeplinirea planului Ia toți indicatorii și a angaja
mentelor asumate în întrecerea socialistă din primul semestru al aces
tui an, precum și modul în care s-au înfăptuit programele de perfec
ționare a organizării și modernizare a producției. în același timp, adu
nările generale sint chemate să adopte noi măsuri pentru înlăturarea 
neintirziată a neajunsurilor manifestate, astfel incit toate unitățile să-și 
îndeplinească in bune condiții planul pe semestrul II și pe întregul an 
1988, in condițiile asigurării unei înalte calități produselor fabricate si a 
unei eficiente economice superioare.

în grupajul de azi ne vom referi la desfășurarea acestui moment im
portant la întreprinderea de conductori electrici emailați Zalău și între
prinderea „Electromureș" din Tirgu Mureș.

Inadunarea generală a oamenilor muncii

de la întreprinderea „Electromureș" din Tîrgu Mureș

Realizarea planului la export

In adunarea generală a oamenilor muncii

de la întreprinderea de conductori electrici emailați Zalău

Valorificarea superioară
a rezervelor interne

Valorificarea superioară a mate
riilor prime și materialelor, recupe
rarea și reintroducerea în circuitul 
productiv a tuturor resurselor refo
losibile, încadrarea riguroasă in cos
turile de producție — toate aceste 
probleme au oonstituit miezul dez
baterilor din recenta adunare gene
rală a reprezentanților oamenilor 
muncii de la întreprinderea de con
ductori electrici emailați Zalău.

Tonul analitic ai dezbaterilor a fost 
dat de materialele prezentate, care 
au făcut ample și substanțiale refe
riri asupra modulul cum au acționat 
și acționează muncitorii și specia
liștii din cadrul întreprinderii pen
tru valorificarea superioară a cu
prului — materia primă de bază în 
întreprindere — gospodărirea judi
cioasă a celorlalte materiale.

Realizarea și depășirea planului la 
producția-marfă pe semestrul I, în 
condițiile unei aprovizionări nerit
mice. reducerea substanțială a rebu
turilor față de anul trecut, realiza
rea cheltuielilor totale la 1 000 led 
producție-marfă în proporție de 
99,98 la sută și a celor materiale în 
proporție de 99,85 la sută reprezintă' 
consecințe firești ale preocupărilor 
asidue ale colectivului de aici pen
tru promovarea curajoasă a progre
sului tehnic. „Practic, prin perfec
ționările aduse procesului de recu
perare a materiei prime și materia
lelor refolosibile, in semestrul I a 
fost recuperat integral deșeul teh
nologic, spunea inginerul Aurel Creț, 
șeful secției laminor continuu. La 
aceste rezultate a dus și îmbunătă
țirea soluției de ghidare a sirmei 
iaminate, precum și punerea în 
funcțiune a automatului secvențial 
(realizat prin autoutilăre) cu circuite 
logice integrate pentru comanda sis
temului de alimentare cu catozi".

Cifrele înscrise în raportul pre
zentat adunării generale sînt ilus
trative, de altfel : s-au recuperat și 
reintrodus In circuitul economic al 
întreprinderii 404 tone cupru, din 
Cele 650 tone cît reprezintă angaja
mentul pe întregul an. „O con
tribuție Importantă în acest sens are 
și atelierul carcetare-proiectare, 
spunea fizicianul Constantin Popa, 
în perioada la care ne referim au 
fost asimilate și introduse in fabri
cație 7 produse noi și modernizate, 
astfel ca, la această oră, ponderea 
produselor noi și modernizate a 
ajuns la aproape 96 Ia sută din to
talul producției". Ceea ce înseamnă 
Cu mult peste angajamentul asumat 
în întrecerea socialistă pe anul în 
curs, care are în vedere o pondere, 
pe întregul an, de 88 la sută din to
talul producției.

Maistrul loan Cota, muncitorul 
Dorin Groza, precum și alti parti
cipant! la dezbateri au pus în evi
dență. la rîndul lor, efectele pozitive 
ale promovării consecvente a pro
gresului tehnic în procesul de pro
ducție. Fie Cu forte proprii, fie în 
colaborare âu fost obținute o serie 
de materiale care înlocuiesc cu suc
ces unele materiale din import. Tot 
în această ordine de idei au fost 
subliniate și preocupările pentru 
realizarea, prin autodotate, a unor 
instalații speciale, confecționarea in 
atelierele proprii a unor piese de 
schimb în valoare de aproape 6 mi
lioane lei. „Faptul că, săptăminal, 
se analizează în biroul executiv al 
C.O.M.-ului realizarea măsurilor din 
programul de perfecționare a orga
nizării și modernizare a procesului 
de producție, că sint nominalizate 
sarcinile din acest domeniu și sta
bilite răspunderi precise și termene 
pentru soluționarea lor. a dat re
zultate. preciza loan Culda, secre
tarul comitetului de partid. în pri
mul semestru al anului au 
lizâte toate cele 12 măsuri 
cu efecte deosebite".

Cu toate acestea, unii

fost rea- 
scadente,

vorbitori, 
printre oare Marius Secher, Vasile 
Mărcuș, Iulian Cighi, Florian Bica, 
au ridicat și o serie de probleme cu 
care se confruntă colectivul in reali
zarea sarcinilor de plan, inclusiv in 
ce privește asigurarea tuturor condi
țiilor pentru introducerea pe scară 
tot mai largă a progresului tehnic. 
O parte din acestea — cum ar fi 
aprovizionarea ritmică cu materii 
prime și materiale la nivelul necesa
rului, suplimentarea planului de in
vestiții la poziția dotării cu utilaje, 
măi buna corelare a planului cu ca
pacitățile de producție etc. — au vi
zat intervenția Centralei industriale 
electrotehnice Craiova, al cărei re
prezentant — prezent la adunarea 
generală — a dat asigurări că va a- 
duce la cunoștința centralei proble
mele ridicate, propunerile făcute, 
urmind că, în cel mai scurt timp, pe 
adresa întreprinderii să sosească răs
punsurile așteptate. Ideal era ca a- 
cestea să fi fost date pe loc, dar 
dacă tot nu s-a întîmplat astfel, bine 
ar fi ca ele, răspunsurile, să fie în
soțite de soluții practice, operative, 
de rezolvări. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît colectivul de aici a do
vedit nu o dată că atunci cînd este 
asigurată integral baza tehnico-ma- 
terială este oapabil să-și onoreze 
exemplar sarcinile ce-i revin.

Euqen TEGLAS 
corespondentul „Scinteii"

Darea de seamă prezentată de ing. 
loan Toader. președintele consiliu
lui oamenilor muncii, ă evidențiat 
faptul că. in primul semestru al 
anului, colectivul întreprinderii „E„ 
lectromureș" a îndeplinit planul la 
principalii indicatori, realizind, între 
altele, în plus fată de sarcinile sta
bilite produse ale industriei elec
tronice și electrotehnice in valoare 
de 15,2 milioane lei și produse de 
mecanică fină in valoare de 22,9 mi
lioane lei. De asemenea, importante 
depășiri s-au înregistrat la produc
ția pentru export. Faptul este cu 
atit mai demn de subliniat cu cît 
întregul spor de producție a fost rea
lizat pe seama creșterii producti
vității muncii.

Analizînd cu exigență,' în spirit 
critic și autocritic, activitatea desfă
șurată. darea de seamă a insistat 
asupra unor neajunsuri care au 
făcut, bunăoară, ca producțiâ-mar- 
fă să înregistreze o nerealizare de 
12,4 milioane lei. Totodată, s-a 
subliniat că. deși ponderea expor
tului din totalul producției realiza
te a crescut de Ia 10 la sută, cit a 
fost în anul trecut, la 25 la șută în 
prezent, acest procent este încă mic 
față de posibilitățile întreprinderii.

Cu ce idei si propuneri s-ă în
cheiat adunarea generală 7 — tată 
întrebarea ăl cărei răspuns reflectă, 
în fiecare caz în parte, însăși efi
ciența adunării generale. Toți cei 
care au luat cuvîntul au adus în 
fața adunării generale problemele 
de fond cu care se confruntă co
lectivul unității. Să-i . ascultăm pe 
cîțiva dintre el.

Subinglnerul Ștefan Ormenișan, 
de la secția scule, dispozitive, veri
ficatoare : „Colectivul secției în care 
lucrez are un rol deosebit atît în 
realizarea directă a producției-marfă, 
cît și in introducerea rapidă a pro
gresului tehnic și creșterea, pe a- 
ceastă bază, a exportului. Conștient 
de acest lucru, colectivul nostru 
este pregătit să execute scule oricit 
de complexe, preocuparea centrală 
fiind. în prezent, utilizarea supe
rioară a materialelor prin extinde
rea tipizării, proiectarea asistată de 
calculator a stanțelor, folosirea co
ordonatelor de sudură la părțile ac
tive și utilizarea metodelor moderne 
de tratament. Consider însă că pen
tru creșterea substanțială a expor
tului. in etapa actuală preocuparea 
noastră de bază trebuie să fie, în 
același timp, asigurarea în Cel mai 
scurt timp a tuturor S.D.V.-urilor ne
cesare pentru realizarea 
noi exportate. Cunoscînd 
atit sarcinile ce ne stau 
semestrul al doilea, cît 
de plan pe anul 1989. trebuie să ac-

produselor 
din timp 
în fată în 
și cifrele

ționăm mai bine ca pînă acum pentru 
Creșterea productivității muncii, mă- 

i rirea indicelui de utilizare a utila- 
l jelor și alegerea variantelor tehno

logice de execuție a S.D.V.-urilor".
Teodor Sideriaș, președintele co- 

: misiei inginerilor și tehnicienilor :
..Neîndoios, ritmul de innoire a 
producției este foarte mare in în- 

• treprindere, și pe ansamblu avem re- 
! Zultate bune. Dar pentru a realiza 

ceea ce ne-am propus — creșterea 
! accentuata a volumului producției de 

export — problema care stă acum in 
1 fata noastră este modernizarea con

tinuă a produselor, creșterea per
formanțelor lor tehnice și diminua
rea costurilor de fabricație. Pentru 
a ține pasul cu nivelul atins în 

: țările cu tradiție industrială, ac
ționăm pentru execuția de noi linii 

; de fabricație a produselor de me- 
i canică fină, realizarea de standuri 

și testere pentru a efectua simul- 
! ten testarea lor. determinarea an- 
i duranței și a fiabilității".

Inginerul loan Nistor, șeful ate
lierului cablaje : „Ritmul de innoire 

1 a producției este mare in întreprin-
1 derea noastră și se fac eforturi
: susținute pentru creșterea exportu

lui. Deși ne confruntăm cu unele 
greutăți cu aprovizionarea cu anu- 

i mite metale, colectivul nostru șl-a
, programat fabricarea unor produse

intens solicitate de parteneri! ex- 
i terni. In același timp, trebuie să ac

ționăm cu mai multă fermitate pen- 
! tru reducerea consumurilor materia

le. pentru recuperarea și valorifica- 
; rea materialelor refolosibile".

Astfel de intervenții au mai 
> în adunarea generală Carolina

loca, maistru in secția cablaj 
! muncitoarea Mariana
i strul Dumitru Blaga,
, secretarul comitetului

treprindere, inginerul 
de la compartimentul 
Analizindu-și în mod 

i vitatea și propunind soluții concrete 
: de remediere a neaiunsurilor. vorbi-
i torli au Subliniat că atit în discuțiile 

purtate la locurile de muncă, cît mai 
ales in adunarea generală s-au cla- 

’ rifțcat o serie de probleme impor
tante. stabflîndu-se măsuri pentru 

’ ridicarea calității întregii activități.
' Delegatul centralei industriei elec

trotehnice, tovarășul Paul Popescu,
1 director comercial, a răspuns, punct

cu punct, tuturor problemelor ri- 
1 dicate in dezbateri. S-au sta

bilit termene precise și măsuri 
pentru rezolvarea promptă a a- 

' cestora.

avut 
Cio- 
auto, 
m aiMeruță,

Ovidiu Gogu, 
U.T.C. din in- 
Hach Susana 
C.T.C. și alții, 

autocritic adi

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

iașu Ritm bun la recoltare ialomița , Prașile

înfăptuirea programului de investiții
(Urmare din pag. I)
prinderea de mașini-unelte si agre
gate din București, întreprinderea 
de contactoare din Buzău, întreprin
derea „Unirea" din Cluj-Napoca și 
Întreprinderea „Independența" din 
Sibiu — au dat, e drept, asigurări 
că vor livra toate utilajele, dar pină 
acum nu și-au respectat integral an
gajamentele, situindu-se în postura 
de restanțieri. De altfel, nici la ora 
actuală nu este soluționată problema 
asigurării unor volume importante de 
utilaje de complexitate înaltă. Cînd 
vor fi comandate, cînd vor fi execu
tate și livrate pe șantier 1 — iată în
trebări rămase, cel puțin In momen
tul de față, fără un răspuns convin
gător.

în concluzie, situația In care se gă
sește in prezent acest obiectiv de 
investiții este destul de complicată 
și se simte nevoia unei intervenții 
energice pentru aducerea lucruri
lor pe făgașul normal. Un lucru este 
limpede. Economia națională are ne

voie de mașini agricole. Astfel, pen
tru campania viitoare întreprinderea 
„Semănătoarea" trebuie să producă 
cu 2 200 de mașini agricole mai mult 
decit în acest an. Este evident că, 
fără finalizarea noilor investiții, a- 
ceastă sarcină este greu de realizat. 
Așadar, lucrările trebuie accelerate, 
în acest scop, constructorii și monto- 
rii au datoria să se pună de acord asu
pra necesarului de forță de muncă, 
asupra graficelor de lucru priorita
re, dar, mai ales, să urmărească cu 
maximă exigență modul în care sînt 
îndeplinite sarcinile stabilite la co
mandamentele săptămînale. Mai ales 
că, în acest moment, pe șantier au 
sosit multe utilaje care, din diverse 
motive, nu pot fi montate. Nu mai 
puțin importante sint. răspunderile 
care revin beneficiarului, chemat 
să-și clarifice toate problemele le
gate de fluxul tehnologic și 4e uti
lajele necesare, să impulsioneze 
furnizorii restanțieri și să stabilească 
o conlucrare temeinică și exigentă 
cu montorii și constructorii

în ultimii ani se insistă tot mai 
mult asupra necesității extinderii 
culturii arbuștilor fructiferi. în prin
cipal zmeurul, murul, coacăzul negru 
și roșu, afinul, alunul și alte citeva 
specii. De ce această tendință în 
pomicultura noastră actuală ? Pen
tru că arbuștii dau fructele cele mai 
valoroase pentru sănătatea omului ; 
asigură recolte mari și rodesc la 
timp scurt de ta plantare ; pun su
perior în valoare terenuri situate în 
pantă, cu fertilitate slabă, pe care 
alte Culturi agricole nu dau rezul
tate economice satisfăcătoare. De
taliem aceste avantaje.

în decursul anilor, ămelioratorii 
au creat soiuri care dau o recoltă la 
hectar de 6—10 tone zmeură sau 
mure ; 6—8 tone afine ; 5—8 tone 
coacăze negre sau 6—10 tone coa
căze roșii. Eficienta economică spo
rește, întrucît aceste specii rodesc 
în timp scurt după plantare. Zmeu
rul și murul, de exemplu, în al 
doilea an de la plantare dau 
500—1 000 kg fructe la hectar, iar 
în anii următori, prin respectarea 
lucrărilor de întreținere, recolta a- 
junge Ia nivelul de 6—10 tone la 
hectar. Lucrul cel mai important îl 
constituie faptul că absolut toate 
fructele arbuștilor fructiferi au un 
conținut ridicat de vitamine și sub
stanțe hrănitoare, ia care se adaugă 
aromele lor plăcute.

EFICIENTA ECONOMICA RIDI
CATA a arbuștilor fructiferi este 
dată atît de producțiile mari 
fructe ce se realizează, cit și 
faptul că ei pun cel mai bine 
valoare diverse terenuri situate 
toate zonele, unde alte culturi
adaptează mai greu. Livrate ta ex
port, fructele multor specii de ar
buști fructiferi sint printre cele mai 
competitive. Ar mai fi de făcut 
remarca-, demnă de reținut, că ar
buștii fructiferi se înmulțesc ușor, 
prin butășire, realizîndu-se, în timp 
scurt, cantități, mari de material să- 
ditor. Prin urmare, posibilități de 
înmulțire rapidă a acestor valoroa
se specii. Există și alte avantaje ■ 
de natură să stimuleze extinderea 
culturii arbuștilor fructiferi, precum 
și unii factori limitativi. Ca fac
tori limitativi, doar unul singur 
poate fi luat în considerare : ne
cesarul mare de forță de muncă in 
anumite perioade ale anului, mai 
cu seamă la recoltare, determinat de 
lipsa mijloacelor mecanice.

Avînd în vedere aceste avantaje, 
precum și cerințele economiei na
ționale, prin „Programul privind 
cultura viței de vie și a pomilor 
fructiferi in perioada 1986—1990“ s-a 
prevăzut ca în actualul cincinal să 
fie plantate 12 600 hectare cu arbuști 
fructiferi, astfel incit în 1990 su
prafața ocupată cu aceste specii in 
unitățile agricole să reprezinte 15 000 
hectare. Programul Cuprinde, pe ju
dețe și ani, suprafețele care urmează 
să fie plantate cu diferite specii. 
Experiența a numeroase unități a- 
gricole și chiar a unor județe 
întregi demonstrează că acolo unde 
organele județene de partid. Consi
liile populare și organele de specia- .. ________...............
litate se ocupă de dezvoltarea ar- ■ peste 5 la sută însumează mai bine

in

monioasă a agriculturii, deci pun pe 
același plan toate Sectoarele acesteia, 
inclusiv pomicultura, rezultatele ob
ținute în extinderea culturii arbuș
tilor fructiferi sînt dintre cele mai 
bune. După cum nerealizarea,
unele județe. în cei trei ani ai ac
tualului cincinal, a sarcinilor de 
plantări la arbuștii fructiferi denotă 
lipsă de preocupare și chiar dezin
teres față de această activitate. Să 
exemplificăm.

PUNCTE DE REPER — fermele 
asociației economice de stat și co
operatiste Todireștî, județul Su
ceava. Spunem puncte de reper, in- 
trucît ceea ce s-a realizat aici se poa
te face în oricare alt județ care dispu
ne de condiții pedoclimatice asemă
nătoare. Să ne referim mai intîi la ct- 
teva date care pun în evidentă efi
cienta economică ridicată a acestei
4

de 
de 
în 
in 
se

Semnale de pe șantiere
• Uzina de cupru din ZIatna a intrat în circuitul producției. Un 

frumos succes pentru care atit constructorii cit și montorii merită fe
licitări, cu precizarea că greutățile prin care au trecut la realizarea 
acestei investiții puteau fi în mare parte evitate dacă, de la bun început, 
pe acest șantier s-ar fi acționat la nivelul maxim al posibilităților. 
Așadar, din executarea acestei importante investiții trebuie să se tragă 
toate învățămintele necesare, iar pe viitor neajunsuri de genul celor 
întîmpinate la ZIatna să fie definitiv înlăturate.

• O întrebare și doi destinatari. Iată, mai intîi, întrebarea : cînd 
veți livra utilajele contractate 7 Destinatarii sînt întreprinderea de 
mașini grele și întreprinderea „Vulcan" din București. Ambele unități 
sint datoare cu furnituri importante pentru șantierul grupului ener
getic nr. 3 din cadrul Centralei termoelectrice „Progresul" din Capi
tală. Și, pentru ca să nu existe dubii asupra restanțelor în discuție, 
amintim că întreprinderea de mașini grele este solicitată să livreze 
neintirziat carcasele și circuitul de ulei, iar întreprinderea „Vulcan" 
— economizorul, circuitul de abur viu și supraîncălzitoarele.

• Ritmul de lucru pe șantierul Combinatului petrochimic Teleajen 
nu se situează încă la nivelul necesităților și. mai ales, al posibilităților 
de care dispun constructorii și montorii. în pofida numeroaselor ședințe 
de comandament câre au loc pe acest șantier, redresarea hotărită a si
tuației se lasă încă așteptată. Pină cind 7 O întrebare pe care trebuie să 
și-o pună, deopotrivă, proiectanții, constructorii, montorii, furnizorii de 
utilaje. Și, mai ales, să-i găsească un răspuns concret.

• Pe șantierele întreprinderilor de rulmenți din Suceava, Ploiești și 
Slatina mâi Sînt așteptate cantități importante de echipamente tehnolo
gice. Lista furnizorilor restanțieri este destul de mare. Paradoxal, 
atit furnizorii, cit și beneficiarii de investiții fac parte din ace
lași minister. Concluzia 7 Conducerea Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini are datoria să analizeze cu exigentă situația de pe 
aceste șantiere și să adopte măsurile menite să impulsioneze furni
zorii din subordine.

în săptămîna care s-a încheiat, în 
județul Iași a fost virf de campanie 
la recoltat. Lucrîndu-se intens, cu 
toate cele aproape 1 000 combine s-a 
reușit să se recolteze zilnic aproape 
5 000 hectare. Ca atare, pînă in sea
ra zilei de 1 august griul a fost re
coltat de pe 83 la sută din cele 70 650 
hectare cultivate în unitățile agricole. 
Mai multe unități, între care coope
rativele agricole Belce.ști și Tansa- 
Belcești, Holboca, Lețcarti, DolhOști, 
Popricani, Probota, Bivolari și altele, 
au încheiat secerișul.

Cum se lucrează în continuare 7 
Cu ritmuri de lucru în creștere, spun 
constatările unui raid făcut in unită
țile agricole din consiliul agroindus
trial Țibănești. Aceasta, mai ales. că 
se aplică întrajutorarea cu combine
le care termină recoltarea la vecini. 
Incheindu-se secerișul pe Cele 200 
hectare la ferma Griești a I.A.S. 
Miroslava, 4 combine au fost trimise 
în ajutor cooperativelor agricole din 
jur. Sint folosite apoi din plin și toa
te combinele care servesc cooperati
vele agricole de producție. La C.A.P. 
Țibana, spre exemplu, cu cele 7 com
bine se recoltaseră în cursul săptămi- 
nii 250 hectare din cele 500 hectare 
plan. La C.A.P. Tungujei, tot cu 7 
combine se recoltaseră insă 28 hectare 
din 400 hectare existente cu grîu. 
Dar Ion Burlacu, președintele unită
ții, era supărat că, insistindu-se să 

■ termine secerișul pe cele două lanuri 
din tarlaua Siliștea, pentru a se tre
ce apoi în lanul de 120 hectare cu 
griu din soiul Fundulea. care pro
mite 4 500 kg la hectar și hotărîrea 
este să nu se piardă nici un bob, o 
combină a „Căzut", din cauza 
patinăril discului de ambreiaj.

Acest disc sosise de la S.M.A. și se 
înlocuia. Președintele a oprit și alte 
două combine care nu bateau bine 
spicele. „Să le facem o nouă reglare. 
Te ajut și eu“ — a spus el fratelui 
său, Burlacu Vasile, șeful secției de 
mecanizare. Apoi către combinerii 
Dîrzu Vasile, Moraru Neculai, Cioba
nii Vasile și Pop Constantin, rămași 
în brazdă : „încercați să. măriți vi
teza, dar cu grijă, să nu rămină spi
ce netăiate".

Munca este organizată temeinic și 
la C.A.P. Tansa. Se lucra de zor cu 
11 combine, sus, pe dealul Rediului, 
un lan de peste 70 hectare. Lucră
rile erau coordonate direct de ingi
nerul Valeriu Lăcătușu, președintele 
unității, și de soția sa, ing. Maria Lă
cătușii, șefa secției nr. I, de Gheor
ghe Grigoraș, șeful secției de meca
nizare. Țelul era același : să recol
teze cit mai repede, dar fără nici o 
pierdere, și să mute combinele in
tr-un nou lan de 100 heotare. 
Intr-adevăr, după ce am trecut 
și pe la lanurile C.A.P. Dagița, unde 
se lucra intens cu 8 combine, la în
toarcere ne-am oprit la C.A.P. Tansa, 
unde 11 combine înaintau in lanul de 
100 hectare. Datorită bunei organizări 
a muncii, pînă duminică au fost re
coltate 750 din cele 850 hectare cul
tivate cu grîu. „Hotărîrea noastră 
este să depășim vitezele de lucru 
planificate — ne spune Nicolae Ar- 
Sene, inginerul-șef al consiliului 
agroindustrial Țibănești. ProCedînd 
astfel sintem hotărîți să încheiem 
grabnic secerișul griului pe întreaga 
suprafață".

Manole CORCACI 
corespondentul „Scinteii"
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de 42 000 hectare, comitetul județean 
de partid a insistat și insistă să se 
acorde prioritate îndeplinirii pre
vederilor din programul privind cul
tura pomilor fructiferi. Un capitol 
distinct al acestui program îl con
stituie înființarea unor noi planta
ții de arbuști fructiferi, astfel incit 
în 1990 județul să dispună de o su
prafață totală 
coacăz, zmeur, mur și __
încă din anul elaborării programu
lui amintit, respectiv în 1986, ău 
fost plantate cu arbuști fructiferi 
105 hectare, iar în 1987. această su
prafață a crescut cu încă 224 hec
tare. în primăvara acestui an s-au 
mai realizat alte 105 hectare. Rezul
tatele în ce privește extinderea 
culturii arbuștilor fructiferi se da
torează stabilirii din timp a terenu
rilor. pentru care au fost întocmite

de 650 hectare cu 
soc negru.

6—10 tone la hectar, lipsind cu de- 
săvirșire. Cu aceste prime observa
ții ne indreptăm spre direcția agri
colă.

— Zmeură 7 
zmeură cînd munții 
plini, dar nu are cine să o culea
gă — spune 
Marina, director general al direcției 
agricole. Avem ceva coacăz negru, 
la C.A.P. Piatra Neamț. Nu dis
punem de teren unde să plantăm.

— Dar în „Programul privind cul
tura viței de vie și a pomilor fructi
feri în perioada 1986—1990“ se pre
vede ca șl județul Neamț să extin
dă cultura arbuștilor fructiferi.

Și spunînd aceasta deschidem la 
anexa nr. 8 din program, unde Ia 
poziția numărul 28 județul figurea
ză cu 300 hectare arbuști fructiferi, 
o suprafață defalcată astfel : 20 hec-

De ce să plantăm 
noștri sînt

contrariată Elisabeta

ARBUȘTII FRUCTIFERI
Cîteva experiențe bune, dar si serioase ramîneri în urmă 

la realizarea planului de plantări

activități. Asociația respectivă are 
un patrimoniu pomicol care însu
mează 769 hectare, din care plan
tațiile comerciale de arbuști repre
zintă 569 hectare, iar pepiniera pro
prie ocupă 100 hectare. Pentru aces
te plantații au fost amenajate și 
plantate terenuri pe care. în trecut, 
cooperativele agricole obțineau pro
ducții foarte mici. De exemplu, de 
pe una din aceste sole cooperativa 
agricolă „Botoșana" n-a obținut 
niciodată mal mult de 11 tone car
tofi la hectar. Pe aceeași solă, cul
tivată acum cu zmeur, aparținind 
fermei nr. 3. de pe fiecare hectar 
s-a obținut o producție in valoare 
de 103 750 lei. Scăzînd cheltuielile, 
care au fost de circa 37 000 lei, a 
rămas un venit net de 66 750 Iei la 
hectar. Plantațiile de arbuști au fost 
făcute într-o zonă cu excedent de 
forță de muncă, ceea ce a rezolvat 
problema efectuării la timp a lucră
rilor și mai cu seamă a culesului. 
Pe raza comunei Cașvană au fost 
înființate două ferme. în cadrul fer
mei nr. 5 Cașvana participă la cules 
peste l 000 de oameni, ceea ce face 
ca recoltarea fructelor să se termi
ne repede. întreaga activitate este 
organizată în acord global, pentru 
munca depusă cooperatorii obținînd 
însemnate venituri bănești. Numai 
plata muncii efectuate de coopera
torii din Cașvană. de exemplu, s-a 
ridicat în 1987 la două milioane lei. 
Rezultate pe cît de edificatoare, pe 
atit de convingătoare.

UN MOD GOSPODĂRESC DE A 
ACȚIONA caracterizează activi
tatea în acest domeniu în județul 
Vîlceâ. Pocnind de la realitatea că 
în județ terenurile cu pante de

documentațiile necesare organizării 
exemplare a lucrărilor. La indicația 
comitetului județean de partid, toa
te cadrele de specialitate de la sta
țiunea de cercetare și producție po
micolă s-au implicat direct și res
ponsabil in executarea lucrărilor 
de înființare a noilor plantații, pre
cum și în instruirea temeinică a 
lucrătorilor mobilizați la această ac
tivitate.

ARBUȘTI FRUCTIFERI 7 NICI 
DE SAMlNȚA. Cam așa s-ar putea 
spune despre modul cum se reali
zează sau mal exact cum nu se rea
lizează programul de plantări la 
aceste valoroase specii in unele ju
dețe. înainte de a prezenta un caz 
concret, înfățișăm citeva din datele 
oferite de trustul pomiculturii, re
feritoare la îndeplinirea prevederilor 
din programul amintit. In 1987, față 
de 8 400 hectare s-au plantat numai 
1 450 hectare, iar în primăvara a- 
cestui an, față de 1 200 hectare s-au 
realizat doar 620 hectare, restanțe 
mari inregistrindu-se in județele 
Alba, Arad, Bacău, Gorj, Harghita, 
Neamț. în unele din acestea nu S-a 
plantat nici măcar un butaș.

Pentru analiza de fată am ales 
județul Neamț, unde în cel trei ani 
ai actualului cincinal nu s-a plan
tat cu arbuști nici un hectar din 
cele 300 prevăzute în program. Do
cumentarea noastră a avut loc toc
mai în sezonul recoltării fructelor 
de arbuști : zmeura și coacăzele 
negre. Numai că la Piatra Neamț, la 
piață zmeura este un fruct care se 
vinde la... pahar cu gramul : șapte 
lei pentru 200 grame. Si aceasta 
într-un județ cu zmeurișuri multe, 
dar care se pierd prin pădure, 
zmeura Cultivată, din cea care dă

tare în 1986, din care 10 hectare cu 
zmeur și 10 hectare cu coacăz, iar 
restul — 280 hectare — în 1987. din 
care 150 hectare coacăz. 120 hecta
re zmeur etc.

— Aceste propuneri nu le-am făcut 
noi — motivează directorul general 
al direcției agricole. Organele cen
trale de specialitate au considerat 
că avem posibilități...

Să înțelegem din replica tovarășei 
director general că este un dezacord 
de principiu în legătură cu preve
derile programului pentru județul 
Neamț ? De 
lucrurile la 
că, oricum, 
benevol.

Dar să admitem că nu organele 
județene au făcut propunerea, deși 
aveau datoria să o facă, pentru â 
asigura punerea pe deplin in va
loare a suprafețelor de teren si
tuate în pantă. In mină ne-a căzut 
însă o lucrare editată la nivel ju
dețean : „Programul de acțiune cu 
privire la dezvoltarea complexă, op
timizată a zonei montane în perioa
da 1987—1990“, întocmită sub îndru
marea comitetului județean de 
partid. La capitolul „pomicultură" 
anexa nr. 9 care cuprinde necesarul 
de pomi fructiferi pentru înlocuire 
și plantări noi figurează și un număr 
important de arbuști ce trebuie 
plantați in 17 localități din județ. 
S-a plantat ceva 7 Nu. Se afirmă că. 
în lumina noilor sarcini, programul 
va trebui refăcut. Dar propunerea 
a emanat de 1a județ ; de ce nu 
se aplică ?

Pentru analizarea amănunțită a 
situației referitoare la extinderea 
arbuștilor fructiferi, in general a 
dezvoltării pomiculturii, ne este in

ce nu au fost lămurite 
timpul cuvenit, pentru 
acest program nu este

repetate și irigații
9

la a doua cultură
în județul Ialomița au fost însă- 

mîntate 57 500 hectare destinate 
celei de-a doua culturi. Acum se 
depun eforturi susținute ca. prin în
grijirea exemplară și aplicarea la 
timp a udărilor, să fie obținute 
recolte mari.

Trebuie menționat că. incă în a 
dOua parte a lunii iunie, după re
coltarea orzului, au fost insămințate 
cele 22 000 hectare de porumb și 1 200 
hectare cu fasole. întrucît imediat 
după semănat s-a aplicat o irigare 
de răsărire, iar pe alocuri precipi
tațiile de la mijlocul lui iulie au fost 
abundente, plantele se dezvoltă re
pede. Dar, o dată cu cultura de bază, 
au apărut și buruienile. Iată de ce 
bunii gospodari au trecut imediat la 
efectuarea primei prașile manuale și 
mecanice. La ora actuală. în unită
țile din consiliile agroindustriale Țăn- 
dărei, Fetești, Urziceni, Gîrbovi, Co- 
cora, Gura Ialomiței și Sinești, po
rumbul din a doua cultură, care a 
fost prășit mecanic și manual, creș
te văzînd cu ochii. Normal, întrucît 
prin prășit s-a asigurat distrugerea 
crustei și a buruienilor. Lucrările de 
întreținere au cîștigat în calitate în
trucît au fost efectuate de același 
mecanizatori care au însămînțat su
prafețele respective. Prașlla manua
lă se realizează sub directa îndru
mare a șefilor de fermă, care urmă
resc păstrarea densităților stabilite. în 
unitățile din zonele care au fost oco
lite de ploi 
udărilor. Se 
persiune și, 
turtle mari 
rile se fac 
neața, pentru a se înlătura fenome
nul de opărire a plantelor.

La C.A.P. Gheorghe Doja, îngine- 
rul-șef, Mihai Zaschievici. ne spunea 
că porumbul de pe cele 100 hectare 
însămînțate între 17 și 20 iulie, din 
cele 150 hectare cultivate, se dezvol
tă foarte bine, încît se va realiza o 
producție apropiată de cea obținu
tă de porumbul în ogor propriu. La 
ora actuală, pe această suprafață se 
efectuează prașila a treia, iar cele
lalte 50 hectare au fost prășite de 
două Ori, atit mecanic, cit și manual.

La indicația biroului județean de 
partid, comandamentul județean pen
tru agricultură analizează, la fața 
locului, în fiecare unitate agricolă, 
modul în care sint întreținute cultu
rile duble, urmărindu-se aplicarea 
acelor măsuri care să asigure buna 
dezvoltare a plantelor în vederea Ob
ținerii producțiilor planificate.

s-a trecut la aplicarea 
irigă prin brazdă și as- 
ținînd cont de tempera
din timpul zilei, udă- 
seara. noaptea și dinii-

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scinteii"

dicat inginerul Mircea Herghelegiu, 
care răspunde de problemele horti
culturii județului. De 1a începutul 
discuției, inginerul este tentat să 
pună pe primul plan justificările. 
„Noi (județul Neamț) n-am prins 
cele mai prielnice momente pentru 
dezvoltarea pomiculturii și, ca atare, 
nu s-au putut face plantații inten
sive. In vederea extinderii planta
țiilor de pomi și arbuști fructiferi 
s-au depus la organele centrale de 
specialitate documentațiile, necesare, 
dar n-am primit aprobarea, intru- 
cît nu avem surse de recuperare a 
terenurilor arabile. Știți, restricțiile 
sint severe. Plantezi pe arabil, tre
buie să recuperezi arabil ; plantezi 
pe finețe sau pășuni, trebuie să re
cuperezi finețe și pășuni. Fără teren 
aprobat nu putem face nimic".

Specialiștii din cadrul organelor 
centrale trimiși să analizeze situația 
la fața locului au făcut constatarea 
că în ce privește dezvoltarea pomi
culturii în județul Neamț și deci a 
culturii arbuștilor fructiferi, orga
nele locale și-au propus să creeze 
masive închegate. Or, aceasta a ne
cesitat cuprinderea, în perimetrele 
respective, a unor suprafețe arabile. 
Soluția — apreciază cei care au a- 
nalizat situația — era mai simplă : 
trebuiau identificate suprafețe mai 
restrinse pentru care, mai ales in 
cazul arbuștilor fructiferi, aprobări
le s-ar fi dat imediat.

Ceea ce s-a făcut în județul Vîlcea 
în ce privește alegerea celor mai 
indicate terenuri pentru arbuștii 
fructiferi, ce s-a realizat la Su
ceava în organizarea de ferme spe
cializate în cultivarea 
fructiferi se putea face 
dețul Neamț. Se cerea 
multă preocupare pentru 
problemelor legate de 
pomiculturii, în general, 
arbuștilor fructiferi, in special.

Am prezentat opiniile referitoare 
la avantajele cultivării arbuștilor 
fructiferi cele două experiențe — 
Vîlcea și Suceava —, iar prin con
trast neimplinirile din județul Neamț 
pentru a atrage atenția asupra ne
cesității de a se acționa permanent 
și responsabil în vederea îndeplini
rii prevederilor din „Programul pri
vind cultura viței de vie și a pomilor 
fructiferi ,în perioada 1986—1990". 
Ne aflăm din nou în plină perioadă 
de pregătire a noilor plantații. Acum 
se cere acționat urgent pentru sta
bilirea de către organele de spe
cialitate a suprafețelor destinate 
viitoarelor plantații de arbuști fruc
tiferi și grăbirea desfundării te
renului, astfel încît lucrarea să se 
încheie pînă la 15 august pe toate 
suprafețele ce vor fi plantate in 
toamnă. Timpul trece, iar ora sca
dentelor se apropie. Plantațiile de 
arbuști fructiferi trebuie realizate 
pe toate suprafețele prevăzute și in 
structura de specii stabilită. Cerin
țele consumatorilor, precum și inte
resele economiei naționale impun 
acest lucru.

Ioan HERTEG 
Sava BEJINARIU 
Ion STANCIU

arbuștilor 
și in ju- 
insă mal 
rezolvarea 
extinderea 
a culturii
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IN INTlMPINAREA MARK NOASTRE SĂRBĂTORI NAȚIONALI

Concludente imagini de muncă, de hărnicie și pricepere,
pe întregul traseu al noii „magistrale albastre44 — prin care 

Bucureștiul va deveni port la Dunăre

AUGUST
„PE ARGEȘ IN JOS ", 

CONSTRUCTORI DIN TOATĂ
în ziua de 20 mai a 

acestui an, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizitat 
din nou marile șantiere de 
amenajare complexă a 
riurilor Dîmbovița și Ar
geș. în cadrul dialogului 
purtat de secretarul ge
neral al partidului cu con
structorii acestor obiective

to-
Ceaușescu 
procedeze 

unor bri- 
care să 

global lu- 
amenajare a

de mare însemnătate, 
varășul Nicolae 
a indicat să se 
la constituirea 
găzi complexe 
preia in acord 
crările de 
riului Argeș, fiecare pe un 
anumit sector, avind in 
dotare utilajele necesare, 
astfel incit să fie rezol
vate în cele mai bune 
condiții problemele legate 
de realizarea obiectivelor 
propuse. La această che
mare au răspuns eu promp
titudine, cu însuflețire, 
constructori din toate ju
dețele țârii. Și iată că. in 
acest început de august, 
brigăzile de constructori 
din județe au deja un sta
giu aici, au și înregistrat 
primele succese, întregul 
traseu al canalului fiind, 
de fapt, un singur și ne
întrerupt șantier. Celor 
14 000 de constructori care 
se aflau aici (mecanici de 
utilaje terasiere, munci
tori in transporturi, mili
tari, tineri brigadieri 
Șantierului 
tineretului, . . .
s-au adăugat 4 000 de con
structori din toată țara. 
Vor sosi și alții, pe mă
sura creării unor noi fron
turi de lucru. Taberele lor 
de cantonament, cu întreg 
confortul necesar, sint 
răspîndite pe mai mult de 
două treimi din lungimea 
întregului traseu al cana
lului. Din vecinătatea por
tului București-30 Decem
brie, de la kilometrul 69+ 
500, și mai departe, la no
dul hidrotehnic numărul 
4 Adunații-Copăceni, tre- 
cind pe la Gostinari, pînă 
la kilometrul 23 port aval 
NH2 Budești, reprezen
tanții celor 40 de județe 
ale tării au luat in răspun
dere lucrările pe porțiunile 
ce le revin. Și n-au venit 
cu brațele goale. Au adus 
cu ei și se află desfășurate 
într-un adevărat dispozitiv 
strategic : 170 excavatoare, 
149 dragline, 369 buldo
zere și autogredere, 39 
macarale, 90 compactoare, 
841 autobasculante.

național 
specialiști)

ai 
al 
li

Indiscutabil, Ruseu Con
stantin, maistru specia
list la nodul hidrotehnic 
nr. 4 Mogoșești, veteran 
al unor astfel de șantiere, 
exprimă pregnant realita
tea cînd afirmă că „mi
ilor de lopeți, roabe și 
scripeți de pe șantierele 
de început ale țării, de la 
Salva Vișeu sau Lunca 
Prutului, li se dă astăzi, 
aici, replica limpede a 
unui potențial tehnic de 
vîrf al dezvoltării indus
triei noastre".

Canalul Dunăre — Bucu
rești, care străbate terito
riile sectorului agricol Il
fov și județelor Giurgiu și 
Călărași, își marchează în
ceputul amenajărilor , la 
kilometrul 83. Pe oglinda 
de apă a lacului de acu
mulare de la Mihăilești — 
Cornetu, cu un volum de 
80 mii. mc de apă și a- 
vind o suprafață de 1 000 
ha, au apărut primele am
barcațiuni.

Kilometrul Alba... kilo
metrul Olt... kilometrul 
Mehedinți... kilometrul 
Tulcea... Iată o nouă și o- 
riginală toponimie a locu
rilor și punctelor de lu
cru instaurată de-a lungul 
acestui viitor canal. Nu 
știm dacă cei de la bor
dul navelor ce vor străbate 
într-un viitor apropiat a- 
ceastă nouă arteră de na
vigație vor putea distinge 
demarcațiile dintre tron
soanele realizate de fie
care județ ; ei vor ști, ori
cum, că pe cursul cana
lului, în vremea realizării 
lui, s-au înșirat, ca într-o 
uriașă ghirlandă a destoi
niciei, constructorii tu-

turor județelor țării, reu
niți aici pentru a împo
dobi pămîntul patriei cu 
o nouă și grandioasă operă, 
conferind un plus de mă
reție noii noastre istorii și 
noii noastre configurații 
geografice.

Numărătoarea kilome
trică aproape că și-a pier
dut ințelesul... Sîntem 
deci la „kilometrul Olt", 
seara, la ora 19,00. Ir, 
vadul Argeșului și din
colo de limitele sale, oa
meni și mașini, într-o miș
care perpetuă. îl căutăm 
pe „șef", pe responsabil... 
Cu greu l-am găsit, se 
afla printre alte cîteva 
zeci de oameni, dezbră- 
cați „la slip" și muncind 
în masa fierbinte de nisip 
care, dislocată din albia 
rîulul de către dragline, 
este apoi transportată, ni
velată. fixată prin com
pactare în profilul nou al 
acestui curs de . apă...

Șeful brigăzii Olt, ingi
nerul Mihai Albotă, de la 
I.E.E.L.I.F. Caracal, ne 
vorbește grăbit :

— Sîntem, deocamdată, 
120 de oameni, aleși din
tre meseriașii unor între
prinderi județene specia
lizate in astfel de lucrări : 
I.E.E.L.I.F. Caracal, Antre
priza de construcții hidro
tehnice Slatina. întreprin
derea de lucrări hidroteh
nice speciale, întreprin
derea de construcții in
dustriale Slatina, I.T.A. și 
I.J.T.L... Am venit cu uti
lajele noastre : autogre
dere, basculante, autovi- 
brocompactoăre...

Și, observînd că privim 
insistent spre forfota șan
tierului, se simte obligat 
cu o altă explicație :

— Nu. nu e ceea ce ar 
putea să pară... în ciuda 
aparențelor, există o or
dine perfectă a mișcărilor, 
o organizare în flux a' o- 
perațiilor, fiecare știe pre
cis ce are de făcut. Pen
tru că sintem, deocamda
tă, pe locul doi în între
cerea dintre județe... Și 
vrem, de ce să nu vrem ?, 
locul intii.

■— Ce județ e... acolo, pe 
locul’ unii ?'

— Dîmbovița.
Am ajuns, desigur, și la 

„kilometrul Dîmbovița", 
într-un 1 fel, chiar înainte 
de a ne fi aflat acolo. Un
deva, pe întinderea șan
tierelor ne-am încrucișat 
cu directqrul antreprizei 
generale (întreprinderea 
antrepriză canal Dunăre — 
București), ing. Radu Za- 
bulică. El ne-a vorbit, in
tre altele, despre între
cere...

— De îndată ce s-au in
stalat in campamentele și 
pe tronsoanele lor, con
structorii din județe s-au 
și apucat de lucru, iar în
trecerea a pornit aproape 
de la sine. Pentru că spiri
tul întrecerii există în noi. 
Aici, unde bătălia cu tim
pul, cu termenele este mai 
aprigă, cu atit mai mult, 
în cele din urmă am or- 
ganizat-o după toate regu
lile și criteriile. Pe primul 
loc, acum, Dîmbovița. Au 
ajuns la asta printr-o 
bună și rapidă organizare, 
prin respectarea tehnolo
giilor și a volumelor de' 
lucrări planificate. Urmea
ză. în ordine, Oltul, Si
biul, Caraș-Severinul. Hu
nedoara, Tulcea, Gorjul, 
Doljul, Teleormanul, Me
hedinți, Neamț...

La „kilometrul Dîmbo
vița", pe teritoriul tabe
rei Grădiștea, am ajuns 
noaptea. Se efectuau pre
darea schimbului de zi, 
preluarea schimbului de 
noapte...

— Sintem acum 170 de 
oameni. O să fim mai 
mulți, în curînd —• ne spu
ne inginerul Lazăr Ovi- 
diu. Am venit aici pe 14 
iunie. De atunci, în 45 de 
zile, am excavat 280 000 de 
metri cubi de pămînt și ni
sip. Mai avem mult, foarte 
mult, dar biruim noi.

L-am întilnit, la un mo
ment dat, pe șantier, pe 
un ins care umbla cu un

vraf de hîrtii sub braț. In
trăm in vorbă. Și aflăm că 
este responsabilul cu pre
gătirea profesională...

— Dar, cum, aici nu vin 
oameni calificați ?

— Ba da, toți, din toate 
județele.

— Și atunci ?
— Atunci, se întîmplă, 

de exemplu, ca pe un 
șantier Să fie nevoie, la 
un moment dat, și de alte

profesii. De mai mulți 
buldozeriști, de exemplu. 
Și. cum s-a întâmplat, mai 
mulți șoferi au cerut să se 
califice și în această pro
fesie. Adică, policalifi
care. Și am organizat 
cursuri. Multe, foarte mul
te cursuri, de tot felul. 
Unde se discută, se fac 
propuneri și se și trece la 
aplicarea lor, dacă sînt 
bune...

Cum să numim, asta? Să-i 
spunem tot- participare, 
angajare, dorința tuturor 
acestor mii de oameni de 
a se face cît mai utili mun
cii. ritmurilor de aici. S-ar 
putea crede că fiecare își 
vede de bucățica lui și atit. 
Nu este așa. Iată un fapt 
petrecut în urmă cu cîteva 
zile. L-am cunoscut, la Mo
goșești. pe unul din terito
riile Antreprizei naționale

a tineretului. Ni-1 istori
sește tinărul inginer Cor- 
neliu Lucian Pop, șeful 
brigăzii 44 :

— S-a ivit ceva neprevă
zut. Studiile geologice ară
taseră că aici, la cota de 
fundare a ecluzei, trebuia 
să dăm peste un strat de 
argilă. Se excavase pînă la 
cotă. Echipele de excavații 
se mutaseră în altă parte. 
Dar în loc de un strat, au

Șantierul nodului hidrotehnic nr. 4 de la Mogoșești 
oferă un peisaj dens al unei mari concentrări de forțe 
tehnice și umane. Se lucrează cu toate forțele la atin
gerea cotei de fundare de la capul amonte al ecluzei, 
in așa fel incit, in preajma zilei de 23 August, să în
ceapă turnarea primilor metri cubi de beton.

Natura solului de aici, impregnat cu pinze freatice de 
apă, avind mari presiuni hidrostatice, a pus de multe ori 
la greie încercări forța și capacitatea profesională ale 
constructorilor acestui important obiectiv, de a soluționa 
problemele complexe ivite.

Aici lucrează brigada nr. 44 a Antreprizei naționale a 
tineretului.

Pe locul pe care il vedeți in fotografie, din incinta 
viitorului port București — 30 Decembrie, vor circula 
vapoare ? Nu. Vbr circula... trenurile. Să ne explicăm : 
aici va fi cheiul portului. In zona suprastructurii capului 
de mol, echipa complexă condusă de Mihai Gheorghe 
montează armătura grinzii longitudinale ce va susține 
cheiul propriu-zis.

— Sintem grăbiți — ne spune șeful echipei. Grăbiți 
dar... Știți cum e ; la asemenea lucrări, pretențioase teh
nic și de mare răspundere, trebuie să te grăbești... încet.

Totuși, lucrările aici înaintează rapid. Așa se explică 
de ce astăzi acest punct de lucru se află printre cele 
mai avansate din întregul șantier al canalului.

Și aici, la Mihățlești-Cornetu, au apărut acum pes
cărușii... Apele întinse ale lacului de acumulare sint 
zăgăzuite de barajul nodului hidrotehnic nr. 5. Aici, in
ginerul Florin Prisăcăreanu, împreună cu lăcătușii Con
stantin Rău și Dumitru Tudoran supraveghează mane
vrele ultimelor probe de uscat ale stavilelor segment.

Privirea inginerului se desprinde cîteva secunde de pe 
echipamentele hidraulice de acționări și zimbește :

— Citeva zile, numai citeva zile și începem probele 
utilajului la apă.

Deci incă un pas spre... punctul final.

ȚARA
fost două. între ele. apă 
freatică cu o foarte mare 
presiune hidrostatică. Zona 
fiind și nisipoasă, apa an
trena mari cantități de 
nisip fin dislocat de cu
rentul apei din zonele și de 
sub fundațiile altor lucrări. 
Am avut urgent nevoie de 
un mare număr de oameni. 
Au și venit, urgent, într-a- 
devăr. oameni de la județe 
și ne-au scos din necaz...

Dar Canalul Dunăre — 
București nu reprezintă nu
mai amenajarea traseului 
hidrografic al Argeșului. O 
mare rețea de căi de comu
nicații pe uscat iși modifi
că și ea parcursurile con
form noilor necesități. Din
tre cele cinci poduri — trei 
rutiere și două de cale fe
rată — cel rutier de la 
Adunații-Copăceni pare și 
chiar este o lucrare neobiș
nuită și de mare complexi
tate tehnică. în scurt timp, 
acest pod, peste care acum 
mai trec autovehiculele, se 
va inchide traficului și se 
va„. muta. Se va muta 
cu 20 de metri mai la 
deal, menținindu-i-se ac
tuala cotă de inălțime. pe o 
structură de susținere nouă. 
După care, așezat pe noua 
sa poziție, va fi și supra- 
înălțat față de actuala cotă, 
cu 12,5 metri, prin sub- 
zidire. Apoi i se va mai 
adăuga un nou tronson, in 
lungime de 62 m. I se vor 
atașa apoi grinzi prefabri
cate care vor susține noile 
radiere menite să dubleze 
lățimea podului. Deci. în 
final, va fi cu 62 de metri 
mai lung, cu 12,5 m mai 
înalt, cu al ți cițiva metri 
mai lat și. cu totul, stră
mutat 20 de metri mai în
colo. Pur și simplu. Pe a- 
cest șantier, inginerul Mi
ron Mic Rută, aflat la o in
stalație de foraj, era liniș
tit. chiar foarte liniștit. 
„Nu, chestiunea nu mi se 
pare neobișnuită...". De 
parcă in toată viața lui de 
pină acum ar fi tras poduri 
mari mai la stingă sau mai 
la dreapta, le-ar fi lungit, 
lățit și înălțat, ca la jocul 
de cuburi... Sigur,. poate,că 
nu este un lucru neobișnuit 
pentru cei care, au venit 
aici de la alte’mari .aseme
nea lucrări, cum ar .fi ,cele 
de la Porțile de Fier I, 
Stoenești-Olt, Deva, Brad, 
Fetești. Cernavodă...

Alte cîteva informații ob
ținute pe întinderea mare
lui șantier :

între baraj și portul 
București — 30 Decembrie 
se află ultima porțiune 
nenavigabilă a canalului. 
Ea este destinată păstrării 
debitului constant de apă 
pînă la port. Aflăm de la 
inginerul Radu Zabulică 
faptul că pe acest segment 
al șantierului lucrările se 
află într-un stadiu avansat 
de execuție, la protecția și 
consolidarea taluzurilor ce
lor două maluri ale albiei. 
Se lucrează concentrat, cu 
toate forțele, la toate nodu
rile hidrotehnice ; ele sint 
acum puncte ale maximei 
priorități. Lucrările la por
tul București — 30 Decem
brie sint finalizate in pro
porție de 70 la sută. Este 
terminată linia de cale fe
rată dintre antestatia por
tului și Jilava, lungă de 9 
km. Din cele 597 coloane 
port mai sint de forat și 
betonat numai 70. Iar din 
lungimea cheiului-estacadă 
au fost turnate betoane și 
s-au montat prefabricate 
pe o lungime de 600 m...

Noul destin al riului Ar
geș, acela de a deveni cale 
navigabilă între București 
și Dunăre, și, în același 
timp, de a oferi debite si
gure și constante pentru 
irigații pe o întinsă zonă 
agricolă, este împlinit acum, 
cu pricepere, cu tenacitate, 
în ritm înalt, de către mii 
și mii de constructori, în
zestrați cu un considerabil 
arsenal tehnic.

Am încheiat reportajul 
spre miezul nopții, se lăsa
se răcoarea. Dar incă se 
muncea... fierbinte.

Mihai CARANF1L 
Euqen DICHJSEANU

Podul din imaginea de sus e cunoscut de mult 
timp, au trecut pe el toți cei care au călătorit cu 
automobilul spre Giurgiu. E podul de la Adunații- 
Copăceni. Priviți-l bine. La dimensiunea, la înăl
țimea și... pe locul acesta n-o să-l mai vedeți. Lun
git, lățit, înălțat, el va_fi mutat cu 20 de metri spre 
amonte.

Angajamentul constructorilor : lucrările deosebit 
de complexe ale acestei îndrăznețe operații să fie 
terminate mai devreme decit s-a prevăzut.

In a doua imagine — un instantaneu din munca 
celor care înalță acum elementele de susținere ale 
podului de pe noul său amplasament. Dumitru Bu- 
zilă. macaragiu, Nelu Petrescu, șeful instalației de 
foraj, inginerul Miron Mic Rufă, iată-i doar pe 
cițiva dintre cei care realizează această dificilă 
lucrare.

O imagine a unora dintre primii vizitatori ai ca
nalului. încă înainte de a exista ca atare, această 
nouă „magistrală albastră" iși exercită puterea de 
atracție asupra celor care vor să o vadă, să o cu
noască, să se bucure de frumusețea, de măre
ția ei.

...I-am întilnit pe. șantier. Sint școlari. Sint cișt.i- 
gătorii trofeului „Busola de argint" și au venit, 
pentru o lecție practică de nouă geografie a pa
triei, să viziteze canalul care abia se naște. Sint 
elevi ai Școlii generale nr. 10 din Slatina. Și... doar 
cu totul intimplător (sau nu ?), aici, pe șantier, lu
crează și tatăl unuia dintre ei. E chiar șeful brigă
zii de constructori dip județul Olt, Mihai, Albotă.

La „kilometrul Dîmbovița" am ajuns la lăsarea 
nopții, la ora schimbului. Deci începe schimbul de 
noapte. De aici încolo, autobasculantele, autpgrede- 
rele, motovibrocompactoarele vor lucra la lumina 
farurilor. O ultimă verificare și... la lucru ! Ne gră
bim și noi cu o întrebare :

— Ce v-ați propus să realizați in această 
noapte ?

Răspuns prompt :
— Nu numai noaptea aceasta... Toate zilele și 

nopțile noastre de aici contează. Poate știți că sin
tem pe locul întii in întrecerea pe județe. Ei bine, 
locul ăsta, o dată cucerit nu se mai părăsește. Iar 
pentru asta se cer muncă, organizare...

— Succes !
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1HEIE PEMUHI PLENARA C.C. AL P.C.R.. ORIENTĂRILE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
- PROGRAM REVOLUȚIONAR RE MUNCA PENTRU PARTID. PENTRU POPUR

„Noi concepem problema pregătirii și perfecționării cadrelor, 
perioadă, ci ca un proces continuu. Numai in măsura in care vom 
împrospătarea continuă a cunoștințelor acumulate, cunoașterea 
tehnicii, vom putea să ne îndeplinim în condiții bune sarcinile ce 

a constructorilor socialismului, nu ca ceva limitat la o anumită 
ști să asigurăm in bune condiții desfășurarea acestui proces, 
de către cetățenii patriei noastre a noilor cuceriri ale științei și 
ne revin in opera de edificare a socialismului și comunismului".

NICOLAE CEAUȘESCU
Se apreciază, pe bună dreptate, că in condițiile cind 

revoluția științifică și tehnică din zilele noastre determină in 
mod obiectiv innoirea din ce in ce mai rapidă o tuturor 
informațiilor, apariția a numeroase discipline științifice de 
graniță, extinderea viziunii interdisciplinare și prospective 
capacitatea de creație sporește considerabil și, o dată cu 
aceasta, iși impune rigori formative noi, sintetizate in impe
rativul PREGĂTIRII PERMANENTE. De la cele citeva tradi
ționale clase de vîrstă, procesul pregătirii se extinde acum 
la scara întregii existențe individuale, iar activitatea de 
formare și perfecționare a cadrelor devine o problemă de 
larg interes național, de înaltă însemnătate socială, hotări- 
toare, în ultimă analiză, pentru progresul multilateral al 
țării, pentru dezvoltarea ei în ritm înalt, continuu. Este ceea ce 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a subliniat pregnant în expunerea la ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie a.c., arqtind 
însemnătatea, pentru toate cadrele și categoriile de oameni, 
a necesității studiului, a învățăturii permanente pentru în
țelegerea schimbărilor ce au loc, pentru soluționarea în 
spiritul celor mai avansate cunoștințe a tuturor problemelor 
vieții economice și sociale.

In baza acestei orientări, activitatea de pregătire și de 
perfecționare a cadrelor este concepută și desfășurată in 
țara noastră nu ca un proces in sine, ci in strinsă legătură

cu obiectivele de modernizare fixate fiecărui domeniu de 
activitate, ca o strategie a dezvoltării pe termen lung, in 
acest sens, îndeosebi în perioada de după Congresul al IX- 
lea al partidului, s-a acumulat o vastă și complexă expe
riență. Ce rezultate concrete oferă această experiență și, 
mai cu seamă, ce posibilități de a fi mai riguros adecvată 
exigențelor calitative, actuale și de perspectivă, ale socie
tății noastre — iată citeva dintre obiectivele anchetei noastre.

UN SISTEM UNITAR, ORGANIC Șl PERFECTIBIL - astfel 
poate fi definită activitatea de pregătire și de perfecționare 
a cadrelor din țara noastră. In baza acestui sistem, fiecare 
membru 
cu înaltă 
cel puțin 
înseamnă 
adeseori, 
formării profesionale, școala de toate gradele reprezintă 
astăzi numai o etapă pregătitoare, dar esențială, chemată 
adică să ofere, cu precădere în chiar procesul ei de mo
delare, nu doar o sumă de cunoștințe, oricît de noi ar fi 
acestea, nu numai priceperi și deprinderi circumscrise unei 
profesiuni, ci, prin sinteza tuturor acestora, să le cultive 
tuturor oamenilor necesitatea și aptitudinea de a învăța 
necontenit. Cum, pe ce căi, poate învățămintul să-și exercite 
optim această îndatorire esențială ?

activ al societății, de la muncitorul la specialistul 
calificare, își poate îmbogăți orizontul cunoașterii 
o dată la fiecare perioadă de cinci ani. Ceea ce 
că de la condiția ei mai veche de singură și, 
definitivă structură instituționalizată in privința

legătura organică

EDUCAREA EDUCATORILOR - IN STRlNSĂ 
LEGĂTURĂ CU EFICIENTA ACTIVITĂȚILOR 

PERFECȚIONAREGENERALE DE
Prof. univ. dr. ing. Florea 

Chiriac, rectorul Institutului de 
construcții : învățămintul ro
mânesc iși definește astăzi ra
țiunea lui socială mai cu seamă 
in sens larg formativ. El este 
chemat să sintetizeze procesul 
istoric al cunoașterii, în expresii 
larg accesibile tuturor, și, tot
odată, vsă anticipeze dezvoltarea 
socială, s-o stimuleze prin des
fășurarea Iui cotidiană. în rea
lizarea acestui obiectiv fuhda- 
mental și definitoriu, invăță- 
mîntul românesc beneficiază as
tăzi de un cadru principial și 
organizatoric adecvat. Orientări
le secretarului general al parti
dului au pus. după Congresul al 
IX-lea, bazele unui învățămint 
modern, strips, legat de cerințele 
vieții, de obiectivele dezvoltării 
economico-sociale. de necesități
le productive. Beneficiem. în în
treaga noastră activitate, de în
drumarea nemijlocită, de înaltă 
competentă a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu. președintele Consi
liului Național al Științei și în- 
vățămintului. Procesul conlucră
rii organice a invățămintului cu 
cercetarea științifică și produc
ția oferă condiții propice for
mării noilor generații în cultul 
muncii, al creației și totodată el 
se înfățișează ca o bază solidă 
pentru uriașul edificiu al per
fecționării pregătirii tuturor oa
menilor muncii : aptitudinea 
autoperfecționării necontenite, 
deprinsă de fiecare tînăr în anii 
lui de pregătire prin școala de 
toate gradele, se va manifesta 
plenar și va rodi inmiit în ma
rea școală a vieții, a învățării 
permanente.

— Cum s-ar defini principale
le cerințe pentru creșterea cali
tății întregului proces de pregă
tire si de perfecționare a forței 
de muncă ?

— Prima dintre acestea ar pu
tea fi și educarea educatorilor, 
în sensul necesității ca fiecare 
profesor să-și perfecționeze ne
contenit capacitatea de lucru 
cu elevii (cursanții), să-i trans
forme de fiecare dată în coau
tori ai procesului de pregătire, 
să fie prin întreaga lui activi
tate profesională un creator de 
valori în pas cu timpul. Strlns 
legată de acest aspect este și va
loarea informației științifice și 
culturale utilizate in invățămin- 
tul de toate gradele. Caracterul 
modem și creativ al acesteia, 
puterea ei de sintetizare a tot 
ceea ce umanitatea a cucerit 
mai de preț, forța ei de a cata
liza disponibilitățile de creație 
specifice fiecărui tînăr se cer a 
fi asigurate și stimulate pe toa
te căile, întrucit tocmai aseme
nea valențe ale invățămintului 
asigură matricea spirituală, no
vatoare, necesară fiecărui mem
bru al societății noastre. Și dacă 
asemenea valențe sint necesare 
școlii în genere, ele sint cu atit 
mai necesare invățămintului su
perior, de calitatea căruia depin
de în mare măsură eficacitatea 
întregului proces de perfecțio
nare a pregătirii cadrelor. Și a- 
ceasta din mai multe motive :

absolvenții invățămintului su
perior sint de regulă cei ce con
duc cursurile de reciclare și de 
policalificare din întreprinderile 
economice, lor le revin îndato
riri esențiale, de la elaborarea 
unor programe adecvate sarci
nilor specifice fiecărei unități 
de producție la utilizarea unor 
metode de pregătire care să asi
gure participarea efectivă, crea
toare a fiecărui cursant. în plus, 
instituțiilor de învățămint supe-

cipative cu aplicare creatoare 
pe Întreaga scară a acțiunilor 
ulterioare de perfecționare a 
pregătirii. Altminteri, minusu
rile din munca școlară trebuind 
oricum să 
productivă 
Iea cea 
identifică

fie suplinite in etapa 
a absolventului, ca- 
mai Ia îndemină se 

uneori in programele

de reciclare. Și cînd dobîndesc 
un asemenea caracter, acestea 
se consumă nu o dată într-o ac
țiune de recuperare a lipsuri
lor și nu de acumulare a noilor 
cunoștințe. In felul acesta obiec
tivele moderne de calitate, atît 
de necesare reciclării și polica
lificării, riscă să rămînă pe pla
nul al doilea.

CONCLUZIILOR Șl CERINȚELOR PRACTICII 
- RĂSPUNSURI PROMPTE Șl CONCRETE!

Surse și resurse de continuă 
modernizare a procesului de 
perfecționare a cadrelor, de 
sporire a eficientei sale so-

ori de policalificare, fiecare 
cursant trebuie să facă dovada 
celei mai înalte pregătiri, pen
tru că de calitatea acesteia de-

te, despre 
dintre pregătirea și perfecționa
rea cadrelor, mă gîndesc și la 
necesitatea mai bunei aprofun
dări și compliniri a tuturor dis
ciplinelor științifice și de cul
tură in liceele agroindustriale, 
dintre absolvenții cărora acum 
se recrutează aproape în exclu
sivitate viitorii specialiști agro
nomi, dar a căror pregătire ge
nerală nu întotdeauna se ridică 
la nivelul celei dobîndite în li
ceele cu alte profiluri.

Dumitru Feneșan, lăcătuș, în
treprinderea „Armătura" Cluj- 
Napoca : Aș mai semnala un 
neajuns al acțiunii de perfec
ționare. Cursurilor de reciclare 
pe care le urmăm Ie lipsește 
materialul bibliografic necesar. 
Prea des ele nu sint altceva de- 
cît prezentarea unor aspecte, a 
unor probleme profesionale cu 
creta la tablă. Cărțile de specia
litate, îndrumătoarele, ghidurile 
pentru o anumită profesiune 
sint rare, ori, dacă există, sint 
Învechite. Simțim tot mai mult 
nevoia unor astfel de lucrări 
specializate, care să includă cu
noștințe sistematice, elemente 
noi apărute în tehnologia uneia 
sau alteia dintre meserii, care 
să ne familiarizeze cu ultimele 
cuceriri științifice și tehnice în 
domeniul respectiv. Cartea de 
specialitate este, se știe, un în
drumar absolut necesar pentru 
lărgirea orizontului de cunoștin
țe, un instrument de lucru pen
tru cursanți și, firește, ea nu ar 
fi folosită doar ca manual în 
perioada cursurilor de reciclare, 
ci ar constitui un auxiliar pre
țios pentru fiecare muncitor, cu 
condiția să fie scrisă intr-un 
limbaj accesibil, să aibă un ca
racter cit mai aplicat, să por
nească de Ia realitățile produc
ției și să se adreseze nemijlocit 
celor din producție. Să fie deci

puni astfel Ia dispoziție, In ti
raje satisfăcătoare, lucrările cu 
caracter de îndrumător adresa
te muncitorului specialist.

Gheorghe Mihai, maistru, în
treprinderea „Electrocontact" 
Botoșani: în cuvintarea rostită 
la întilnirea de lucru cu activul 
de bază din domeniul muncii 
organizatorice, ideologice și 
politico-educative, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a atras din 
nou atenția asupra necesității 
perfecționării continue a pregă
tirii, a ridicării nivelului de cu
noștințe al întregului personal 
muncitor. Astăzi nu mai e po
sibil să fii un bun muncitor 
fără suficiente cunoștințe de 
cultură generală, fără înțelege
rea fenomenelor complexe, a 
schimbărilor calitative din toate 
domeniile vieții economice șl 
sociale. Fără chiar, aș îndrăzni 
să afirm, o cultură umanistă. 
Iată de ce cred că fiecare dintre 
noi este dator să învețe mereu, 
să-și lărgească orizontul de cu
noaștere, să se îmbogățească 
spiritual. Mă opresc la un sin
gur aspect, asupra căruia se in
sistă pe drept cuvint în docu
mentele de partid : necesitatea 
cultivării limbii române. îndato
rire patriotică a fiecărui cetă
țean care trăiește și muncește 
în țara noastră. La fiecare nivel 
cred că trebuie să acordăm o 
atenție mai mare felului în 

ne exprimăm, să edu- 
oamenii cu care ,lucrăm 
această direcție Un om 
vorbește intr-un limbaj 

limpede are mai multe

și-a extins și mai mult influen
ța științifică asupra unităților 
productive ; la cererea acestora, 
anual cadrele didactice univer
sitare se deplasează în teren 
unde țin conferințe și îndeosebi 
desfășoară lucrări practice ilus
trative pentru cele mai noi teh
nologii agronomice, le aplică pe 
loturi experimentale, asigură în
drumarea științifico-tehnică a 
C.A.P.-urilor din sectorul agri
col Ilfov și 
limitrofe. De 
cicluri anuale 
trimestriale, în 
se desfășoară instruirea cadrelor 
de conducere și de specialitate 
din unități de stat și coopera
tiste pe probleme de bază, lega
te de utilizarea superioară a 
fondului funciar, creșterea po
tențialului productiv al pămîn- 
tului, modernizarea tehnologii-

din patru județe 
asemenea. în 

și uneori chiar 
institutul nostru

lor in toate sectoarele de acti
vitate agronomică ș.a.m.d.

Toate aceste forme de perfec
ționare a pregătirii specialiștilor 
au un caracter postuniversitar 
și tocmai de aceea ele reclamă 
îmbunătățiri noi. pe măsura 
exigențelor noii revoluții știin- 
țifico-tehnice și a noii revoluții 
agrare. Sîntem datori cu o mo
dernizare necontenită a pro
gramelor de studiu, așa cum 
ne-a cerut secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in anul 1987, 
cînd a vizitat institutul nos
tru. Toate formele postuniversi
tare de perfecționare a specia
liștilor este necesar să vizeze cu
noașterea, dar și aplicarea ne
mijlocită a celor mai moderne 
tehnologii, astfel incit producții
le agricole mari și stabile să 
constituie adevăratele atestate 
de eficientă a acestor cursuri.

IMPERATIVUL PREGĂTIRII
PERMANENTE

care 
căm 
și in 
care 
ales,
șanse de a ajunge la sufletul 
semenilor săi, de a convinge — 
și astfel de a-și exercita o in
fluență educativă. Ce impresie 
poate face conducătorul unui 
curs de reciclare care iși găsește 
cu greu termenii potriviți, se

în toate domeniile, perfecțio
narea tinde să se generalizeze 

. și să devină continuă în sensul 
că reciclările se vor baza din ce 
in ce mai mult pe autoînvățare 
și autoevaluare realistă — apre
ciază prof. univ. dr. George 
Văideanu, de la Universitatea 
„Al. I. Cuza“ din Iași. Pregăti
rea pentru o învățare care să 
traverseze întreaga viață și să 
se manifeste în mod adecvat în 
activitatea profesională se rea
lizează în școală și 
tate. Fiindcă, așa 
cam într-o lucrare 
publicată (Educația 
dintre milenii, Editura politică), 
„scumpă nu este persoana bine 
educată, ci cea insuficient edu
cată, care părăsește școala de

in universi- 
cum remar- 
de curind 

la frontiera
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obiectiv de înaltă însemnătate socială

bază sau universitatea cu o for
mație șubredă sub raport inte
lectual, moral și estetic ; reci----
darea unei astfel de persoane, 
predispusă la tot felul de com
promisuri, la impostură sau la 
delincventă, va costa mult și va 
fi anevoioasă". Dar, pentru a 
sădi în conștiința celor pe care-i 
formează ca viitori educatori 
„instituția autoperfecționării", 
universitarii au ei înșiși nevoie 
de o pregătire de formatori, de 
educatori ai educatorilor. Aceas
ta este semnificația unor pro
grame pe tema „formarea for
matorilor", lansate în ultimul 
deceniu în multe țări și consi
derate „investiții cu bătaie lun
gă". Cu cit universitarii vor uti
liza ei înșiși strategii și metode 
mai ingenioase și mai relevante 
de organizare a învățării și a 
evaluării, cu atît studenții-pro- 
fesori vor dobîndi mai mult res
pect față, de valorile profesiunii 
didactice și vor fi mai inventivi 
in activitatea lor didactică. Or, 
ca in toate domeniile, și în cel , 
al științelor învățării s-au obți
nut achiziții importante și s-,au 
efectuat sau se preconizează 
transformări : democratizarea
relațiilor profesori-studenți și 
asocierea acestora la procesele 
propriei lor formări, multiplica
rea tipurilor de seminarii și de 
organizare a proceselor de învă
țare, promovarea unor stiluri 
pedagogice și a unor comporta
mente stimulative pentru stu- 
denți, introducerea evaluării 
formative și, în mod progresiv, 
a învățării asistate de ordinator 
(IAO) ș.a. Toate analizele și 
toate experiențele demonstrează 
că sporirea calității și a eficien
ței proceselor didactice este 
condiționată în mod direct și 
puternic de calitatea metodelor 
și a stilurilor formatorilor.

Unele universități au lansat 
cu succes cursuri de perfecțio
nare psihopedagogică a univer
sitarilor. La rindu-i, Ministerul 
Educației și Invățămintului a 
organizat citeva seminarii fruc
tuoase de didactică universitară 
la Iași, Cluj-Napoca și Bucu
rești. în acest context, se cere 
rezolvată în spirit nou și pro
blema pregătirii pedagogice a 
viitorilor profesori. Precumpă
nitor ar trebui să fie criteriul 
exigențelor specifice profesiunii 
didactice și nu preocuparea ex
tinderii sau apărării cu orice 
preț a locului unor discipline 
fără rol bine definit în forma
rea viitorilor educatori.

rior le-au fost Încredințate prin 
lege organizarea și desfășurarea 
cursurilor postuniversitare, toc
mai pentru motivul că aseme
nea cursuri, reprezentind un 
domeniu de vîrf în sistemul 
perfecționării forței de muncă 
pentru toate sectoarele vieții 
economico-sociale, beneficiază 
în facultăți de aportul celor mai 
buni specialiști și de o dotare 
materială corespunzătoare. Iată 
tot atîtea rațiuni pentru care 
modernizarea și perfecționarea 
invățămintului superior, în pro
cesul conlucrării sale active cu 
cercetarea științifică și produc
ția, se impun ca preocupări per
manente și de amplă importan
ță socială ale organizațiilor de 
partid, consiliilor și senatelor 
universitare.

CEEA CE NU ÎNVEȚI LA TIMP, REUȘEȘTI CU 
MARI EFORTURI SĂ ÎNVEȚI MAI TlRZIU

Prof. Emanoil Dogâroiu, in
spector școlar general al ju
dețului Brăila : Spre a dobîndi 
o imagine cit mai grăitoare 
despre importanța, adeseori ho- 
tărîtoare, a activității școlare, 
incă din primele clase, pen
tru reușita programelor de 
perfecționare a cadrelor ela
borate astăzi ca părți con
stitutive ale planului de pro
ducție la nivelul fiecărei unități 
economice, trebuie să ne re
amintim de fiecare dată că ceea 
ce nu reușești să înveți la timp, 
numai rareori și cu mari efor
turi reușești să înveți mai tir- 
ziu. Minusurile în pregătirea 
școlară sint deci o povară care 
se amplifică pe zi ce trece. De 
aceea, primul pas in procesul 
unitar de pregătire și de perfec
ționare a forței de muncă tre
buie să fie conștientizarea ele- 

^vului de orice virstă asupra im-

portantei pregătirii școlare și a 
muncii sale, pentru că fără par
ticiparea iul și a familiei lui, 
activitatea școlară nu poate da 
roadele scontate. Iar conștienti
zarea tînărului se realizează, 
cum bine se știe, prin folosirea 
pe scară largă în școală a dia
logului, a dezbaterii, a mijloa
celor moderne de activizare și 
nu prin incă frecventele expu
neri lungi și încărcate; derivate 
din obsesia informației neesen
țiale, periferice, al căror reflex 
stereotip poate, din păcate, să se 
prelungească peste ani, regăsin- 
du-se și in acțiunile de recicla
re din unele întreprinderi, spre 
paguba unor eforturi altminteri 
remarcabile. Și din acest punct 
de vedere, școala dobindește 
ealitatea unui laborator de 
creație didactică, metodologică, 
ei ii revine mai intii îndatorirea 
de a împrospăta tehnicile parti-

dale se regăsesc in mod 
curent la nivelul fiecărui sector 
de activitate, al fiecărei între
prinderi economice. Datorită a- 
tentiei permanente acordate de 
conducerea partidului, personal 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
formării și perfecționării multi
laterale. moderne a noilor con
tingente de oameni ai muncii, în 
colectivele și unitățile socialiste 
s-a acumulat in acești ani o 
experiență valoroasă, a cărei 
dezvoltare și extindere continuă 
reprezintă cerințe de fiecare zi. 
Iată, în acest sens, opiniile unor 
activiști de partid, conducători 
de unități, oameni ai muncii.

Andronic Marinache, secre
tar al Comitetului de partid 
I.U.G. Brăila : Cum bine se știe, 
promovarea muncitorilor in ca
tegoriile înalte de încadrare 
este acum posibilă numai după 
însușirea celei de-a doua mese
rii, iar primirea de gradații sau 
trecerea pe trepte superioare, 
numai dacă angajatul respectiv 
a absolvit și un curs de ridicare 
a calificării sau o altă formă de 
perfecționare a pregătirii profe
sionale. Chiar și numai aceste 
argumente pledează convingător 
pentru ca fiecare program de 
perfecționare să aibă un carac
ter concret, adaptat tuturor ce
rințelor dintr-o unitate econo
mică, pentru ca prin desfășu
rarea Iui să Înscrie indicatori 
superiori in procesul de produc
ție. Se pune deci acum, în ter
meni mult mai riguroși, proble
ma mai bunei pregătiri preala
bile și corelării tuturor acțiuni
lor de perfecționare, situarea 
lor sub cea mai înaltă exigență, 
încă de mult, secretarul general 
al partidului a atras atenția, pe 
bună dreptate, asupra policalifi
cării. ca o formă de pregătire 
cerută de inseși necesitățile pro
ducției, de ritmul din ce în ce 
mai înalt al dezvoltării, de creș
terea complexității tuturor pro
ceselor productive. Fie cit este 
antrenat în acțiunea de reciclare

pind calitatea producției sale, 
prestigiul întreprinderii sale. 
Dezvoltind experiența acumulată 
pînă acum în colectivele noastre, 
programele de perfecționare se 
impun a fi revăzute, îmbunătă
țite substanțial și sistematic, 
astfel incit să fie excluse din 
capul locului formalismul de 
orice fel, improvizațiile, parale
lismele sau suprapunerile de 
teme, din pricina cărora se mai 
întimplă ca unele cursuri de re
ciclare să 
un nivel 
pregătiră 
cursanți.

Ing. Ion 
le C.A.P.
Vrancea : Cel puțin în sectoare
le agricole, horticole, zootehni- 
ce-veterinare ori de îmbunătă
țiri funciare, acțiunile de per
fecționare a pregătirii trebuie, 
după părerea mea, să întru
nească un caracter mai concret, 
mai aplicat, să se întemeieze cu 
precădere pe dezbateri Ia fața 
locului, pe 
practice, pe 
a metodelor 
se, moderne 
neintîrziată, 
cursurilor de perfecționare să se 
reflecte nemijlocit în sporuri 
substanțiale de producții obți
nute de pe întreaga suprafață a 
unităților agricole. Și nu este 
un secret că un rol esențial în 
această privință revine tineri
lor specialiști, absolvenți de cu- 
rînd ai institutelor de învăță- 
mînt superior, cei dinții chemați 
să generalizeze metodele mo
derne pentru obținerea produc
țiilor agricole superioare și sta
bile, să cultive climatul exigen
ței și autoexigenței, spiritul au- 
todepășirii. Și-ntr-adevăr, cei 
mai mulți se angajează cu toate 
forțele în această hotărîre, îi 
mobilizează și pe cei din jur, 
alții însă mai văd încă în peri
oada de stagiarat o simplă etapă 
de acomodare. Și pentru că a- 
deseori vorbim, pe bună drepta-

se situeze citeodată la 
inferior formelor de 
urmate anterior de
Davidoiu, președinte- 

Timboiești, județul

analiza unor cazuri 
preluarea din mers 
înaintate, valoroa- 

și pe aplicarea lor 
astfel incit reușita

elaborată nu doar de cadre di
dactice, la un nivel mai mult 
teoretic, ci în colaborare cu spe
cialiști din producție, să ne 
înarmeze, așadar, cu acele cu
noștințe care să dea posibilita
tea muncitorului să se adapteze 
rapid, cu rezultate superioare, 
la aspectele noi ce apar mereu 
în activitatea sa. De aceea, aș 
propune ca editurile, in urma 
consultării factorilor de răspun
dere din ministere și centrale, 
să elaboreze un program unitar 
in vederea publicării de cărți de 
specialitate destinate activități
lor de perfecționare pe care toți 
oamenii muncii le urmează, să

exprimă cu improprietăți sau 
face chiar dezacorduri 7 Și lu
crul e valabil si pentru condu
cătorul unei formații de lucru, 
primul care poate impune oa
menilor pe care ii coordonează 
exigențele comportării civiliza
te, ale dragostei pentru frumos, 
ale exprimării într-o limbă cla
ră și aleasă. învățăm perma
nent, așa cum ne cere secretarul 
general al partidului, și nu tre
buie să uităm niciodată că ne 
perfecționăm, ne însușim noi 
cunoștințe în limba română, de 
a cărei întrebuințare sensibilă 
și nuanțată sîntem cu toții răs
punzători.

ÎNVĂȚĂMINTUL postuniversitar - 
MAI APROAPE DE EXIGENTELE PRODUCȚIEI

Cursurile postuniversitare re
prezintă astăzi o componentă de 
virf in sistemul 
forței de muncă 
sectoarele vieții 
ciale — ne-a spus . _
Constantin Pintilie, rectorul In
stitutului agronomic „Nicolae 
Bălcescu" — și, ca atare, ele au 
drept scop, stabilit prin lege, a- 
dîncirea pregătirii de specialita
te a cadrelor in domenii moder
ne, interdisciplinare ale științei, 
tehnicii și culturii. Sint cu deo
sebire avute in vedere reînnoi
rea cunoștințelor decurgînd din 
cele mai valoroase descoperiri 
științifico-tehnice, apărute între 
timp, aplicarea optimă de către 
cursanți a celor mai avansate 
tehnici și metode de lucru — 
toate acestea pe măsura exi
gențelor superioare de cali
tate, formulate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire Ia 
întreaga dezvoltare economico- 
socială a patriei in etapa actua
lă. Tocmai de aceea organizarea 
și desfășurarea cursurilor post
universitare a fost incredințată

perfecționării 
pentru toate 
economico-so- 
prof. univ. ing.

instituțiilor de învățămint supe
rior care, în climatul conlucră
rii active cu unitățile de cerce
tare și de producție, dezbat și 
alcătuiesc succesiv planuri, pro
grame noi. perfecționate.

S-a acumulat astfel o expe
riență remarcabilă, cu rezultate 
practice dintre cele mai însem
nate, atît în modernizarea și 
creșterea calității producției, cit 
și in ansamblul procesului da 
perfecționare a forței de mun
că. in sistemul căreia absolvenții 
cursurilor postuniversitare pri
mesc responsabilități importan
te. Circa 3 500 de specialiști au 
absolvit pină astăzi cursurile 
postuniversitare organizate in 
institutul nostru, și cum marea 
lor majoritate își desfășoară ac
tivitatea în unități agricole din 
Cimpia Română, cel mai mare 
grinar al țării, ei acționează la 
locul lor de muncă inclusiv ca 
specialiști care întrețin statornic 
strînse raporturi științifice și 
tehnice cu catedrele universita
re, cu facultățile de profil. Pe 
această bază, institutul nostru

O idee importantă a fost subliniată de toți participanții 
la această dezbatere : nu se poate vorbi de o bună orga
nizare și desfășurare a formelor de perfecționare profesio
nală, indiferent de spațiul unde au loc, decit cu condiția 
bunei cunoașteri, □ temeinicei stăpiniri a ceea ce este nou 
și valoros, atit pe plan intern, cit și pe pian mondial și, pe 
de altă parte, fără legarea permanentă a cursurilor, prele
gerilor, demonstrațiilor și expunerilor de cerințele actuale și 
de perspectivă ale producției, ale dezvoltării ei in prezent 
și in viitor. „Scurtarea" timpului, accelerația vieții și acti
vității productive fac strict necesară pregătirea și perfecțio
narea profesională a unor oameni care, lucrînd 
știu și pot să se adapteze rapid cerințelor, 
înnoirilor activității din viitorul imediat sau mai 
A doua meserie — ca și a treia ori a patra — 
meserie de „rezervă", ci una operativă, activă, 
nu este un „lux", ci o necesitate stringentă.

împletirea orgonică a invățămintului cu 
producția reprezintă o bază solidă pentru 
pregătirii tuturor oamenilor muncii. Dar o 
damentală a creșterii calității întregului proces de pregătire 
și perfecționare a forței de muncă este educarea educato
rilor, perfecționarea necontenită a celor care fac pregătire 
și perfecționare cu diferite categorii de oameni.

Pe de altă parte, există suficiente argumente pentru ca 
fiecare program de perfecționare să aibă un caracter con
cret, adaptat cerințelor dintr-o unitate economică, printr-o 
mai bună pregătire prealabilă și corelare a tuturor acțiuni
lor de perfecționare. Ministerele, centralele economice, 
alți factori de răspundere — s-a sugerat în dezbaterea noas
tră — au latitudinea și datoria să revadă programele de 
perfecționare, adaptîndu-le cerințelor actuale, excluzînd unele 
aspecte formale, improvizațiile, paralelismele sau suprapu
nerile de teme, dînd acțiunilor de perfecționare caracterul 
aplicat absolut necesar, intemeindu-se pe analiza unor cazuri 
practice, ca și pe preluarea din mers a metodelor înaintate, 
valoroase, moderne, creind premisele aplicării lor neîntîr- 
ziate. In sfîrșit, interlocutorii noștri au accentuat necesitatea 
publicării unor lucrări de specialitate, îndrumătoare in spri
jinul muncitorilor și specialiștilor din toate domeniile de 
activitate. Sint citeva dintre ideile și concluziile izvorîte din 
opiniile exprimate, pe care le supunem atenției tuturor celor 
care se ocupă de activitatea de pregătire și perfecționare 
a tuturor categoriilor de oameni ai muncii.

in prezent, 
exigențelor, 
îndepă rtat. 
nu este o 
A învăța

cercetarea și 
perfecționarea 
condiție fun-

Paqină realizată cu sprilinul reporterilor 
și corespondenților „Scînteii"
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Etaentă ilustrare a politicii pnitund umaniste 
a partidului de creștere a bunăstării poporului

Azi, despre

MAJORAREA RETRIBUȚIILOR ÎN INDUSTRIA LEMNULUI 
Șl MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII

In conformitate cu eșalonarea prevăzută in Decretul Consiliului de Stat, de la 1 august S-o trecut la 
majorarea retribuțiilor mai mici de 2 000 lei lunar și în unitățile subordonate Ministerului Industrializării 
Lemnului și Materialelor de Construcții. Muncitorilor calificați și necalificați, retribuiți pe rețele tarifare speci
fice acestor domenii de activitate, li se măresc retribuțiile după cum urmează :

— în lei —

Rețeaua tarifară
Categoriile de încadrare 
ale personalului muncitor 
la care se aplică majora
rea retribuției in etapa 1. 

de la 1 august

Retribuția tarifară 
înainte de După
majorare majorare

IN INTIMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST
((Jrmare din pag. I)

Muncitori calificați
— muncitori retribuiți pe rețelele tarifare „Ex

ploatări forestiere, nivel A“, „Prelucrarea 
lemnului, nivel A, pentru munca in acord, 
precum și pentru unitățile unde retribuția 
tarifară nu este diferențiată pe acord și 
regie’1

— muncitori retribuiți pe rețelele tarifare „Pre
lucrarea lemnului, nivel A pentru munca in 
regie", „Prelucrarea lemnului, nivel B, pen
tru munca in acord, precum si pentru unită
țile unde retribuția tarifară nu este diferen
țiată pe acord si regie"

— muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară „Pre
lucrarea lemnului, nivel B, pentru munca in 
regie"

— muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară „Ex
ploatări forestiere, nivel B“

— muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară „Ma
teriale de Construcții, nivel A"

— muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară „Ma
teriale de construcții, nivel B“

> — muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară „Ca* 
riere-balastiere"

— muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară
„Ciment"

i— muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară
i' „Sticlă"
J Muncitori necalificați

— muncitori retribuiți pe rețelele tarifare „Ex
ploatări forestiere, nivel A". „Prelucrarea

» lemnului, nivel A, pentru munca in acord, 
" precum și pentru unitățile unde retribuția 

tarifară nu este diferențiată pe acord și 
regie", „Materiale de construcții, nivel A"

— muncitori retribuiți pe rețelele tarifare „Ca
ii riere-balastiere", „Prelucrarea lemnului,

nivel B, pentru munca in acord, precum și 
pentru unitățile unde retribuția tarifară nu 
este diferențiată pe acord și regie"

— muncitori retribuiți pe rețelele tarifare „Pre
lucrarea lemnului, nivel A și B, pentru munca 
în regie". „Exploatări forestiere, nivel B", 
„Materiale de construcții, nivel B"

— muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară 
„Ciment"

— muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară 
„Sticlă"

1 bază — 2, treapta II 1 759—1 975 2 190—2 375

bâză — 2, treapta II 1 740—1 955 2 180—2 356

bază — 3, treapta I 1 711—1 994 2 160—2 395

bază — 3, treapta I 1 711—1 994 2 160—2 395

bază — 2, treapta II 1 799-1 994 2 219—2 395

bază — 3 bază 1 711—1 975 2 160—2 375

bază — 2, treapta I 1 808-1 975 2 229—2 375

bază — 1, treapta I I 926—1 965 2 326—2 366

bază — 1, treapta II 1 887—1 965 2 287—2 366

toate categoriile 1 525—1 818 2 014—2 268

toate categoriile 1 515—1799 2 011—2 219

toate categoriile 1 505—1 789 2 004—2 219

toate categoriile 1 574—1 994 2053—2 414

toate categoriile 1 525—1 838 2 014—2 287
V t ' i : ~ • • i . . i--> ■ .De retribuții majorate vor beneficia de la 1 au- 
jgust și muncitorii calificați și necalificați cu retri
buții tarifare lunare mai mici de 2 000 lei, care lu
crează in unitățile subordonate Ministerului Indus
trializării Lemnului si Materialelor de Construcții, dar 
sînt încadrați pe alte rețele. tarifare, nespecifice 
acestui minister. De la aceeași dată se majorează și 
retribuțiile mai mici de 2 000 lei lunar ale perso-

naiului tehnic, economic., de altă.specialitate, și admi
nistrativ (TESA).din unității? subordonate aceștui 
minister. Retribuțiile personalului TESA cresc de'lă 
nivelul actual de 1 500—1 980 lei lunar la 2 000—2 365 
lei. diferențiate pe clase de retribuire.

Iată, in continuare, citeva exemple concrete pri
vind majorarea veniturilor oamenilor muncii din in
dustria lemnului și materialelor de construcții:

încadrat la categoria o 2-a,
TIMPLAR

treapta o ll-a, retribuit pe rețeaua tarifară „Prelucrarea lemnului, nivelul 8 acord”, 
cu o vechime neîntreruptă in aceeași unitate de 4 ani — în lei —

în Cazul realizării integrale în cazul depășirii sarcinilor 
a sarcinilor de plan de plan cu 10 lă sută

Venituri pînă la 
majorare

după 
majorare *)

pînă lă 
majorare

după 
majorare •)

Retribuția tarifară 1955 2 356 1 955 2 356

Partea variabilă a retribuției :
Sporul de vechime (3 Ia sută) 59 71 59
Adaosul de acord — 195 236
Stimulente suplimentare pentru export

(4 Ia sută), corespunzător unui volum de
export de 50 la sută din producția totală 105a întreprinderii 95

se acordă In conformitate cu prevederile legale.
») Retribuțiile tarifare majorate cuprind șt compensațiile bănești acordate conform Decretelor Consi

liului de Stat nr. 46/1982 si 240/1982.
In cazul nerealizării sarcinilor de plan, retribuția

MUNCITOR NECAUFICAT
care execută lucrări necalificate obișnuite, Încadrat la nivelul de bată, retribuit pe rețeaua tarifară „Materiale 

de construcții, nivelul B", cu o vechime neîntreruptă in aceeași unitate de 3 ani
— în lei —

Venituri

în cazul realizării integrale 
a sarcinilor de plan

In cazul depășirii sarcinilor 
de plan cu, 10 la sută

Pină Ia 
majorare

După 
majorare •)

Pină la 
majorare

După 
majorare “)

Retribuția tarifară 1 505 2 004 1 505 2 004

Partea variabilă a retribuției :
Sporul de vechime (3 la sută) 45 60 45 60
Adaosul de acord — —— 150 ,200

») Retribuțiile tarifare majorate cuprind și compensațiile bănești acordate conform Decretelor Consi
liului de Stat nr. 46/1982 și 240/1982.

In cazul nerealizării sarcinilor de plan, retribuția se acordă in conformitate cu prevederile legale.
*

în legătură cu modul de apli
care a prevederilor Decretului Con
siliului de Stat în industria lem
nului și materialelor de construcții 
menționăm că și pentru oame
nii muncii din această ramură sint 
valabile precizările făcute de 
Ministerul Muncii in ziarul nos

tim de duminică, 31 iulie, pri
vind majorarea părții variabile 
a retribuției, păstrarea drepturi
lor de alocație de stat pentru 
copii, nemodificarea chiriilor, ma
jorarea plafoanelor de venituri ale 
părinților în funcție de care se a- 
tribuie bursele elevilor și studen

ta
ților, menținerea neschimbată în 
perioada 1 august 1988—31 august 
1989 a contribuției lunare pentru 
copiii din creșe și grădinițe etc.

Grupaj realizat de 
Mihai IONESCU

Sentimente de 
udincu mulțumire

Oamenii cu tîmpleie cărunte, 
după mulți ani de muncă, au asi
gurate condiții pentru a-și duce o 
bățrinețe liniștită. Ca și ceilalți 
pensionari, am primit eu mare 
bucurie Decretul pentru aplicarea 
majorării pensiilor de asigurări so
ciale de stat pentru munca depusă 
și limită de vîrstă, a pensiilor pen
tru pierderea capacității de muncă, 
a pensiilor invalizilor de război și 
a pensiilor militare. Aceasta repre
zintă o nouă și elocventă dovadă a 
atenției de care.se bucură în Româ
nia socialistă generația celor care, 
printre cei dinții, ne-am dăruit cu 
toată priceperea și puterea de mun
că măreței opere de făurire a so
cietății socialiste in patria noastră.

Am lucrat în cadrul Combinatu
lui de fibre, celuloză și hirtie Brăi
la, încă de la înființarea sa, pu- 
nind umărul la edificarea uneia 
dintre cele mai mari unități indus
triale brăilene din anii de glorioase 
Împliniri de după Congresul al IX- 
lea al partidului, epocă pe care cu 
justificată mîndrie și profund res
pect pentru ctitorul ei o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". în tot 
acest timp s-au format cadre de 
nădejde, muncitori și specialiști 
care, o dată cu puternica dezvoltare 
a combinatului, asigură importante 
produse pentru economia națională. 
După ani de muncă, atit eu cit și 
soția mea sintem mulțumiți că a- 
vem posibilitatea să ducem o viâ- 
ță demnă.

Faptul că de mărirea veniturilor 
vor beneficia oameni de toate pro
fesiile și din toate generațiile re
prezintă încă o dovadă a grijii 
partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, pentru 
ridicarea nivelului de trai al po
porului, în concordantă cu princi
piile eticii și echității socialiste. 
Răspunsul meu la această nouă ex
presie a politicii umaniste a parti
dului și statului nostru se va ma
terializa prin participarea mai stă
ruitoare la activitatea, obștească pe 
care O desfășor ca secretar adjunct 
al biroului organizației de bază a 
P.C.R. din cartier, contribuind activ 
lă buna gospodărire și înfrumu
sețare a orașului.

Vasile AVRAM 
pensionar. Brăila

Vie sutisfutție, 
caldă recunoștințe 

între ostașii români care au lup
tat cu arma in mină pentru elibe
rarea patriei și zdrobirea fascismu
lui m-am, numărat și eu. în calita
te de veteran de război, aș dori să 
spun că Decretul Consiliului de 
Stat pentru aplicarea majorării 
pensiilor de asigurări sociale de 
stat pentru munca depusă și limită 
de virstă, a pensiilor pentru pier
derea capacității de muncă, a pen
siilor invalizilor de război și a pen
siilor militare a avut un puternic 
ecou în inimile noastre, âle celor 
care am luptat pentru eliberarea 
patriei, a Ungariei și Cehoslovaciei, 
pină la victoria finală asupra fas
cismului. Și aceasta. înainte de toa
te, pentru că majorarea pensiilor 
are un profund caracter umanitar.

Din întregul conținut al decre
tului răzbate .grija statornică a par
tidului și statului nostru pentru 
.bunăstarea tuturor oamenilor mun
cii, inclusiv a noastră, a pensiona
rilor, oameni care, pe parcursul a 
zeci de ani, am contribuit prin 
munca noastră la construcția noii 
societăți socialiste. Am fost condu
cător auto la I.T.A. Sălaj și am 
străbătut drumurile țării în lung 
și-n lat. Pot, prin urmare, face o 
apreciere obiectivă asupra marilor 
transformări care au avut loc in 
țara noastră in anii de după eli
berare, cu deosebire in perioada 
care a trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului.

Dar cred că cel mai edificator 
exemplu este Zalău), orașul' in care 
am trăit și muncit, in care îmi duc 
astăzi viața de pensionar, in tihnă, 
împreună cu copiii și nepoții. Ade
seori vorbesc celor mici despre zi
lele de pe front, despre perioada 
de construcție socialistă a țării. 
I-am făcut și îi fac să privească 
totul cu luare-aminte. Și am ce să 
le arăt intr-un oraș modern, cu uzi
ne și blocuri de locuințe, cu edifi
cii de mare frumusețe.

Cu toată claritatea am înțeles că 
această majorare a veniturilor oa
menilor muncii, inclusiv ale pen
sionarilor, a fost posibilă datorită 
realizărilor înregistrate în dezvolta
rea economiei naționale. Iată de ce 
aducem și cu acest prilej mulțu
mirile și recunoștința noastră con
ducerii partidului și statului nos
tru, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, pentru grija pe care o 
poartă ridicării nivelului de trai 
al tuturor oamenilor muncii.

PamHI FLOREA 
pensionar. Zalău

decorare a atins azi cota 
performanței. „Acest al 
doilea cuptor de ardere 
rapidă, precizează loan 
Luca, inginarul-șef al în
treprinderii, a atins... rapid 
parametrii proiectați, are o 
fiabilitate ridicată și asigu
ră o temperatură constan
tă de ardere. Experiența 
realizării primului cuptor 
(acesta a constituit, în 
urmă cu doi ani. o pre
mieră națională) s-a dove
dit o bună școală". O școală 
la care S-au format ingi
nerii Napol Popescu, șeful 
atelierului proiectare-auto- 
utilare ; Ștefan ȘtefăneScru 
și Gheorghe Săndulescu. 
electronist! : muncitorul
Carol Szabo, specialist în 
hidraulică : maistrul loan 
Boian și inginerul Nicolae 
Bogdan de Ia ardere, 
promotorii arderii rapide a 
porțelanului în țara noas
tră. Realizate in cadrul 
acțiunii de modernizare, 
aceste utilaje complexe 
asigură importante sporuri 
de productivitate și redu
ceri substanțiale de con
sumuri energetice. Realiza

tant lot de produse pentru 
export, despre începerea 
sau finalizarea unei acțiuni 
menite să aducă noi spo
ruri în volumul și calita
tea producției am reținut 
azi și o relatare dintr-un 
centru minier carbonifer 
din nordul Transilvaniei. 
Transmite corespondentul 
nostru din județul Sălaj :

— în primul semestru al 
acestui an, colectivul de 
oameni ai muncii de La 
ÎNTREPRINDEREA MI
NIERA „SĂLAJUL" — 
sArmAșag a extras, 
peste prevederile de plan, 
5 300 tone cărbune net. Și

Si iată acum un fapt 
care ne vorbește nu 

J doar despre un succes 
dintr-un anume loc, ci 
despre un anume spirit, 
spiritul participării. pe 
orice cale, la îndeplinirea 
obiectivelor economice ale 
țării, chiar dacă pentru 
ăsta, uneori, ești chemat... 
șă-ți depășești atribuțiile. 
Un fapt cu o foarte 
generoasă semnificație. 
Ni-1 relatează coresponden
tul nostru de la Vîlcea : 

. — A apărut Zilele trecu
te, în ziar, știrea că in 
județul Vlleea s-a încheiat 
recoltatul griului.

La temperatura 
performanței

cinema
• Pâstrează-mă doar pentru tine : 
SCALA (11 03 72) — 9: 11 : 13: 15; 
17,15: 19,30, EXCELSIOR (65 49 45) — 
9: 11,15: 13,30; 15.45: 18; 20. GLORIA 
(47 46 75) — 9: 11.15: 13,30: 15,45: 18: 20
• în fiecare zi mi-e dor de tine : 
FERENTARI (80 49 85) — 15: 17: 19
• Să-ți vorbesc despre mine: ARTA 
(213186) — 9: 11; 13: 15; 17,15; 19.30
• Niște băieți grozavi : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 16.45; 19
• Flăcări pe comori : DOINA
(16 35 38) — 17; 19
• Rezervă la start : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17: 19
S Acțiunea „Autobuzul*: VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Omul de pe bulevardul Capucini
lor : AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20. la grădină — 21, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15.30; 17,45; 20
• Ciștigătorul nr. 7 : TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20
• Șatra: MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Cineva în fața ușii : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19

• Misiune specială : MELODIA
(II 13 49) — 9: 11,13; 13,30: 15,45; 18; 20
• Lovitură fulgerătoare : VICTORIA 
(16 28 79) — 9: 11,15; 13,30: 15.45: 18; 20
• Călărețul cu eșarfă albă : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17.43: 20
• Legenda lui On Da! ; CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: II; 13: 13; 17; 19
• Program de vacanță : PACEA 
(71 30 85) — 9; 11; 13

teatre
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmtgiu) : București, 
oraș al poeziei (spectacol de sunet 
șt lumină) — 21
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, la ..Ex
poflora'1 din parcul Herăstrău) : 
Anotimpul florilor (spectacol de mu
zică și poezie) — 14—18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română11 (13 13 00) : Cintă, ciociriie 
— 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
la sala Teatrului Mic) : Cum se cu
ceresc femeile — 18.30
• Teatrul „Țăndărică11 (11 12 04, lă 
sala Cosmonautilor : Hai copii la joc 
— 10,30

tv
20.00 Telejurnal
20.25 Priorități în economie
20,45 un amplu și tnsufiețttor program 

pentru perfecționarea Întregii ac
tivități • Activitatea ideologică, 
ridicarea nivelului politico-ideo
logic. â spiritului revoluționar in 
procesul făuririi omului nou

21,05 Crești, țara mea, așa cum te

visăm ! (color). Versuri patrio
tice

21.15 Comparații în timp (color). Ce-a 
însemnat pentru România calea 
socialistă de dezvoltare • Bogă
ția națională : 5 trilioane. Docu
mentar

21,35 Cadre calificate lă nivelul exi
gențelor dezvoltării economice și 
sociale a pâtriei • Cabinet de 
perfecționare profesională : Cum 
se organizează instruirea la locul 
de muncă

21,50 Telejurnal
22,00 Incniderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul Cuprins intre 3 august, ora 
20 — 6 august, ora 20. tn țară : Vre
mea va deveni treptat instabilă înce- 
pind din nord-vestul țării. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros îndeosebi în 
jumătatea de nord a teritoriului, unde 
vor cădea ploi care vor avea șl ca
racter de aversă Însoțite de descăr
cări electrice și izolat de grindină. 
In celelalte regiuni aceste fenomene

se vor semnala pe arii rhai testtinse. 
Pe alocuri Cantitățile de apă pot de
păși 20 de litri pe mp tn 24 de ore. 
Vîntul va prezenta unele Intensificări 
in vestul și nord-estul țării din sec
tor predominant nordic. Temperatura 
aerului va marca o scădere. Minimele 
vor fi cuprinse în general Intre 10 șl 
18 grade, iar maximele între 20 și 30 
de grade, mai ridicate in sud. I.a 
București : Vremea va deveni în ge
neral instabilă, iar cerul temporar 
noros. Vor cădea averse de ploaie în
soțite de descărcări electrice îndeo
sebi în a doua parte a intervalului. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 16 șl 19 grade, iar maximele 
intre 27 și 31 de grade.

torii acestora nu ne vor
besc însă astăzi despre 
succesele prezente, ci des
pre viitoarele premiere : 
în întreprindere a fost în
cheiată, zilele acestea, 
proiectarea primului cuptor 
din țară de ardere rapidă 
a masei de 
prima fază 
porțelanului 
importantă, 
vor începe 
execuție. La

porțelan — 
de ardere a 
și cea mai 
Luna aceasta 
lucrările de 

____ ........__. cuptoarele de 
ardere se muncește așadar 
la... temperatura perfor
manței.

La temperatura. la 
parametrii perfor
manței se muncește, 

în aceste zile, peste tot în 
România. Dintre știrile 
care pun în lumină faptul 
cotidian de abnegație, 
succesul deosebit, fie că 
este vorba despre punerea 
în funcțiune a unui nou 
obiectiv sau despre expe
dierea unui nou și impor

în această lună a fost de
pășit planul atit în sub
teran, cit și în cariere. Un 
fapt cu totul deosebit însă 
reține atenția in aceste 
ziJe. Despre ce este vorbă 
ne spune tovarășul Benia
min Coapși, secretarul co
mitetului de partid : „Ia 
sectorul minier Sărmășag II 
a fost realizată o nouă per
formanță la nivel de în
treprindere : sub directa 
Îndrumare și coordonare a 
șefului de Sector. Varga 
Andrei, ortacii de aici au 
montat șl demarat un 
abataj frontal in mal puțin 
de 20 de zile. Organizin- 
du-se in echipe specializa
te. pe ansâmble de opera
ții, efectuind o foarte abilă 
suprapunere a lucrărilor 
de montaj al diferitelor 
componente ale complexu
lui de abataj, minerii de 
aici s-au întrecut pe ei 
Înșiși. Prin punerea In 
funcțiune a noului com
plex mecanizat, la sectarul 
minier Sărmășag II se 
estimează o depășire a pla
nului la extrâcția de căr
bune cu cel puțin 2 000 tone 
pină la sflrsitul anului".

— Vrei să revii asupra 
acestui fapt ?

— Da. Cu un amănunt. 
Care, in felul lui. a con
tribuit la grăbirea finali
zării acestei importante 
campanii agricole..Un gest 
de întrajutorare. Dar ju- 
deaați și singuri...

Intre cooperativele agri
cole rămase in urmă la 
secerișul griului din ju
dețul Vîlcea s-a numărat, 
la un moment dat, și uni
tatea din comuna Alunu. 
Nu pentru că mecanizato
rii, ceilalți cooperatori de 
aici ar fi fost mai puțin 
harnici, ci pentru că, aflate 
sub poala muntelui, lanu
rile din această zonă s-au 
copt mai tirziu. Cind 
s-a pus problema strînge- 
rli grabnice și fără pierderi 
a recoltei, in ajutorul celor 
din Alunu au venit imediat 
și cu folos 16 mecanizatori 
cu tot ătitea combine din 
citeva unități agricole din 
sudul județului. Dar. la un 
moment dat. tn lanurile 
din brigăzile Centru și Ro
dești. combinele s-au văzut 
nevoite să se oprească. Nu 
din cauza vreunor defecte.

Din altă cauză : producția 
mare — de aproape 6 000 kg 
la hectar — a făcut ca 
mijloacele de transport 
aflate la dispoziție să nu 
mai poată face față pre
luării griului adunat in 
buncărele combinelor. Ves
tea despre această 
„încurcătură" a sosit repe
de pină la coloana auto 
Coltești a autobazei care 
lucrează pentru minerii din 
bazinul carbonifer Ber- 
bești-Alunu.

— Am considerat de da
toria noastră să venim 
degrabă în, sprijinul coo
peratorilor — ne spune 
Constantin Bălan, ingine- 
rul-șef al autobazei.

— In ce s-a materializat 
acest sprijin ?

— Am organizat activita
tea autobasculantelor in 
așa fel ca transporturile 
dintre exploatările miniere 
și depozitul de cărbune să 
se efectueze plin-plin. Ia 
ducere — fiecare să preia 
grîu din lanurile de la 
Alunu și să-l transporte 
pină la baza de recepție 
Grădiștea, la întoarcere — 
Să realizeze transportul 
cărbunelui.

Nu cunoaștem cit lignit 
au adus in depozit cele 7 
autovehicule de mare 
tonaj. Știm insă că tn ziua 
aceea ele au transportat 
aproape 100 tone de griu. 
Si mai știm că. datorită 
șoferilor mineri, cooperato
rii din Alunu au reușit să 
reducă perioada de strîn- 
gere a recoltei și de expe
diere a acesteia la baza de 
recepție cu aproape două 
zile.

Un fapt de întrajutorare 
între mineri și agricultori.

Un fapt cu valoare de 
simbol, un gest patriotic, 
de matură înțelegere a 
comandamentelor econo
mice și sociale ale țării din 
acest timp al împlinirilor, 
al efortului concentrat 
pentru îndeplinirea obiec
tivelor cincinalului și ale 
acestui an. Un gest dintr-o 
sută, dintr-o mie. din sute 
de mii...

Reporterii
și corespondenții 
„Scînteil”

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Campionatul mondial de șah pentru juniori și copii

Rezultate înregistrate In runda 
a 8-a a Campionatului mondial 
de șah pentru juniori și copii. 
Ce se desfășoară la Timișoara : gru
pa pină ia 10 ani: fete: Irina Pușca- 
riu (România) — Corina Peptan 
(România) remiză ; Adela Frățilă 
(România) — Jelena M.iloradovici 
(Iugoslavia) remiză ; băieți : Mun- 
teanu (România) — Housk (Anglia) 
1—0 ; Zainea (România) — Al 
Shali (Emiratele Arabe Unite) 1—0; 
grupa pină Ta 12 ani : fete : Susan 
Little (Scoția) — Lucia Cernea' 
(România) 0—1 ; Natalia Roca (Spa
nia) — Cristina Nicolcea (România) 
0—1 ; băieți : Schwartzman (Româ
nia) — Porubin (România) 1—0 ; Nl- 
sipeanu (România) — Kaminski (Po

lonia) 1—0 ; Wallace (Australia) — 
Grilnberg (România) remiză ; grupa 
pină la 14 ani : fete : Ioana Morariu 
(România) — Eleonora Balint (Româ
nia) 0—1 ; Tea Lan ceva (U.R.S.S) — 
Eva Repkova (Cehoslovacia) 1—0 ; 
băieți : Satalbașev (Bulgaria) — Is- 
trăteseu (România) 0—1 ; Saroinșong 
(Indonezia) — Sofronie (România) 
0—1 ; juniori II : fete : Ana Botsari 
(Grecia) — Luminița Radu (Româ
nia) remiză ; Ruxandra IgnătescU 
(România) — Nat așa Strizak (Iugo
slavia) 1—0 ; Katerină Dabrowska 
(Polonia) — Alia Galiamova (U.R.S.S.) 
0—1 ; băieți : Siege (Canada) — Gu
revich (S.U.A.) 1—0 ; Sadler (An
glia) — Sirov (U.R.S.S.) 0—1.

TENIS DE MASA. La campiona
tele europene de tenis de masă pen
tru juniori și cădeți, ce se desfășoa
ră Ia Novi Sad (Iugoslavia). în pro
bele pe echipe, selecționatele Româ
niei de juniori și junioare au obți
nut medaliile de argint. Pe primul 
loc s-au situat formațiile U.R.S.S. — 
la băieți șl Iugoslaviei — la fete.

în proba de cadete (jucătoare pini 
la 16 ani) echipa României a cistigat 
medalia de bronz.

VOLEI. Turneul internațional mas
culin de volei, de la Berlin s-sț 
încheiat cu victoria echipei Româ
niei (cu 8 puncte), urmată de R.D, 
Germană (6 puncte). Ungaria (4 
puncte). In ultima zi a competiției, 
echipa României a întrecut cu sco
rul de 3—0 (15—9. 16—14. 15—6) re
prezentativa R.D. Germane.

Competiții cicliste cu participare internațională
în organizarea asociației sportive 

a întreprinderii de mașini grele 
București, incepînd de mîiiîe se va 
desfășura, timp de trei zile, cea de-a 
doua ediție a competiției cicliste 
„Cupa I.M.G.B.11, la startul căreia 
vor fi prezent! rutieri din Întreaga 
țară, precum și din Polonia.

★
Tradiționala competiție eiclistă in

ternațională „Cupa Voința", ajunsă 
în acest an la a 32-a ediție, se va 
disputa între 16 și 19 august, pe un

traseu cu punct de plecare șl sosire, 
in fiecare etapă, municipiul Ploiești. 
Ca de fiecare dată. întrecerea dclis- 
tă organizată de UCECOM. in cola
borare cu Loto-Pronosport, se bucu
ră de prezența celor mai buni ci
cliști români (de la Steaua, Dinamo, 
I.M.G.B.. Metalul Plopeni. ElectrO- 
mureș Tg. Mureș. Voința București, 
Voința Arad. Voința Ploiești etc.) și 
a unor sportivi de valoare din Ce
hoslovacia. R.D. Germană și Po
lonia.

BOX. Marți au continuat în Sala 
sporturilor din Constanța întreceri
le turneului final al campionatului 
republican de box, numeroșii spec
tatori prezenți în tribune urmărind 
din nou meciuri spectaculoase și de 
un bun nivel tehnic.

în limitele categoriei cocoș, un 
meci interesant au furnizat Ion 
Guzganu, deținătorul titlului, și 
Cristian Chilat. Mai tehnic, per
manent in ofensivă. Ion Guzganu s-a 
impus la puncte cu o decizie de 
5—0. La categoria ușoară, Giani 
Gogol l-a întrecut la puncte, după 
o. întîlnire echilibrată, pe Ion Stan.

To{i pentru fiecare,
(Urmare din pag. I)

fiecare pentru toți
tă cale de perfecționare a 
activității in întreprindere, 
în unitate, pentru ridica
rea conștiinței profesiona
le, a răspunderii fiecăruia 
dintre noi. Avem în vede
re munca de propagandă 
de fiecare zi, permanentul 
dialog intre conducerile 
întreprinderilor și toți lu
crătorii unei anume uni
tăți economice, industria
le. Iar dacă am consemnat 
opiniile interlocutorilor 
noștri de la I.P.S.U.I.C., 
ne-am gindit in primul 
rind că, în această între
prindere cu mare diversi
tate de produse, perma
nenta informare este fac
tor decisiv in sudarea, in 
dinamizarea colectivului. 
Pentru că munca pollti- 
co-educativă înseamnă 
popularizarea, cunoaște
rea, însușirea documente
lor de partid, dezbaterea 
vie, eficientă, la zi a sar
cinilor de producție.

I se spune „Mecanicul- 
șef" al industriei chimice 
și petrochimice. Pentru 
că numai aici, la între
prinderea de piese de 
schimb și utilaje pentru 
industria chimică din Satu 
Mare, se fac văriatoare de 
turație cu lanț lamelar, 
centrifuge filtrante și de 
sedimentare, tot felul de 
mașini cu funcționare au
tomată. plus piesele de 
schimb, presele de ta
bletat. liniile tehnologi
ce de fabricat tuburi 
din aluminiu... Are peste 
3 000 de produse in no
menclator. Peste 30 . la 
sută înseamnă economie 
de valută. Peste 50 la Sută 
— unicate, pe care le des
coperi la secția de va- 
riatoare și centrifuge, dată 
in folosință la începutul a- 
nului trecut. Ia secția de 
utilaj, la secția de suban- 
samble și piese de 6Chimb. 
Bineînțeles că fiind frun
tașă pe ramură, a rea
lizat planul pe primele 
cinci luni ale anului, avlnd 
și depășiri de 8 milioane și 
jumătate lei, a marcat și 
creșterea ponderii produ
selor noi și reproiectate... 
Deci : majoritatea produ
selor — unicate ; majorita
tea — economie de valută. 
A terminat cu 20 de zile 
mal devreme o coloană de

absorbție pentru întreprin
derea „Solventul" Timi
șoara (in general tot ce se 
Încadrează in comenzile 
„T.P.F." — adică „termen 
cu punere în funcțiune11 — 
cere un efort sporit), acum 
are comenzi de la între
prinderea „Sinteza" Ora
dea, de la Combinatul chi
mic Dej. întreprinderea 
metalurgică de metale 
neferoase Zlatna, plus co
menzi externe. Toate sint 
priorități. Ca și coșul de 
fum cu înălțime de peste 
100. de metri și diametrul 
de 3 metri pentru între
prinderea de metale nefe
roase Baia Mare, un coș 
metalic care va ajuta la 
dispersarea mai bună a 
gazelor reziduale, parte 
dintr-un sistem complex 
gindit de băimăreni pentru 
diminuarea poluării. Cu 
alte cuvinte : lucrări de 
precizie la mari dimensi
uni, mai bine-zis, mecanică 
fină la mari proporții. Tot 
timpul — noutăți, tot 
timpul cerîndu-se colec
tivului mobilitate, flexibi
litate in rezolvarea altor 
și altor obiective. Și nu 
trebuie să uităm că oricare 
dintre ele presupune îmbi
narea tehnologiilor de virf, 
invenții, inovații. Oare nu 
I.P.S.U.I.C. este prima 
întreprindere din țară și 
una dintre puținele in 
lume care toarnă acel aliaj 
care nu produce scintei ? 1

„Mecanicul-șef“ al in
dustriei chimice și petro
chimice românești. La a- 
telierul de prototipuri toc
mai se verifică o mașină 
de imprimat în patru cu
lori, o linie tehnologică au
tomată de fabricat doze- 
spray, o mașină de eoni fi
cat. La standul de probă 
se află ultimele tronsoane 
ale coșului metalic care va 
pleca cu treilerele la Baia 
Mare.

— Sint informați lucră
torii, tovarășe inginer, a- 
supra Sarcinilor de produc
ție ale întreprinderii ?

— Cred că nici nu s-ar 
putea altfel răspunde tu
turor comenzilor — declară 
Francisc Barth, șeful sec
ției utilaj chimic. Toată lu
mea cunoaște planurile 
concrete, la zi. Maiștrii 
știu in detaliu și planurile 
trimestriale, iar tehnologii 
—• „planurile-cadru" pînă

la sftrșitul anului. Vedeți, 
in curind vor fi populari
zate și obiectivele pentru 
’89, dar acesta este speci
ficul muncii noastre : uni
catul, surpriza, noutatea. 
Tot timpul trebuie să fim 
pregătiți profesional, să 
împlinim diverse comenzi, 
în adunările generale, în 
invățămîntul politico-ideo
logic, în discuțiile cu oa
menii sint subliniate răs
punderile fiecăruia, sint 
stimulați lucrătorii să con
tribuie la rezolvarea sarci
nilor complexe ale între
prinderii noastre. Este clar 
că prin toate pirghiile ac
tivității politico-educative 
trebuie mai bine sublinia
te, popularizate obiective
le de anvergură, de per
spectivă, importanța exac
tă a fiecăruia dintre ele, 
ce înseamnă în lei, ce eco
nomii de valută presupu
ne, care este beneficiul lu
crătorilor, cit efort trebuie 
să depună fiecare dintre 
noi. Parametrii de eficien
ță și calitate nu pot fi îm
pliniți fără conștientizarea 
tuturor lucrătorilor, fără 
stimularea lor morală, ma
terială, fără implicarea lor 
in toate problemele de 
producție ale întreprin
derii.

— Nu numai in adună
rile de partid sau la învă- 
țămintul politico-ideolo
gic, dar și in grupele sin
dicale, și in discuțiile indi
viduale — adaugă Dumitru 
Coșe, președintele comite
tului sindical — muncito
rii, maiștrii, tehnologii, toti. 
vor să știe exact ce au de 
făcut. Nu numai detalii 
tehnologice, dar și ce rol 
are produsul sau linia res
pectivă în planul între
prinderii, cum se vor re
flecta cantitatea și calita
tea în acordul global. Ce 
implică din punct de vede
re „instruire profesională" 
fiecare nou obiectiv. Este 
adevărat însă că planul 
de perspectivă trebuie și 
mai bine popularizat, pen
tru ca nimeni să nu fie 
rupt de problemele majo
re, de anvergură ale uni
tății. Și. o dată cu dezbate
rea documentelor de oârtid. 
faptul de viață, forța ar
gumentului dau eficienta 
educativă necesară, con
știentizează lucrătorii asu
pra problemelor de per
spectivă.

Opiniile lucrătorilor ? 
„Este o condiție esențială 
a calității muncii noastre 
să fim informați, să știm 
exact ce înseamnă pentru 
întreprindere, pentru eco
nomia națională produsul, 
linia tehnologică la care 
lucrăm. Nu numai adună
rile generale ale oamenilor 
muncii sau invățămîntul 
politico-ideologic trebuie 
să fie cadrul acestor dez
bateri, ci și discuțiile zil
nice cu propagandiștii, cu 
conducerea întreprinderii". 
.(Dorel Ghiriti — automa
tist). „Șîntem o întreprin
dere de virf, nu facem o 
producție de rutină. Pon
derea unicatelor este mare, 
deci cu atit mai util este 
ca fiecare d'intre noi să a- 
vem clar, în față, sarcinile 
curente ale întreprinderii, 
inclusiv cele ce se vor des
fășura în următorii ani". 
(Iosif Smucz — lăcătuș). 
„Coșul metalic la care am 
lucrat și care se expediază 
acum înseamnă diminua
rea poluării în orașul Baia 
Mare. A fost o lucrare cu 
«termen fix de predare-, 
ne-am mobilizat, am reu
șit. Aceasta este cheia di
namicii activității noastre: 
cunoașterea clară a desti
nației produselor, ce în
seamnă în perspectivă a- 
nume comenzi, ce .econo
mie de valută aduc, ce e- 
fort se cere din partea 
noastră. Aceasta impune o 
permanentă muncă de 
popularizare, dezbateri nu 
numai in cadrul adunărilor 
generale de partid, dar și 
fructuoase discuții, acel 
viu dialog între conducăto
rii întreprinderii, propa
gandiști și întregul colec
tiv". (Geza Czerlan — 
C.T.C.-ist).

Pe platoul de produse 
finite ale I.P.S.U.I.C. 
se asamblau tronsoanele 
3—4 ale coșului metalic ce 
are destinația Baia Mare. 
Era o sarcină „la zi“, o 
sarcină prioritară. A nece
sitat efort, și cind ultimul 
tronson va fi expediat, 
secțiile 200—300 vor nrelua 
alte și alte comenzi. Se 
cer mobilitate, flexibili
tate in acțiune. Se cer 
înalt profesionalism, efi
ciență maximă din partea 
fiecăruia, adică implicarea 
fiecărui lucrător in toate 
sarcinile de anvergură ale 
„Mecanicului-șef".
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Schimb de mesaje româno-tunisian 
la nivel inalt

TUNIS 2 (Agerpres). — Un căl
duros schimb de mesaje a a- 
vut loc la Tunis între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și președintele Republicii Tuni
siene. Zine El Abidine Ben Aii, că
ruia i-au fost adresate felicitări cu 
ocazia alegerii in funcția de pre
ședinte al Adunării Constituționale 
Democratice din Tunisia.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către secretarul ge
neral al Adunării Constituționale 
Democratice din Tunisia. Abderrahim 
Zouari, a tovarășului Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., câ,re 
a reprezentat partidul nostru la lu
crările Congresului extraordinar al 
Adunării Constituționale Democrati
ce din Tunisia.

Consultările in vederea soluționării 
conflictului din Golf

• Declarațiile secretarului general al O.N.U. • Reuniunea 
„Comitetului celor șapte" al Ligii Arabe

*

*

î

ț

* l
*

încetarea cursei înarmărilor
problema centrală a omenirii

Apelul Conferinței de la Tokio 
împotriva proliferării armelor atomice 

și cu hidrogen

*

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, a declarat, 
după consultările pe care le-a avut 
cu reprezentanții Iranului și Iraku
lui Ia începutul acestei săptămir.i, 
că data încetării focului va fi sta
bilită după analizarea de către Con
siliul de Securitate a rapoartelor 
întocmite de. misiunea de experți ai 
O.N.U. ce a vizitat cele două țări. 
Pentru depășirea divergențelor din
tre cele două țări — a spus secre
tarul general al O.N.U. — acum sint 
necesare negocieri directe intre ele.

Totodată.' la Națiunile Unite au

fost date publicității rapoartele mi
siunii de experți ai O.N.U. care a 
vizitat Iranul si Irakul.

BAGDAD 2 (Agerpres). — La Bag
dad au început lucrările unei reu
niuni a „Comitetului celor șapte" al 
Ligii Arabe. însărcinat cu acțiuni în 
direcția încetării războiului dintre 
Iran și Irak. informează agenția 
T.A.S.S.

Vor fi examinate ultimele evoluții 
ale conflictului din zona Golfului, 
după acceptarea de către Iran a Re
zoluției 598 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi incidente în Cisiordania și Gaza • O declarație a Con

siliului Central Palestinian • Situația din Liban

TOKIO 2 (Agerpres). — La 
Tokio s-au încheiat lucrările unei 
conferințe internaționale organiza
te de Congresul japonez împotriva 
bombelor atomice și cu hidrogen 
(Gensuikin).

în cadrul lucrărilor s-a subli
niat că. în pofida progreselor în
registrate în ultima perioadă pe 
calea dezarmării, riscul declanșării 

4 unui conflict distrugător rămîne în 
> actualitate, prin dezvoltarea de noi 
i arme sofisticate. Numeroși partici- 
] panți s-au pronunțat, în context, 
ț pentru crearea de zone denucleari- 
4 zate, pentru dezarmare, pentru 
* dezvoltarea independentă a tuturor 

statelor, în condiții de pace și coo
perare.

și încetarea tuturor cercetărilor a- 
supra unor noi sisteme de arme.

După cum transmite agenția , 
Kyodo, în Japonia au loc în ăces- ) 
te zile diverse alte manifestări con- l 
sacrate împlinirii a 43 de ani dă la ’

! 

pace din Japonia — Gensuikyn. J 
afiliată Partidului Socialist Japo- 1 
nez, și

bombardamentele atomice asupra 
orașelor Hiroshima și Nagasaki.

Pentru al treilea an consecutiv, 
principalele două mișcări pentru

Gensuikyo. care are legă- 4

1
L
I „Sarcina noastră cea mai urgen- 
; tă eSte de a realiza o zonă liberă 
* de arme nucleare în Asia și Pa

cific și de a aboli toate armele

turi cu Partidul Comunist Japonez 1 
— vor organiza conferințe sepa- ’ 

!

J nucleare" — se arată într-un apel 
' adoptat de cei aproximativ 200 de

4 tanți din 25 de țări. S-a adresat, 
’ totodată, chemarea de a se încheia

*

V
*

participanți, incluzind reprezen-

un tratat privind interzicerea to
tală, necondiționată 
a experiențelor cu

și verificabilă 
arma nucleară

rate.
Principalele teme abordate vor 

fi: mobilizarea opiniei publice im- • 
potriva teoriei descurajării nuclea- ț 
re, cîștigarea sprijinului in fa- < 
voarea înlăturării bazelor nucleare ) 
și interzicerea intrării în porturi a i 
navelor cu încărcătură nucleară ’ 
la bord. i

în ziua de 6 august, la Hiroshi- ț 
ma se vor organiza o ceremonie 
memorială și un simpozion interna
tional al tineretului împotriva ar
melor nucleare, la care vor parti
cipa reprezentanți din U.R.S.S., 
S.U.A., R.F.G. și China.

Cereri de renunțare la militarizarea 
Cosmosului

WASHINGTON. — Viitoarea ad
ministrație a S.U.A., indiferent cine 
o va conduce — Bush sau Dukakis 

i —, trebuie să-și revizuiască priori-. 
J tățile în domeniul apărării și al 
1 programului cosmic, subliniază zia- 
i rul „Boston Globe". Arătînd că 
1 Inițiativa de apărare strategică

(S.D.I.) este un program militar 
deosebit de costisitor, ziarul se 
pronunță pentru oprirea lui și 
orientarea fondurilor destinate 
S.D.I; spre elaborarea de progra
me de cercetare în scopuri pașni
ce a spâțiului cosmic.

în Cisiordania și Gaza a continuat 
mișcarea de protest palestiniană 
împotriva ocupației israeliene. în 
orașul Nablus, trupe israeliene au 
deschis focul asupra demonstranți
lor, rănind mai multe persoane. 
Incidente între manifestanți și 
trupele de ocupație au fost semnala
te în zona unor tabere de refugiați 
palestinieni.

Agențiile de presă relatează că 
autoritățile israeliene au expulzat 
din teritoriile ocupate încă opt pa
lestinieni pe motivul că au acționat 
pentru organizarea de manifestații 
antiisraeliene. Ei au fost trimiși în 
așa-numita „zonă de securitate din 
Liban". De. la începutul revoltei pa
lestiniene în teritoriile ocupate, la 9 
decembrie anul trecut, au fost de
portați in total 29 de palestinieni. 

(Agerpres)
BAGDAD 2 (Agerpres). — La 

Bagdad s-au încheiat lucrările Con
siliului Central Palestinian, la care 
au participat Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P.. și Abdul Hamid Al Sayeh, 
președintele Consiliului Național Pa
lestinian. Au lost dezbătute proble
me privind revolta palestinienilor din 
teritoriile ocupate de Israel.

Participanții au adoptat o declara
ție politică privind evoluția revoltei 
palestiniene și mijloacele de spriji
nire a ei. precum și in legătură cu 
situația taberelor de refugiați pales
tinieni din Liban.

BEIRUT 2 (Agerpres). — într-un 
mesaj cu prilejul Zilei armatei din 
Liban, președintele Amin Gemayel, 
a apreciat că etapa dificilă prin care 
a trecut țara se apropie de sfîrșit și 
se înregistrează o evoluție nouă, 
pozitivă — informează agenția 
K.U.N.A. Șeful statului libanez, al 
cărui mandat de șase ani expiră la

23 august, a deplîns faptul că în 
această perioadă nu a putut fi găsit 
un moment favorabil pentru soluțio
narea conflictului intern, care du
rează de 13 ani. El a adus un elogiu 
forțelor armate, care s-au dovedit 
de neinlocuit ca factor determinant 
în menținerea securității naționale 
și suveranității țării.

După cum se știe, conflictul intern 
din Liban a izbucnit în 1975, iar 
situația internă generală a avut pu
ternic de suferit ca urmare a pre
zentei în sudul Libanului a trupelor 
israeliene de ocupație.

TEL AVIV 2 (Agerpres). — Mai 
multe mișcări pacifiste israeliene, in
tre care organizația „Pace acum", au 
protestat împotriva detenției admi
nistrative (pe o perioadă de șase luni, 
fără a se ajunge în fața instanței), 
a lui Feisal Husseini, președintele 
Centrului de cercetări palestiniene 
din Ierusalimul de est. în telegrame 
de protest ale mișcărilor pacifiste 
adresate ministrului apărării. Yitz
hak Rabin, se subliniază „eșecul po
liticii de represiune in teritoriile 
ocupate", cerîndu-Se eliberarea lui 
Husseini — relevă agenția M.A.P.

AMMAN 2 (Agerpres). — Citind 
surse din teritoriile arabe ocupate, 
agenția K.U.N.A. informează că pes
te 300 de membri ai partidelor is
raeliene de stinsa „Hadash". „Shas" 
și ..Lista progresistă pentru pace" au 
semnat un memorandum preconizînd 
formarea unui. partid de stingă care 
șă sprijine crearea unui stat palesti
nian în teritoriile ocupate. Totodată, 
documentul cere reglementarea con
flictului arabo-israelian prin nego
cieri între Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei și Israel în cadrul 
unei conferințe internaționale de 
pace.

Lucrările Comitetului 
special al O.N.U. 
pentru decolonizare

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— Comitetul special al O.N.U. pen
tru decolonizare, reunit la sediul 
Națiunilor Unite, a luat în dezba
tere situația creată în prezent în 
toate teritoriile coloniale. Hotărîrile 
pe care te va adopta acest organism 
al O.N.U. vor sta la baza rezolu
țiilor in problema lichidării rămă
șițelor coloniale, ale luptei împotriva 
rasismului și apartheidului ce vor 
fi adoptate, în toamnă, de cea de-a 
43-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Luind cuvîntul la deschiderea lu
crărilor, președintele comitetului a 
arătat că statutul colonial ' impus 
insulelor din Pacific (Micronezia), 
aflate sub tutela O.N.U., încercările 
de a le sustrage de sub această tu
telă, planurile de militarizare a Mi- 
croneziei, stocarea de armament nu
clear și efectuarea de experiențe nu
cleare în regiune reprezintă o ame
nințare nu numai pentru poporul 
micronezian. ci și pentru alte țări, 
contravin năzuinței statelor din Pa
cific de a crea o zonă denucleariza- 
tă în partea de sud a Oceanului Pa
cific.

Sporirea impozitelor 
și prețurilor in Italia
ROMA 2 (Agerpres). — Secretarii 

generali ai celor cinci partide politi
ce membre ale coaliției guverna
mentale italiene se întrunesc joi. la 
Roma, pentru a lua in discuție „pa
chetul de măsuri" economice guver
namentale. între care cele privind 
sporirea impozitelor și reducerea 
cheltuielilor publice din bugetul de 
stat, informează agenția A.N.S.A.

O parte dintre aceste măsuri au in
trat in vigoare săptămîna trecută, 
urmînd ca celelalte să fie aplicate în 
cursul lunii august. Este vorba des
pre creșterea taxei pe valdarea adău
gată (T.V.A.) de la 18 la .19 la sută, 
sporirea preturilor la produsele pe
troliere și la energia electrică, pre
cum și despre unele măsuri în do
meniul asistentei sanitare.

Evoluția negocierilor cu privire la viitorul statut 
al bazelor militare americane din Grecia
Precizări ale premierului

ATENA 2 (Agerpres). — în actua
lele negocieri dintre Grecia și S.U.A. 
cu privire la viitorul statut al ba
zelor militare americane de pe te
ritoriul elen o prioritate absolută va 
fi acordată respectării intereselor 
naționale ale Greciei și, în special, 
celor privind securitatea sa — a de
clarat premierul Andreas Papan-

elen, Andreas Papandreu
dreu. Luînd cuvîntul în cadrul reu
niunii C.C. al Mișcării Socialiste 
Panelene (PASOK), el a arătat că 
negocierile se desfășoară cu greuta
te și sînt dificile. După opt runde 
succesive, negocierile urmează să fie 
reluate, la Atena, la începutul lunii 
septembrie.

Convorbiri consacrate problemelor 
Africii australe

GENEVA 2 (Agerpres). — La Ge
neva a început o nouă rundă de ne
gocieri intre reprezentanții Angolei, 
Cubei, Africii de Sud și Statelor 
Unite, consacrate situației din Africa 
australă. în cursul discuțiilor Va con
tinua activitatea de elaborare a 
principiilor unui viitor acord prin 
care să se asigure pacea în Angola 
și independența Namibiei, teritoriu 
ocupat ilegal de Africa de Sud, rela
tează agențiile de presă.

GENEVA 2 (Agerpres). — La Ge
neva s-au desfășurat noi consultări

sovieto-americane consacrate exami
nării problemelor Africii — anunță 
agenția T.A.S.S.

S-a efectuat un schimb de păreri 
în legătură cu stadiul negocierilor 
privind situația din Africa australă 
și Namibia, la care iau parte repre
zentanții Angolei, Cubei. Republicii 
Sud-Africane și Statelor Unite. A 
avut loc, de asemenea, un schimb 
de păreri cu privire la situația din 
Cornul Africii, în lumina eforturi
lor vizînd reglementarea politică a 
conflictului din această regiune.

In sprijinul continuării eforturilor de pace 
in America Centrală

Declarația reuniunii ministeriale de la Ciudad de Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA 2 (A- 

gerpres). — Miniștrii de externe din 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Salvador și S.U.A., reuniți la Ciudad 
de Guatemala pentru a dezbate as
pecte ale evoluției situației din Ame
rica Centrală, au semnat o declara
ție comună, in care este reafirmată 
importanța „Acordului de pace în 
regiune", de la 7 august 1987. și „De
clarației de la Alajuela", semnată ul
terior, ca „instrumente autentice 
centro-americane. fundamentale pen
tru democratizarea vieții politice re
gionale, pentru asigurarea securității 
și a dezvoltării economice și sociale 
a Americii Centrale" — transmite 
agenția Prensa Latina.

Prin adoptarea acestei declarații a 
fost, confirmat caracterul neconstruc
tiv al propunerii nord-americane, 
care încerca să se substituie acor
durilor și înțelegerilor de pace con
venite în regiune, condamnînd — in 
absentă de la masa tratativelor — 
Nicaragua, pentru așa-zisul eșec al 
planului de pace „Esquipolas II". 
Intr-o declarație făcută cu acest pri

lej, președintele Guatemalei, Vinicio 
Cerezo, a menționat existența unor 
divergențe de opinii între partici
panții la reuniune, subliniind însă ca 
element pozitiv faptul că s-a conve
nit de comun acord să se continue 
dialogul privind necesitatea creării 
unui climat real și durabil de pace, 
securitate și cooperare in America 
Centrală.

SAN SALVADOR 2 (Agerpres). — 
Postul de radio „Venceremos" al 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) din 
Salvador a anunțat că forțele 
F.M.L.N. au provocat trupelor tri
mise împotriva lor 225 de victime, 
în cursul schimburilor de focuri din 
ultima săptămînă — transmite agen
ția Prensa Latina. Cele mai intense 
ciocniri au avut loc in preajma lo
calității Santa Maria Ostuma, din 
departamentul La Paz. si în jurul 
taberelor armatei instalate în de
partamentele Guazapa și Chalate- 
nango.

Practicile protecționiste — o serioasă piedică 

în calea progresului țărilor în curs de dezvoltare
KUALA LUMPUR 2 (Agerpres).

— Primul-ministru al Malayeziei, 
Mahathir Mohamad, a subliniat, in
tr-o declarație făcută la Kuala Lum
pur. că statele industrializate con
tinuă acțiunile de subminare a efor
turilor țărilor în curs de dezvoltare 
pentru a-și dezvolta economiile na
ționale. Țărjle în curs de dezvoltare
— a evidențiat el — au nevoie să-și 
extindă comerțul, dar. permanent, 
noi bariere protecționiste apar. în
tr-o formă sau alta, blocînd accesul 
produselor de export ale statelor 
mai puțin dezvoltate. De asemenea,
— a arătat el — promovarea aces
tor practici protecționiste în comer
țul internațional poate aduce grave

prejudicii economice tuturor popoa
relor lumii.

HAVANA 2 (Agerpres). — Legea 
comerțului, anunțată în S.U.A.. este 
unilaterală și discriminatorie — a 
declarat, la Havana, secretarul exe
cutiv permanent al Sistemului Eco
nomic Latino-American (S.E.L.A.), 
Carlos Perez del Castillo — transmi
te agenția Prensa Latina. El a con
damnat măsurile restrictive impuse 
de S.U.A. la adresa produselor de 
export ale țărilor latino-americane 
și a reclamat ridicarea tuturor ob
stacolelor din calea comerțului inter
național.

DE PRESA
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Noi pași spre
Devenită de multă vreme una din

tre zonele fierbinți ale globului, da
torită acțiunilor agresive ale regi
mului rasist din R.S.A. și a perpe
tuării ocupării Namibiei, Africa aus
trală cunoaște în prezent anumite 
evoluții noi, care ar putea — in ca
zul confirmării lor — să deschidă 
calea încetării vărsărilor de _ singe, 
să permită dezvoltarea liberă, fără 
amestec din afară, a tinerelor 
state independente din regiune.

Ratificarea, in urmă cu cîteva zile, 
de către guvernele R. P. Angola, 
Cubei și R.S.A. a documentului inti
tulat „Principiile pentru o soluțio
nare pașnică in Sud-Vestul Africii", 
asupra căruia cele trei țări căzuse
ră de acord cu prilejul reuniunii de 
Ia New York (11—13 iulie a.c.), este 
apreciată de majoritatea observato
rilor politici ca un pas pozitiv în 
ce privește apariția și evoluția unui 
proces de pace și în această parte a 
continentului african. Ea creează 
premise pentru trecerea de la dis
cuții de ordin general la o abordare 
concretă a problemelor zonei și, deci, 
la posibilitatea soluționării lor con
form intereselor popoarelor din Afri
ca australă.

Firește, sînt evoluții pozitive care 
— apreciate așa cum se cuvine — 
suscită, totodată, o legitimă atenție. 
Astfel, consemnind acest moment 
politic inedit, agențiile de presă evi
dențiază unele elemente contradic
torii in politica R.S.A.. țară ce se 
află la originea încordării din zonă. 
Se subliniază că în vreme ce pe 
plan intern regimul de la Pretoria 
continuă să recurgă la represiuni 
sîngeroftse, la arestări și execuții — 
care atestă că acesta nu și-a schim
bat nicidecum esența rasistă, anti
populară — pe planul politicii exter
ne se înregistrează o atitudine mai 
receptivă la dialog, tocmai spre a 
mai atenua din puternicele critici 
ce-i sint adresate din lumea întrea
gă.

Disponibilitatea spre dialog a re
gimului sud-african este privită cu 
circumspecție și in lumina faptului 
că această „receptivitate" poate fi 
considerată ca un rezultat al faptu
lui că Pretoria nu a mai putut să 
se sustragă presiunii puternicului 
curent ce se manifestă în prezent pe 
plan mondial pentru o abordare 
constructivă a problemelor litigioa
se, pentru tratative. în condiții cind, 
în prezent, sînt angajate — intr-un 
stadiu sau altul — negocieri în 
probleme care privesc aproape toate 
zonele de conflicte locale (Asia 
de sud-est, zona Golfului, A- 
merica Centrală. Cipru etc.), Pre
toria a trebuit să ia loc la masa 
negocierilor. Practic, R.S.A. ajunse

(din actualitatea POLITICĂ') ——===——

o reglementare negociată in Africa australă
se la un asemenea grad de izolare, 
incit chiar și unii dintre susținătorii 
ei cei mai fervenți, care ani de-a 
rîndul au obstrucționat adoptarea 
de măsuri eficiente, ca sancțiunile 
obligatorii împotriva regimului ra
sist sud-african, nu au putut să nu 
acționeze pentru a o determina să 
adopte poziții mai raționale. Obser
vatorii politici remarcă in acest sens 
cazul S.U.A., care, după ce o lungă 
perioadă de vreme s-au opus unor 
condamnări în cadrul O.N,U„ în pre
zent au un rol notabil în acțiunile 
diplomatice în căutarea unei soluții 
negociate. Să menționăm, de aseme
nea, că regimul rasist suferise în 
ultimul timp cîteva înfrîngeri mili
tare severe, care au ilustrat zădăr
nicia continuării agresiunilor contra 
țărilor limitrofe.

Revenind la „acordul de principiu" 
realizat la 13 iulie în cadrul reuni
unii cvadripartite de la New York, 
se cuvine a sublinia că acesta dă 
expresie angajamentului asumat de 
țările participante de a acționa pen
tru o reglementare generală a situa
ției din zonă, care să asigure respec
tarea drepturilor inalienabile ale 
popoarelor din sudul continentului 
african. Reține astfel atenția faptul 
că documentul ratificat include in
tre cele 14 puncte ale sale o serie 
de prevederi de mare importanță : 
traducerea în viață a rezoluției 435 
din 1978 a Consiliului de Securitate 
al O.N.U. cu pr-'vire la acordarea 
imediată a independenței Namibiei ; 
încetarea războiului purtat de R.S.A. 
împotriva Angolei ; retragerea tru
pelor cubaneze staționate pe terito
riul angolez începînd din 1975, cind 
a început agresiunea sud-africană ; 
inviolabilitatea granițelor internațio
nale ; respectarea integrității terito
riale a statelor din regiune ; interzi
cerea sprijinirii forțelor ostile gu
vernelor din țările vecine etc.

Așa cum era de așteptat, aceste 
evoluții au fost salutate cu satisfac
ție de opinia publică mondială și, 
în mod deosebit, de țările din „pri
ma linie", direct afectate de poli
tica agresivă a rasiștilor sud-afri- 
cani. Luind cuvîntul la reuniunea 
Biroului Politic al C.C. al M.P.L.A. 
— Partidul Muncii din Angola, pre
ședintele Jose Eduardo dos Santos 
a declarat că recentul acord realizat 
la New York constituie o victorie a 
realismului politic, a principiului 
potrivit căruia nici un stat nu tre
buie să folosească forța pentru a-și 
atinge scopurile. Angola l-a apro
bat și se pronunță pentru fixarea 
cit mai grabnică a datei trecerii la 
aplicarea rezoluției 435 a Consiliului 
de Securitate privind independența 
Namibiei și a acordurilor convenite

— a adăugat șeful statului angolez. 
R.S.A., Cuba și Angola — a spus 
el — „nu au fost niciodată atît de 
aproape de găsirea unei soluții".

Ratificarea acordului a fost salu
tată. de asemenea, de Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), care se află in frun
tea luptei poporului mmibian cen
tru dobindirea independenței. într-o 
declarație făcută la 24 iulie, Hidipo 
Hamutenya, secretar al S.W.A.P.O. 
pentru problemele informației, a a- 
preciat că ea „oferă un bun cadru 

pentru desfășurarea negocierilor vii
toare". Ecouri favorabile au fost în
registrate, de asemenea, în presa in
ternațională. Sub titlul „Primul pas 
spre pace in Angola", ziarul francez 
„Liberation" subliniază că, „în ciu
da unei neîncrederi abisale fată de 
regimul de apartheid, speranța a 
cîștigat de acum teren".

Numeroase agenții de presă 
relevă ca un factor încurajator 
intensificarea procesului negocie
rilor, cum atestă suita întîlni- 
rilor din ultimul timp avînd ca 
scop stabilirea unui calendar 
pentru retragerea contingentu
lui militar cubanez din Angola, a- 
plicarea rezoluției 435 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U. privind inde
pendența Namibiei și retragerea for
țelor sud-afrlcane din sudul Angolei, 
într-un cuvînt diminuarea divergen
țelor care subzistă între Angola și 
Africa de Sud în vederea definitivă
rii unei platforme de înțelegere.

Deși negocierile au început sub 
auspicii favorabile, unele personali
tăți politice manifestă reținere față 
de posibilitatea încheierii discuțiilor 
într-un timp scurt. După părerea 
unora, „mai este cale lungă pînă la 
găsirea modalităților concrete de a- 
plicara a acordului de principiu", in 
vreme ce o serie de agenții de presă 
consideră că „se impune o mare 
prudentă în legătură cu viitorul con
vorbirilor, deoarece unele din prin
cipiile enunțate sint foarte vagi". 
„Acordul însuși — susțin aceleași 
surse — definește doar cadrul gene
ral în care se vor desfășura adevă
ratele negocieri". Acestor rețineri 
legate de aspecte procedurale , li se 
adaugă unele determinate de însăși 
poziția R.S.A. față de marile pro
bleme aflate în discuție și de mo
dul în care ea înțelege să-și res
pecte angajamentele asumate. Așa 
cum arată unii observatori, este 
pentru prima dată cînd autoritățile 
sud-afrlcane recunosc oficial, într-un 
document scris, dreptul Namibiei la 
independență. O serie de anteceden
te atestă însă caracterul duplicitar 
al politicii promovate de R.S.A.

„Numeroși cetățeni din R.S.A. — 
arată agenția austriacă A.P.A. — se 
îndoiesc de sinceritatea autorităților 
de la Pretoria, in primul rînd in ce 
privește renunțarea la Namibia". 
Ziarul sud-african „Business Day" 
apreciază că acordul amintit consti
tuie „testul final pentru demonstra
rea bunei credințe a unui guvern 
care are o reputație proastă din 
cauza duplicității lui diplomatice". 
De altfel, este cunoscut că, la scurtă 
vreme după încheierea acordului de 
la Nkomatt (1984) prin care se obli
ga să respecte suveranitatea și inte
gritatea teritorială a Mozambicului, 
R.S.A. a reluat sprijinul acordat 
bandelor contrarevoluționare, ale 
căror acțiuni de sabotaj au provocat 
mari pagube economiei mozambica- 
ne. O atitudine similară a fost adop
tată și în cazul Angolei, regimul de 
la Pretoria nerespectindu-și angaja
mentele asumate prin Acordul de la 
Lusaka din 1984 și continuînd să 
sprijine gruparea UNITA, care se 
opune autorităților de la Luanda.

Desigur, evoluțiile în direcția unei 
soluționări prin tratative a proble
melor din Africa australă reprezin
tă in sine un fapt pozitiv, ele des- 
chizînd noi perspective pentru po
poarele din această regiune. Pentru 
prima dată, părți care se ignorau 
au luat loc în jurul aceleiași mese, 
încercînd să soluționeze pe calea 
tratativelor una dintre cele mai 
îndelungi și mai complexe stări 
conflictuale ale perioadei postbe
lice. Acest fapt demonstrează, ală
turi de alte exemple — din zona 
Golfului, Orientul Mijlociu sau Ame
rica Centrală — că metoda negocie
rilor ciștigă tot mai mult teren, do- 
vedindu-se singura cate pentru re
glementarea conflictelor dintre state 
și întărirea climatului de pace, în
credere și securitate pe planeta 
noastră.

în spiritul politicii sate consec
vente de solidaritate activă cu lupta 
popoarelor africane pentru liber
tate și o viață mai bună. Româ
nia socialistă a condamnat cu fer
mitate acțiunile agresive ale R.S.A. 
împotriva țărilor vecine, perpetua
rea dominației rasiștilor sud-afri- 
cani asupra Namibiei, cerînd să li 
se pună capăt, să fie respectate 
drepturile suverane ale popoarelor 
din această regiune. Țara noastră 
s-a pronunțat, totodată, în favoarea 
soluționării problemelor Africii aus
trale pe cale negociată, prin trata
tive, ultimele evoluții din zonă con- 
firmînd pe deplin justețea acestei 
poziții.

Nicolae N. LUPU

VIZITA LA PHENIAN. Men- 
gistu Haite Mariam, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Munci- 
.toresc din Etiopia, președintele 
R.D.P. Etiopia, și-a încheiat vizita 
efectuată la Phenian, la invitația 
lui Kim Ir Sen. secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Co
reene. informează agenția A.C.T.C.

DECLARAȚIE. Intr-o declarație 
făcută la sosirea la Tirana, mi
nistrul turc al afacerilor externe, 
Mesut YilmaZ, și-a exprimat spe
ranța că vizita sa oficială de prie
tenie va contribui la promovarea 
relațiilor dintre cele două țări și 
a spiritului de înțelegere, pace 
și securitate în Balcani. La Tirana 
au început convorbirile oficiale 
dintre ministrul afacerilor externe 
al R.P.S. Albania. Reis Malile, și 
omologul său turc. Mesut Yilmaz, 
relevă agenția A.T.A.

REUNIUNE ANTIAPARTHEID. 
In orașul canadian Toronto au în
ceput lucrările Comitetului minis
terial de luptă împotriva, aparthei
dului al țărilor membre ale 
Commonwealth. In deschiderea 
reuniunii, secretarul general al or
ganizației. Shridath Ramphal, a 
subliniat necesitatea adoptării unor 
sancțiuni efective și cuprinzătoare 
împotriva regimului de la Preto
ria, care trebuie constrîns să renun
țe la politica de discriminare rasia
lă și să adopte reforme structurale, 
pentru democratizarea vieții in
terne.

scop continuarea explorării spațiu
lui cosmic. Satelitul dispune de 
aparatură experimentală pentru re
transmiterea emisiunilor telegrafice 
și telefonice în gama de unde cen
timetrice.

CONVORBIRI. Președintele Or
ganizației Unității Africane, Mous
sa Traore, șef al statului malian, 
a avut convorbiri cu președintele 
Congresului Național African din 
Africa de Sud. Oliver Tambo, 
aflat în vizită la Bamako. A fost 
exprimată cu acest prilej speranța 
că eforturile O.U.A. și sprijinul 
comunității internaționale vor con
tribui la soluționarea justă a pro
blemei Africii australe.

DATORIILE EXTERNE ALE 
FRANȚEI s-au cifrat, la 31 martie 
1988, la 370,1 miliarde franci, s-a 
anunțat oficial la Paris. în primele 
trei luni ale anului curent, dato
riile Franței au crescut cu 4,5 mi
liarde de franci.

O EXPLOZIE produsă la o ca
zarmă a unei unități militare din 
apropierea Londrei a provocat 
moartea unui militar, alți 15 fiind 
răniți. Atentatul terorist a fost re
vendicat de organizația „Armata 
Republicană Irlandeză" (I.R.A.). 
Observatorii politici remarcă fap
tul că, în ultimii trei ani, I.R.A. a 
desfășurat asemenea acțiuni împo
triva militarilor britanici stațio
nați în R.F. Germania, Olanda și 
în provincia britanică Ulster, sol
date cu moartea a nouă persoane.

I „COSMOS-1961". In Uniunea 
I Sovietică a fost lansat marți sate

litul artificial al Pămîntului „Cos-

Imos-1 961". După cum transmite 
agenția T.A.S.S.. lansarea s-a rea
lizat cu ajutorul unei rachete pur
tătoare de tip „Proton" și are ca

STUDIU. Revista „Energie și 
Dezvoltare", editată de Compania 
siriană a petrolului, a publicat un 
studiu in care se subliniază că, in 
anul 2000, populația totală a celor 
21 de state arabe se va ridica la 
281,2 milioane locuitori.

CREȘTERI ALE CHIRIILOR. In 
prima jumătate a acestui an. chi- I 
riile pentru locuințe au continuat 
să crească în R.F. Germania, po
trivit datelor publicate oficial la > 
Bonn. In iunie, chiriile au sporit 
între 2 și 3 la sută față de aceeași ' 
lună a anului trecut. Cele mai ri
dicate creșteri s-au înregistrat în 
orașele Miinchen (15,7 la sută) și | 
Frankfurt pe Main (14,5 la sută).

UN NOU PORT PETROLIER. La 
Mohamedia, in apropiere de Casa- > 
blanca. s-a inaugurat primul port 
petrolier al Marocului, considerat 
ca fiind și cel mai mare din Afri- I 
ca. Portul dispune de un terminal 
petrolier cu o mare capacitate și I 
este protejat de un dig lung de 
2 800 m și lat de 150 m, care în
chide o radă cil o suprafață de ■ 750 ha.

ÎN SUDAN a fost instituită sta
rea excepțională în legătură cu 
invazia unor uriașe roiuri de lă- I 
custe migratoare. La Khartum s-a 
anunțat că, pe lîngă propriile e- I 
forturi. Sudanul a solicitat ajuto
rul F.A.O. în lupta împotriva fla
gelului.

OPERAȚIUNE ÎMPOTRIVA TRA
FICULUI CU DROGURI. Poliția 
italiană a realizat, cu sprijinul a I 
peste 1 000 de carabinieri și al. unor I 
escadrile de elicoptere, în provin
ciile Bologna, Ferrara, Formi și i 
Ravenna, o operațiune de mare 
amploare de luptă împotriva tra- * 
ficului cu droguri. In cadrul ope
rațiunii au. fost arestate 77 person- I 
ne și au fost confiscate cantități 
importante de narcotice.

PLOILE TORENȚIALE, însoțite 
de puternice inundații, înregistrate 1 
in ultimele săptămini in provincia 
pakistaneză Penjab, au provocat | 
moartea a 57 de persoane — infor- I 
mează agenția China Nouă. Peste 
800 000 de locuitori din 1950 de sate 
au fost afectați de revărsarea ape- | 
lor. 14 500 de case fiind distruse, 
iar 26 500 — deteriorate. Daune im
portante au fost pricinuite culturi- I
lor de pe 170 000 ha.

Capriciile vremii
BELGRAD 2 (Agerpres). — O se

cetă neobișnuită pentru luna iulie 
, s-a semnalat în mai multe regiuni 
din sud-estul R.S.F. Iugoslavia, cu 
repercusiuni asupra recoltelor de 
porumb. floarea-soarelui. cartofi, 
soia și sfecla de zahăr — informea
ză agenția Taniug. în luna iulie 
temperaturile s-au ridicat pînă la 40 
grade ziua si nu au cobcrît sub 20 
grade in timpul nopții. Recolta 
este periclitată in provincia Voivo- 
dina — grinarul Iugoslaviei.

PRAGA 2 (Agerpres). — Luna iulie 
a fost- deosebit de secetoasă în 
Slovacia. După cum relatează agen
ția C.T.K., la Bratislava în întrea
ga lună s-au înregistrat doar 14 mm 
precipitații, cantitatea cea mai mică 
din ultimii 25 de ani. In alte regiuni 
ale Slovaciei au căzut numai 12 mm 
de precipitații, iar la Nitra — 9 mm, 
ceea ce constituie un record pentru 
ultima sută de ani.

VIENA 2 (Agerpres). — Pentru a 
treia săptămînă consecutiv, în Aus
tria mercurul termometrului nu a 
scăzut sub 34—36 grade Celsius. 
Asupra cițorva zone ale țării s-au 
abătut uragane însoțite de ploi cu 
grindină. S-au produs inundații, iar 
in unele regiuni, din pricina căldu
rii, incendii de pădure. In landul 
Karintya, cîteva sute de hectare de 
păduri sînt cuprinse de flăcări, pom
pierii luptînd din răsputeri cu focul.

PARIS 2 (Agerpres). — Un puternic 
uragan s-a abătut asupra coastei de 
est a Franței, viteza vîntului atin- 
gînd 150 km/h. Uraganul a smuls din 
rădăcini arbori, a distrus acoperișuri, 
legături telefonice și telegrafice, ca 
și linii de înaltă tensiune intre di
ferite localități, Au căzut ploi to
rențiale și grindină. Citeva persoane 
au fost rănite.

In oglinda adevărului
O coloană de foc și de fum se 

înalță spre cer, împrăștiind in jur 
contorsionate schije metalice. Fe
nomenul este urmărit de la distan
ță prin binocluri, este înregistrat 
de sofisticate aparate de măsură 
și control...

Nimic spectaculos, nimic care să 
amintească de exploziile din Ne
vada sau Semipalatinsk, care au 
marcat „era nucleară". Și totuși — 
un eveniment senzațional, de ex
cepție. O atestă prezența a nu
meroși experți militari din U.R.S.S. 
și S.U.A., oameni de știință, re
prezentanți ai unor organizații ob
ștești din diferite țări ale lumii. 
Momentul este unic, reprezintă o 
adevărată premieră : sînt distru
se primele patru rachete sovietice 
cu rază scurtă de acțiune „OTR- 
22", cunoscute în limbajul presei 
internaționale sub numele „SS-12", 
ca un prim pas spre aplicarea Tra
tatului privind lichidarea rachete
lor cu rază medie și mai scurtă de 
acțiune.

Operațiunea s-a desfășurat la 1 
august, la poligonul Sariozek din 
Kazahstan, intr-o depresiune na
turală, înconjurată de stinci. Ea 
s-a repetat a doua zi, cind au fost 
distruse alte opt rachete. Influ
ența experimentelor asupra me
diului ambiant a fost nesemnifica
tivă. In schimb, deși este abia un 
prim pas, el este de natură 
să exercite o influență pozitivă asu
pra climatului politic. Peste cîteva 
zile, o operațiune similară este 
programată să aibă loc in Statele

Unite — de asemenea cu partici
pare internațională. Apoi...

Apoi privirile opiniei publice se 
vor îndrepta din nou spre Geneva, 
unde se desfășoară negocierile so
vieto-americane cu privire la redu
cerea cu 50 la sută a armamente
lor strategice, care reprezintă 
covirșitoarea majoritate a arma
mentelor nucleare și cea mai gra
vă amenințare la adresa umanită
ții. Prezența, simbolică, la Sariozek 
a reprezentanților unor mișcări 
pentru pace din diferite țări a dat 
expresie tocmai interesului uriaș al 
cercurilor celor mai largi ale opi
niei publice de pretutindeni pentru 
lichidarea armelor nucleare, a tu
turor armelor nucleare de pe glob.

Evenimentul din apropierea ano
nimei, pînă mai ieri, localități ka- 
zahe îndeamnă la reflecție : cit de 
„firești", cit de „obișnuite" deveni
seră experiențele nucleare, experi
mentele menite să asigure punerea 
la punct a noi arme distructive — 
și cit de „neobișnuit", cit de „sen
zațional " poate să pară un experi
ment avînd ca finalitate lichidarea 
acestor arme! Reflectate intr-o ase
menea oglindă strîmbă, armele nu
cleare au fost prezentate decenii 
de-a rîndul ca o . garanție a păcii, 
in virtutea nefastei doctrine a 
„descurajării reciproce", potrivit 
căreia mai multe arme, de o parte 
șt de alta, ar aduce mai multă 
securitate pentru toți. Era timpul, 
era de mult timpul să se spună 
lucrurilor pe nume, așa cum apar 
ele in oglinda adevărului.

D. ȚINU
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