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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R? 
-PROGRAM REVOLUȚIONAR DE MUNCĂ 

PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

Largă dezbatere democratică, 
măsuri ferme pentru perfecționarea

AUGUST

In spiritul sarcinilor subliniate 
ile tovarășul Nicolae Ceausescu

la ședința Comitetului Politic Executiv al C.G. al P.C.R., 
în intimpinarea zilei de 23 August

continuă a activității economico-sociale

PLANUL - ÎNDEPLINIT RITMIC, INTEGRAL, 
LA TOȚI INDICATORII!

înscriindu-se pe linia consec
ventă a analizelor întreprinse de 
conducerea partidului, in ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. de miercuri, 3 august, 
s-au examinat o serie de pro
bleme de maximă importanță pen
tru îndeplinirea integrală a planu
lui pe luna in curs, pe trimestrul 
III și pe întregul an 1988, precum 
și alte aspecte ale activității eco- 
nomico-sociale. In acest sens, din 
datele cuprinse in raportul pre
zentat, din informările făcute de 
cadre de conducere din diferite 
sectoare de activitate a reieșit că 
in luna iulie au fost obținute o 
serie de rezultate pozitive în rea
lizarea prevederilor de plan. To
tuși, așa cum s-a apreciat in ca
drul ședinței, in unele sectoare im
portante ale activității economice 
au continuat să persiste anumite 
neajunsuri, ceea ce a făcut ca 
realizările înregistrate să nu se 
situeze la nivelul cerințelor și po- 
sibilităților existente, al exigente
lor formulate de secretarul gene
ral al partidului.

Ținind seama de observațiile ți 
sarcinile formulate cu acest prilej, 
este necesar ca, încă din aceste 
zile, organele și organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor mun
cii, cadrele de conducere, toți 
muncitorii și specialiștii din fie
care întreprindere, din fiecare ju
deț și ramură a economiei să ac
ționeze cu maximă răspundere 
pentru eliminarea lipsurilor mani
festate și îmbunătățirea întregii 
activități productive. Ampla în
trecere socialistă care se desfă
șoară acum în cinstea zilei de 23 
August trebuie să determine o 
amplă mobilizare a forțelor, cu 
deosebire pentru realizarea pla
nului Ia producția fizică și, 
în primul rind. Ia export. După 
cum se știe, prin balanțele 
materiale întocmite pe ramuri 
și sectoare de activitate s-au 
stabilit precis atît resursele nece
sare pentru desfășurarea normală 
a muncii, pentru îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan, cit și 
destinația fiecărui produs în par
te. Caracterul planificat al econo
miei noastre socialiste creează po
sibilitatea unei temeinice pregătiri 
a producției in condițiile folosirii 
raționale, eficiente a resurselor 
tehnice și materiale, a forței de 
muncă. Pentru aceasta este necesar 
însă ca în fiecare unitate. în fie
care sector de activitate planul la 
producția fizică să fie realizat rit
mic. integral, la absolut toate sor
timentele prevăzute. Aceasta con
diționează nu numai realizarea în 
bune condiții a celorlalți indicatori 
de plan in fiecare întreprindere, ci 
si buna aprovizionare tehnico-ma- 
terială, respectarea contractelor de 
cooperare dintre unități și. deci, 
desfășurarea normală a activității

pe ansamblul economiei naționale.
O atenție prioritară trebuie să 

se acorde in toate județele și sec
toarele de activitate îndeplinirii 
planului la export, onorării exem
plare, la termenele stabilite și la 
un nivel calitativ superior, a con
tractelor încheiate cu partenerii de

fondului de marfă existent. In a- 
cest scop, s-a indicat să se întoc
mească. grafice și programe con
crete de măsuri pentru ca in cursul 
trimestrului III planul la produc
ția de export să fie îndeplinit in
tegral. recuperindu-se și restan
țele din luna iulie.

• Producția fizică — realizată ritmic, la nivelul 
planului, în structura sortimentală prevăzută

• îndeplinirea integrală a sarcinilor la export, 
onorarea exemplară a contractelor încheiate — 
obiectivul prioritar al tuturor colectivelor de oameni 
ai muncii

® Pe șantierele de investiții, ritm mai intens de 
lucru pentru darea neintîrziată in funcțiune a noilor 
obiective

® Consumuri materiale reduse, eficiență supe
rioară in fiecare întreprindere

pește hotare. Așa cum s-a apre
ciat la recenta ședință a Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. în domeniul exportului, 
deși au fost obținute o serie de 
progrese față de lunile anterioare 
și de perioada corespunzătoare a 
anului trecut, rezultatele continuă 
să nu se situeze la nivelul preve
derilor de plan. Ca atare, s-a ce
rut guvernului, tuturor ministe
relor producătoare să reanalizeze 
întreaga activitate desfășurată și 
să se ia toate măsurile necesare 
pentru realizarea la termen, în 
cele mai bune condiții a produc
ției contractate cu partenerii ex
terni, pentru urgentarea livrării

Iată de ce. sub semnul hotăririi 
nestrămutate a întregului popor de 
a obține un bilanț cit mai bogat 
în realizări în cinstea zilei _ de __23 
August, organele si organizațiile 
de partid. consiliile oamenilor 
muncii, cadrele de conducere, mun
citorii și specialiștii din toate uni
tățile economice trebuie să acorde 
o atenție deosebită întăririi ordinii 
și disciplinei, respectării graficelor 
de lucru, folosirii la întreaga capa
citate a mașinilor, utilajelor si in
stalațiilor. a tuturor fondurilor fixe 
productive, lichidării stocurilor și 
valorificării acestora conform pro
gramelor stabilite, reducerii con
sumurilor și a cheltuielilor mate

riale, care se mențin încă la un ni
vel ridicat. Rezultatele obținute pe 
ansamblul economiei depind de 
felul cum iși face datoria fiecare 
muncitor și specialist la locul său 
de muncă, de răspunderea cu care se 
acționează pentru îndeplinirea sar
cinilor încredințate fiecărui colec
tiv. incepind cu cele din sectoarele 
extractive si producătoare de ener
gie. pină la cele din 'industria pre
lucrătoare. Altfel spus, întărirea 
răspunderii in muncă — deși nu 
este o sarcină de Plan — reprezin
tă unul din obiectivele oe care tre
buie să le aibă permanent in . aten
ție organizațiile de partid, ale 
U.T.C. și de sindicat, organismele 
democrației muncitorești-revoluțio- 
nare.

în acest sens, asa cum a subliniat 
secretarul general al Dartidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, in 
expunerea de Ia sfîrșitul lunii a- 
prilie. adunările generale ale oa
menilor muncii, consiliile oameni
lor muncii trebuie să aibă un rol 
mai activ si in activitatea de întă
rire a răspunderii tuturor oameni
lor muncii, a ordinii si disciplinei 
in toate unitățile economico-so
ciale. Adunările generale care Să 
desfășoară in această perioadă tre
buie să dezbată prin urmare nu 
numai problemele întreprinderilor, 
ci si activitatea proprie a oameni
lor muncii. „Numai așa — a sub
liniat secretarul general al parti
dului — organismele democrației 
muncitorești-revoluționare iși vor 
îndeplini pe deplin răspunderile 
mari pe care le au în societatea 
noastră socialistă".

Afirmarea noului, cunoașterea si

______________Ion TEODOR 
(Continuare in pag. a Il-a)

La întreprinderea constructoare de mașini din Reșița se lucrează la cel mai mare motor de curent continuu 
construit pină acum în țară (de 5 400 kW), destinat industriei metalurgice

Pe baza Programului de mă
suri adoptat de conducerea partidu
lui; în lunile mai și iunie a.c. s-au 
dezbătut si seminarizat în toate 
organele și organizațiile de partid, 
de masă și obștești, in școlile de 
partid, uniunile si asociațiile de 
creatori, instituțiile de invățămint 
și cultură, precum și in toate or
ganismele democrației muncito
rești-revoluționare tezele de ex
cepțională însemnătate teoretică și 
practică formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Expunerea 
cu privire la unele probleme ale 
condueerii activității economico- 
sociale, ale muncii ideologice și 
politico-educative, precum și ale 
situației internaționale, din 29 a- 
prilie a.c. Ea această amplă ac
țiune, care a constituit și constituie ... 
un minunat prilej de cunoaș
tere. și aprofundare a strălucitei 
opere social-politice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. baza știin
țifică a politicii 
partidului, și sta- -------------------- ■-----
tului nostru, au 
participat la dez
bateri pină ■in 
prezent peste 8 
milioane, de 
muniști, 
ai organizațiilor 
de sindicat, de 
tinerej și de 
femei, membri ai 
organizațiilor de
mocrației și uni
tății socialiste, precum și alte ca
tegorii de oameni’ai muncii din 
toate domeniile de activitate ; au 
luat cuvîntul peste 1 250 000 de 
oameni ai muncii, care au făcut 
peste 452 000 de propuneri.

De asemenea, prin presă șl ra- 
dioteleviziune și-au spus și iși spun 
cuvîntul un mare număr de comu
niști, de cadre de conducere și oa
meni ai muncii din diverse dome
nii de activitate.

Intr-o atmosferă 
cență politică, de 
lație creatoare, de 
tisfacție și înalt patriotism, parti- 
cipanții au subliniat in unanimi
tate că, prin importanța și comple
xitatea lor, prin caracterul profund 
științific și spiritul vizionar. Tezele 
din aprilie constituie o contribuție 
de mare preț la dezvoltarea tezau
rului socialismului științific, a gin- 
dirii și practicii revoluționare, o 
nqpă.Și elpțventă afirmare a expe
rienței originale a partidului șl 
statului nostru in edificarea socia
lismului. o confirmare a adevăru
lui ca socialismul se construiește 
in funcție de specificul, tradițiile 
și particularitățile fiecărei țări.

Cu sentimente de înaltă mindrie 
patriotică și aleasă recunoștință, 
participanții la dezbateri, sublini
ind mărețele realizări dobîndite in 
toate domeniile și sectoarele de ac
tivitate, îndeosebi după istoricul 
Congres al IX-lea al partidului, au 
adus un vibrant omagiu tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, pentru acti
vitatea neobosită desfășurată in 
fruntea partidului și a statului, 
pentru contribuția sa hotăritoare 

^la elaborarea și fundamentarea po-

co- 
membri

Foto : Eugen Dichiseanu

Hotărîtoare in activitatea de investiții: 
ACCELERAREA MONTAJULUI DE UTILAJE

Examinînd situația realizării pla
nului în economia națională pe 
luna iulie, precum și măsurile pen
tru îndeplinirea lui integrală pe 
luna august, trimestrul III și anul 
1988. la recenta ședință a Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cri
ticat sever modul necorespunzător 
in care s-a acționat pe șantierele, 
de investiții. Cu toate că au existat 
condiții prielnice pentru ca activi
tatea constructorilor și montorilor 
să se desfășoare din plin, in ritmuri 
susținute, rezultatele obținute sint 
nesatisfăcătoare. Cu acest prilej, 
secretarul general al partidului a 
arătat că, din cauza lipsurilor ma
nifestate in organizarea muncii pe 
șantierele unor obiective industria
le, mari cantități de utilaje tehno
logice — unele dintre ele de mai 
mulți ani — se află în stoc. S-a 
apreciat că dacă aceste utilaje și 
echipamente ar fi fost montate la 
timp s-ar fi putut obține sporuri 
importante de producție și satisface 
necesități stringente ale consumu
lui intern și ale exportului.

înlăturarea neajunsurilor de a- 
ceastă natură, mobilizarea la maxi
mum a întregului potențial uman 
și tehnic aflat pe șantiere reprezin
tă, in lumina indicațiilor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cea mai importantă sarcină profe
sională și politică ce revine acum 
constructorilor și montorilor. înfăp

fiecare lucrător, o temeinică pregă
tire a locurilor de muncă.

Totodată, lichidarea stocurilor de 
utilaje nemontate, așa cum sint 
pe șantierele centralelor termoelec

de specialitate să depună eforturi 
energice și stăruitoare pentru în
tărirea ordinii și disciplinei în mun
că, folosirea cu randament maxim 
a utilajelor de construcții și promo

• Creșterea spiritului de răspundere, întărirea 
ordinii și disciplinei in muncă, programe precise de 
lucru — condiții esențiale pentru urgentarea lucră
rilor și racordarea rapidă la circuitul productiv a noi
lor obiective planificate

• Forțele umane și tehnice — concentrate, în 
primul rind, la montarea neintîrziată a utilajelor și 
lichidarea stocurilor actuale

• Utilajele și echipamentele tehnologice — li
vrate ritmic, la termenele stabilite

• Organele și organizațiile de partid — chema
te să-și pună în valoare întreaga capacitate organi
zatorică și de mobilizare în vederea îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor încredințate

zarea de răspunderi clare pentru

tuirea ei exemplară impune, în pri
mul rind, o perspectivă și o concep
ție organizatorică riguroasă, preci

trice din Oradea, Suceava și Iași, 
întreprinderilor de rulmenți din 
Slatina și Suceava, Combinatului pe
trochimic Teleajen și întreprinderii 
„Semănătoarea" din București, este 
condiționată strict de îmbunătățirea 
conlucrării dintre constructori și 
montori, dar și de introducerea unei 
ordini desăvirșite in livrări. Pe de 
altă parte, accelerarea ritmului de 
montaj presupune ca și unitățile

varea unor tehnologii de execuție 
capabile să contribuie la scurtarea 
substanțială a ciclurilor de montaj.

Toate acestea definesc un larg 
cimp de acțiune pentru organele și 
organizațiile de partid, pentru co
muniștii de pe șantiere, chemați să 
antreneze pe toți constructorii la o 
activitate susținută pe parcursul 
tuturor orelor de lucru, întregii zile 
de muncă. Militind cu fermitate

pentru întărirea responsabilității, 
disciplinei și ordinii, pentru organi
zarea judicioasă a execuției lucrări
lor, subordonîndu-și în întregime 
activitatea accelerării ritmurilor de 
lucru, recuperării restanțelor, orga
nizațiile de partid au datoria să ac
ționeze cu spirit de inițiativă și ma
ximă răspundere în vederea gene
ralizării experienței valoroase, 
popularizării metodelor avansate de 
lucru, să manifeste receptivitate și 
solicitudine față de orice propune
re, soluție sau observație venită din 
rindul muncitorilor și menită să 
contribuie la îndeplinirea sarcinii 
majore trasate de partid în dome
niul investițiilor — intrarea rapidă 
in funcțiune a obiectivelor și capa
cităților planificate să producă in 
acest an.

Luna august și întregul trimes
tru III constituie o perioadă de in
tensă solicitare pentru constructori 
și montori, pentru beneficiari și 
furnizorii .de utilaje. Ea cuprinde 
zile și ore de lucru extrem de pre
țioase ce se cer intens fructificate, 
judicios drămuite, astfel ca timpul 
de lucru, condițiile existente pe 
șantiere să fie valorificate la ma
ximum. Numai in măsura in care 
fiecare constructor și montor, fie
care specialist înțelege și demon
strează acest lucru prin fapte se 
poate spune că și-a făcut pe deplin 
datoria, iar economia națională are 
garanția că va dispune la timp de 
noile obiective și capacități produc
tive, care să funcționeze ireproșabil 
și să atingă cît mai repede para
metrii proiectați.

liticii interne și internaționale a 
României socialiste, la stabilirea 
direcțiilor prioritare pentru perfec
ționarea neîncetată a formelor de 
organizare și conducere a econo
miei naționale, de lărgire a siste
mului democrației muncitorești- 
revoluționare și asigurarea parti
cipării tuturor oamenilor muncii 
la conducerea întregii societăți. 
Concomitent, s-a exprimat via re
cunoștință pentru prodigioasa ac
tivitate internațională desfășurată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru contribuția inestimabilă 
adusă de . secretarul ...general al 
partidului La soluționarea con
structivă a tuturor problemelor 
contemporaneității.

In. dezbateri, participants au dat 
o înaltă.apreciere rolului important . 
ce revine tovarășei Elena Ceaușescu 
in elaborarea Si. înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru, contribuției sale de

Dezbaterea Tezelor din aprilie în întregul 
partid, în întregul popor a întrunit pînă în 
prezent participarea a peste 8 000 000 de oa
meni ai muncii, dintre care 1 250 000 au luat 

cuvîntul, făcind 452 000 de propuneri

de vie eferves- 
puternică emu- 
nemărginită sa-

mare valoare la promovarea știin
ței și introducerea pe scară largă a 
cuceririlor progresului tehnic in 
întreaga viață economico-socială, 
legarea mai strinsă a invățămintu- 
lui cu producția și cercetarea, la 
îndrumarea și orientarea creației 
cult ural-artistice spre reflectarea 
preocupărilor actuale, a luptei 
eroice a poporului pentru făurirea 
noii orinduiri socialiste.

Se cuvine subliniat cu putere că 
dezbaterea tezelor, urmărind insu- 
șirea conținutului de idei al aces
tui document. înarmarea întregului 
partid, a întregului popor cu 
orientările sale de bază, nu a avut 
și nu are un scop de natură 

abstractă. Dim- 
dezbatere este 
modalitate de 

i propriei munci, 
substanțială a 

practice, de ridicare 
randamentului și calității sale, 
nivelului său de eficien- 
Referindu-se la acest as-

a

nu are un 
strict teoretică, 
potrivă. întreaga 
concepută ca o 
analiză exigentă a 
de perfecționare 
activității 
g,. 
a 
ță. . . ____ ijr
pect, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia la Consfătuirea de lucru 
cu activul și cadrele de bază din 
domeniile activității organizatori
ce, ideologice și politico-eduoa- 
tive : „Dezbătind problemele or
ganizatorice, ideologice și poli
tico-educative. trebuie să 
uităm nici un moment că in 
trul întregii noastre activități 
buie să se afle munca pentru 
Uzarea planului pe acest an 
întregului cincinal, că rezultatele 
activității de propagandă, de edu
cație. trebuie să se reflecte in fe
lul in care organele și organiza
țiile de partid, toți oamenii mun
cii, întregul popor acționează pen-

nu 
cen- 
tre- 
rea- 
și a

tru a asigura realizarea neabătută 
a hotăririlor Congresului al XIII- 
lea și ale Conferinței Naționale".

Dezbaterea teoretico-ideologică 
și perfecționarea activității econo- 
mico-.sociale nu1 sint și nu pot fi 
concepute ca două preocupări se
parate, paralele ; la o privire mai 
atentă ele se împletesc strîns, se 
întrepătrund permanent, constitu
ind două laturi ale unuia și ace
luiași proces unitar : îmbunătățirea 
de ansamblu a activității practice 
la fiecare loc de muncă. Atenția 
constantă pe care partidul nostru 
o acordă lărgirii orizontului ideo
logic, ridicării .capacității de ințe- 
legere și interpretare a oamenilor 
corespunde importanței mereu mai 
mari pe oare o deține cunoașterea 
in perfecționarea activității din. 
oricare sector economico-social. 
Adevăratul examen al pregătirii, 
al răspunderii, al angajării il con
stituie rezultatele practice, și din 

această perspecti
vă îmbunătățirea 
substanțială a 
propriei munci, a 
activității social- 
economice de an
samblu trebuie 
să coiistituie o- 
biectivul primor
dial, 
se 
toate ___ „___

în scopul înfăp
tuirii acestei ce- 
mare importanță 

inge-

căruia să i 
subsumeze 

energiile.

rințe, prezintă o 
aprecierea din teze privind 
mănarea organică a activității eco
nomico-sociale, cu deosebire a a- 
celeia de conducere, cu știința, 
integrarea permanentă, la toate ni
velurile și la toate verigile, a re
zultatelor cercetărilor tie specia
litate. Astăzi, orice perfecționare 
mai semnificativă a muncii este 
precedată de valorificarea mai in
teligentă. mai promptă a noului, 
sub multiplele sale forme de e- 
xistență —. noul tehnologic, noul 
din conducerea și' Orientarea pro-, 
ceselor economico-sociale, noul re
liefat de cercetările de profil, noul 
scos la iveală de angajarea res
ponsabilă in perfecționarea pro
priei munci. Tocmai de aceea, așa 
cum se relevă în teze, așa 
ș-a subliniat în 
progresul nostru 
condiționat de 
mai susținută a 
ziilor științei, iar crearea 
țillor pentru promovarea și asi-j 
milarea noului, pentru stimularea 
creației in general trebuie să con
stituie o adevărată 
activității fiecărei 
partid, a fiecărui 
mocratic de conducere.

Pornind de la aprecierile din 
teze, de la cerințele relevate in 
dezbateri, o atenție deosebită se 
cere acordată în continuare 
perfecționării stilului șl metodelor 
de muncă ale organelor și organi
zațiilor de partid, organismelor de-

cum
dezbateri.multe

actual este direct 
valorificarea cît 
noului, a conclu- 

condi-

prioritate a 
organizații de 
organism de-

(Continuare in pag. a II-a)

ÎN AGRICULTURĂ

Activitate intensă, bună organizare, 
răspundere in toate sectoarele de activitate

• Oriunde a mai rămas de strîns recolta de grîu, este necesar să fie mo
bilizate la seceriș toate forțele disponibile, spre a se încheia imediat această 
lucrare

• Deosebit de important este ca în fiecare unitate să se țină o evidență 
corectă și strictă a întregii recolte, iar pe baza acesteia, conducerile unităților 
agricole să acționeze cu toată răspunderea pentru livrarea producției prevăzute 
la fondul de stat, în conformitate cu normele stabilite

• In legumicultura se impun măsuri terme pentru a spori ritmul culesului 
și livrarea tuturor cantităților stabilite, potrivit graficelor și cerințelor piețelor, 
ale întreprinderilor prelucrătoare

• Pentru a asigura front de lucru tractoarelor concentrate la efectuarea 
arăturilor, se impune să fie mobilizate la strîngerea și transportul paielor abso
lut toate mijloacele proprii ale unităților agricole, atelajele de pe teritoriul comu
nelor, precum și toate mijloacele de transport disponibile din localități si ju
dețe, asigurîndu-se în acest scop o mai bună repartizare a acestora în funcție de 
nevoile reale ale fiecărei unități

• In zootehnie, toate acțiunile curente - strîngerea și depozitarea fura
jelor, organizarea pășunării animalelor, respectarea programului zilnic de îngri
jire și furajare — trebuie să se desfășoare în așa fel îneît în toate fermele să se 
asigure condiții cît mai bune pentru creșterea și îngrijirea animalelor, pentru spo
rirea în continuare a efectivelor și a producțiilor zootehnice. Concomitent cu 
menținerea la pășunat a animalelor, este necesar să se acționeze pentru strîn
gerea tuturor resurselor de furaje

IN PAGINA A III-A : Relatări din județele Brăila și Buzău

ELOCVENTA ILUSTRARE A POLITICII 
PROFUND UMANISTE A PARTIDULUI 

DE CREȘTERE A BUNĂSTĂRII POPORULUI 
în pagina a V-a
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VIAȚA DE PARTID 1N EXPERIENȚE, DEZBATERI, OPINII
Rezultatele economice, stilul de 

muncă al organului de conducere 
colectivă — privit prin prisma im
plicării în solutionarea problemelor 
cu care se confrunta întreprinderea 
— situau, cu un an și ceva în urmă, 
întreprinderea de biosinteze din 
Calafat in rîndul unităților care 
nu-și îndeplineau sarcinile de plan. 
Cum se ajunsese aici ? Fondul pro
blemei l-a constituit — așa cum au 
dovedit și controalele efectuate de 
Consiliul județean de control munci
toresc al activității economice și so
ciale — slăbirea spiritului de răs
pundere al unor cadre cu funcții im
portante în conducerea întreprinde
rii și in cadrul consiliului oamenilor 
muncii. Așa este cazul în special al 
foștilor directori tehnic și comercial, 
care în loc să se îngrijească de so
luționarea problemelor dificile, să 
angajeze toate forțele consiliului oa
menilor muncii în rezolvarea lor, 
investeau mai multe eforturi pentru 
„fundamentarea" greutăților și jus
tificărilor. Altfel spus, sub pavăza 
răspunderii colective, a consiliului 
oamenilor muncii, își ascundeau, ca 
și alte cadre de aici de altfel, pro
priile inerții. Așa se și explică faptul 
că o bună parte din utilajele cu 
care era dotată unitatea începuseră 
să fie deteriorate și descompletate, 
curtea întreprinderii devenise un fel 
de depozit de fier vechi. Starea de 
apatie ce își pusese amprenta asupra 
activității consiliului oamenilor 
muncii, sub influența unor aseme
nea cadre, a condus și la scăderea 
pregătirii profesionale a personalului 
muncitor, la creșterea fluctuației, 
îndeosebi a specialiștilor. „Adevărul 
este că la unele dezbateri ale con
siliului oamenilor muncii chiar ca
dre cu funcții de răspundere erau 
prezente doar formal. Iată de ce. in 
lumina tezelor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, în virtu
tea cărora răspunderea colectivă se 
consolidează prin creșterea răspun
derii personale, ne-am regîndit pro
pria activitate în acest sens — 
afirmă Alexandru Pârvan, secretarul 
comitetului de partid, președinte al 
consiliului oamenilor muncii. Faptul 
că aproape întreaga conducere a fost 
schimbată a reprezentat și repre
zintă un examen pentru organul de 
conducere colectivă care, aprofun- 
dînd ideile din expunerea secretaru
lui general al partidului, a înțeles 
că trebuie să facă pași fermi pe linia 
perfecționării stilului de muncă, 
creșterii răspunderii atît personale, 
cît și colective în îndeplinirea sarci
nilor încredințate. Nu e lipsit de in
teres să se afirme că într-una din ana
lizele consiliului oamenilor muncii 
am dezbătut tocmai căile, metodele 
și acțiunile ce trebuie folosite, în 
lumina orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general

BIHOR : Apartamente moderne, confortabile, pentru oamenii muncii
Ca pretutindeni în țară, construc

torii bihoreni. se întrec în a spori 
frumusețea- așezărilor de pe Crișuri 
și Barcău. Argumente convingătoa
re ne sint înfățișate de ing. Traian 
Bonta, directorul Trustului jude
țean de antrepriză generală pentru 
construcțli-montaj Bihor :

— Perioada care a trecut din 
acest an a marcat pentru colectivul 
trustului nostru exemplare fapte de 

al partidului, pentru perfecționarea 
activității de conducere".

Viața a confirmat pe deplin juste
țea măsurilor adoptate. Noile cadre 
de conducere învestite nu numai cu 
responsabilități pe linie administrati
vă, ci și politică — ca membri ai 
consiliului oamenilor muncii — sint 
mai legate de frămintările întreprin
derii, de prestigiul și marca acesteia, 
dovedesc o mai fermă înțelegere a 
rosturilor și răspunderilor ce le au, 
tocmai prin asumarea de răspunderi 
concrete în soluționarea celor mai 
grele probleme ale întreprinderii.

„Formalismul, stilul de muncă 
birocratic sint incompatibile 

cu obținerea de bune rezultate" 
- acesta a fost „verdictul1* democrației 
muncitorești, iar viața l-a confirmat

Cert este că în prezent la întreprin
derea de biosinteze Calafat se simte 
un suflu nou al muncii, pe care îl 
confirmă și rezultatele înregistrate. 
Pe primul semestru al acestui an, 
producția a crescut cu aproape 50 
milioane Iei, comparativ cu perioada 
similară a anului trecut. în același 
interval s-au făcut pași importanți 
pe linia modernizării producției, 
îmbunătățirii tehnologiilor, ceea ce a 
determinat sporirea producției fizice, 
a randamentelor utilajelor, ridicarea 
calității și competitivității produse
lor. Așa cum ni s-a demonstrat la 
fața locului, aceste rezultate au ca 
numitor comun accentuarea răspun
derii personale, pe fondul creșterii 
răspunderii colective.

Să apelăm la două exemple ce 
ilustrează modul concret în care se 
împletesc aceste răspunderi, în 
primul rînd din partea unor cadre 
de conducere, a unor membri ai con
siliului oamenilor muncii. Prin con
sultarea largă a tuturor comuniști
lor, a celorlalți oameni ai muncii, 
s-au pus bazele unui cuprinzător 
program de măsuri pentru îmbună
tățirea activității de ansamblu a în
treprinderii, incepînd de la buna 

muncă. Am predat beneficiarilot 
1 303 apartamente din care 221 pes
te plan, întregind zestrea ansam
blurilor de locuințe Dimitrie Cante- 
mir, Dragoș Vodă, Decebal și Gră
dinarilor din Oradea, precum și a 
noilor cartiere din orașele Salonta, 
Marghita, Beiuș și Dr. Petru 
Groza, îmbinind armonios elemente
le tradiționale cu cerințele arhi
tecturii moderne. 

gospodărire a spațiilor productive și 
neproductive și pînă la innoirea teh
nologiilor de fabricație. „Sincer să 
fiu, asemenea programe de măsuri, 
ba chiar programe pentru înfăptui
rea... programelor, s-au mai elaborat 
și anterior, dar multe din ele au 
rămas în faza bunelor intenții — 
afirmă unul din noii directori ai 
întreprinderii".

Cum s-a procedat acum ? Pentru 
fiecare din cele 31 de măsuri stabi
lite s-au fixat termene și responsa
bilități nominale. Ele au fost anali
zate atît cu membrii organului de 

conducere colectivă, cît și cu cei al 
comitetului de partid. Procedînd 
astfel a crescut simțul datoriei, iar 
răspunderile atribuite au fost exem
plar traduse în viață, cu eficiență 
sporită. Practic, ceea ce nu s-a 
realizat ani de-a rîndul a fost po
sibil in citeva luni. Dovada ? De mai 
multă vreme thuringinul se fabrica 
ineficient. Perioada de uscare era 
mult prea mare. depășindu-se 
astfel consumurile de materii prime 
și energetice. Soluția propusă de 
institutul de specialitate nu dădea 
încă roade. Biologul Ion Furtună, 
directorul întreprinderii, a venit cu 
ideea precipitării suspensiilor de 
biomasă pe baza unui nou material 
de precipitare, cu ajutorul unei cen
trifuge propuse pentru... casare. Cum 
ideea nu era pe deplin cristalizată, 
s-a pus în discuția consiliului oame
nilor muncii, unde a prins contur 
clar. „Cei 19 comuniști, membri ai 
consiliului oamenilor muncii, nu 
numai că au întregit soluția, dar au 
pus efectiv umărul la materializarea 
ei“, explică directorul.

O dată conturată noua soluție, s-a 
hotărît ca aplicarea ei să fie dată în 
răspunderea organului de conducere

Să mai adăugăm la acest rodnic 
pbilant cu /care constructorii .ftihoreiii- 
intimpină măreața sărbătoare de la 

.23 August faptul că zestrea-edilita
ră a localităților rurale a sporit în 
acest an cu noi apartamente. Și o 
cifră de sinteză : in perioada de 
după 1965, peisajul edilitar al așe
zărilor bihorene s-a îmbogățit cu 
peste 87 000 locuințe noi. (loan 
Laza). 

colectivă, prin repartizarea, în de
taliu, a sarcinilor nominale pe fie
care membru al consiliului oameni
lor muncii. Biologului Ion Cionac i 
s-a dat în răspundere stabilirea re
țetei optime pentru soluția de pre
cipitare ; chimistului Raian Ciuguia- 
nu și inginerului Constantin Smeu — 
pregătirea centrifugei inginerului 
Iulian Sima — proiectarea dispoziti
velor necesare montării și demontă
rii mașinii ș.a. Pornind de la reali
tatea că numai nominalizarea și de
finirea clară a răspunderii fiecăruia 
pot determina materializarea întoc
mai a efortului general și a răspun
derii colective, nimic nu a fost 
discutat la general, nici o sarcină n-a. 
mai fost... „agățată" de firul subțire 
al răspunderii... nenominalizate. Care 
este efectul acestui mod de lucru ? 
Cristalizarea și materializarea noii 
soluții tehnice a condus, in mai puțin 
de 70 de zile, la reducerea timpului- 
de uscare -> thuringinului de la peste 
50 de ore la sub 24 de ore, la dimi
nuarea proporțională a consumuri
lor de combustibil, materii prime și 
forță de muncă, concomitent cu 
creșterea calității produsului.

Al doilea exemplu, care ilustrează 
modul concret în care conducerea 
colectivă se manifestă eficient prin 
accentuarea răspunderii personale, 
prin angajarea efortului propriu, il 
constituie felul în care s-a acționat 
pentru îmbunătățirea sterilizării 
aerului tehnologic in instalații. în 
curtea întreprinderii aștepta, cam de 
multă vreme, să fie montată de către 
un trust specializat prima instalație 
de filtrare și purificare a aerului 
tehnologic pentru fabricarea subtila- 
zei și glutanatului de sodiu. „în- 
trucît montorii nu se grăbeau să 
ridice instalația, operație de durată 
și costisitoare, am analizat situația 
în organul de conducere colectivă și 
am ajuns la concluzia că puteam noi 
monta utilajele și ne puteam rotunji 
astfel economiile cu peste un milion 
lei — aprecia președintele consiliu
lui oamenilor muncii. Această lucra
re, în premieră pentru noi, am dat-o 
în răspunderea directorului tehnic, 
ing. Petrică Gomotîrceanu, și a șefu
lui atelierului de reparații mecanice, 
Ionel Dumitrescu".

Cum e și firesc, lucrurile nu s-au 
oprit aici. .Montajul unei asemenea, 
instalații complexe nu se putea con
sidera rezolvat prin simpla reparti
zare a sarcinilor. Iată de ce raporta
rea în fața consiliului oamenilor 
muncii asupra îndeplinirii acestei 
importante sarcini, a inconveniente
lor care apar pe parcurs a devenit 
o regulă de muncă. în fiecare sîmbă- 
tă. cei doi specialiști-comuniști pre
zentau raport de activitate privind 
mersul lucrărilor și, totodată, con
siliul oamenilor muncii rezolva ope
rativ problemele ce depășeau posibi
litățile de soluționare ale echipei de 
montori. Practic, în mai puțin de 20 
de zile, instalația a fost pusă în 
funcțiune.

Așa cum s-a afirmat și într-o 
recentă plenară a comitetului de 
partid din întreprindere, rezultatele 
din primul semestru, ce au adus un 
suflu nou în activitatea de ansam
blu a unității, se datorează, în mod 
hotărîtor. împletirii armonioase a 
răspunderii colective cu răspunderea 
personală, aplicării ferme în viață a 
tezelor cuprinse în magistrala 
expunere a secretarului general al 
partidului.

Nicolae BABĂlAu
corespondentul „Scînteii"

Planul - îndeplinit

larga dezbatere democratică, masuri ferme pentru 
perfecționarea continuă a activității economico-sociale
(Urmare dîn pag. I)
mocrației noastre muncitorești-re- 
voluționare, activității de conducere 
în general. Este vorba, firește, des
pre o perfecționare sub multiple 
aspecte, care implică sesizarea și 
promovarea noului, cuprinderea și 
soluționarea unitară a probleme
lor, asigurarea unei perspective 
clare a muncii în fiecare domeniu, 
sporirea exigenței și răspunderii 
cadrelor de conducere pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor. 
Așa cum se știe, proba cea mai 
concludentă a calității actului de 
conducere din unitățile economico- 
sociale o constituie rezultatele, în
făptuirea exemplară a sarcinilor de 
plan. Așa cum s-a subliniat și în 
dezbateri, în unele unități econo
mico-sociale continuă să persiste 
metode și practici care afectează 
îndeplinirea în bune condiții a pla
nului și programelor adoptate pen
tru fiecare domeniu : este vorba 
despre o serie de întîrzieri în lan
sarea la timp a noilor produse, 
despre pregătirea necorespunză
toare a fabricației, nesoluționarea 
la timp a problemelor care condi
ționează întărirea disciplinei, des
fășurarea ritmică a producției, etc.

Vorbind despre perfecționarea 
stilului și metodelor de muncă, a 
activității de conducere in general, 
se cuvine subliniat că nu este su
ficient ca o problemă să fie discu
tată o dată sau chiar de mai multe 
ori. Esențială este urmărirea înde
plinirii propriilor hotăriri, reve-. 
nirea sistematică asupra unei pro
bleme pină cînd aceasta își găsește 
o soluționare corespunzătoare. 
Constituie pentru comitetele jude
țene de partid, pentru organisme
le centrale, pentru toate forurile 
democrației noastre de partid și so
ciale o adevărată pildă modul in 
care secretarul general al partidu
lui. Comitetul Politic Executiv ana
lizează problemele esențiale care 
condiționează progresul de an
samblu al țării, consecvența cu 
care se revine asupra unor dome
nii pentru a se examina modul 
cum s-au înfăptuit hotărîrile și 

Ilustrată din Tușnad-Băi Foto ; S, Cristian

a se adopta în continuare măsuri 
de perfecționare a muncii.

Analizind în lumina aprecierilor 
cuprinse în teze activitatea desfă
șurată de fiecare colectiv, dezba
terile au reliefat cerința stimulă
rii mai puternice a atitudinii cri
tice și autocritice, a întăririi exi
genței în aprecierea rezultatelor 
dobindite la fiecare loc de muncă. 
Manifestînd un interes deosebit 
pentru perfecționarea organizării 
producției și a muncii, pentru 
creșterea eficienței economice în 
toate sectoarele economiei naționa
le și imbunătățirea activității in 
domeniul social, participanții au 
făcut o multitudine de propuneri 
concrete, majoritatea lor fiind în 
plin proces de aplicare, ceea ce 
atestă, spiritul de angajare al co
muniștilor, al întregului personal 
muncitor în înfăptuirea obiective
lor actualului cincinal, atmosfera 
de exigență, de autodepășire care 
există în majoritatea colectivelor. 
Concomitent, așa cum s-a relevat 
și în cadrul dezbaterilor, con
tinuă să persiste o serie de men
talități și atitudini străine profilu
lui moral și politic al omului nou: 
tendințe de tolerare a neajunsuri
lor, acțiuni insuficient de hotă- 
rîte pentru . ridicarea calității 
tuturor produselor, diminuarea 
consumurilor materiale și de 
energie, devansarea termenelor 
de punere în funcțiune a unor 
obiective de investiții și atin
gerea parametrilor proiectați, ren
tabilizarea tuturor produselor, res
pectarea obligațiilor contractua
le asumate, toate laturi ale 
muncii care pondiționează în
făptuirea exemplară, cantitativă și 
calitativă, a planului, atit în in
dustrie, cît și in agricultură. Este 
necesar ca în perioada următoare 
toate aceste probleme să concen
treze cu deosebire atenția organe
lor și organizațiilor de partid, a 
organismelor de conducere colec
tivă, astfel îneît activitatea eco- 
nomico-socială să înregistreze in
dici superiori de calitate și efi
ciență, iar programele de dezvoltare 

multilaterală a patriei să fie in
tegral îndeplinite.

Firește, o asemenea dezbatere, 
care cuprinde o paletă de proble
me așa de largă, de complexă, 
care a antrenat un număr de oa
meni așa de mare, nu este și nu 
trebuie considerată încheiată. Dim
potrivă, bogăția ideilor cuprinse 
în teze presupune continuarea sub 
diverse forme a procesului de dez
batere, de aprofundare și însușire 
a orientărilor din acest document 
de inestimabilă valoare, intensifi
carea activității de perfecționare 
multilaterală a vieții economico- 
sociale și politico-educative.

„Am statornicit, ca regulă 
— subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — dezbaterea 
in partid a principalelor probleme 
ale politicii interne și externe, ale 
activității partidului nostru. Aceas
ta reprezintă o necesitate vitală 
pentru democrația internă de 
partid, pentru creșterea forței și 
capacității de luptă a partidului. 
Este necesar să acordăm și in con
tinuare toată atenția dezbaterii in 
partid, cu toți membrii partidului, 
atit a problemelor generale, dar și 
a problemelor din fiecare sector 
de activitate. Numai astfel organi
zațiile de partid — și partidul în 
întregimea sa — își vor putea în
deplini rolul de forță politică 
conducătoare in societate".

Vie și ilustrativă dovadă a de
mocratismului orînduirii noastre, a 
permanentei dialogului dintre 
partid și popor, dezbaterea de că
tre întregul nostru partid și în
tregul pooor a Tezelor din apri
lie a declanșat și continuă să 
genereze un amplu proces de per
fecționare multilaterală și calita
tivă a activității economico- 
sociale, de natură să asigure în- 
tirhpinarea viitoarei plenare a 
Comitetului Central al partidului 
cu noi și însemnate fapte de 
muncă, înfăptuirea exemplară a 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului.

Răspunsuri la obiect, sancțiuni meritate

După apariția anchetei întitulate 
„Mai multă fermitate și perseveren
ță in combaterea practicilor de specu
lă" („Scînteia" nr. 14 175), pe adresa 
redacției au sosit numeroase scrisori 
prin care diferiți cititori își manifes
tă satisfacția pentru modul intransi
gent în care au fost dezvăluite 
și criticate practicile de necinste, 
de încălcare a legii și eticii so
cialiste de către unii lucrători din 
comerț, ca si manifestările de îngă
duință, de lipsă de fermitate cu care 
sint ele tratate de către unii din cei 
învestiți — și plătiți — să le curme 
din capul locului, să nu le facă in 
nici un fel posibile. în mod concret, 
erau prezentate o serie de fapte nu 
de puține ori intilnite — precum do
sirea de mărfuri, înșelăciunea la 
cintar, încasarea de suprapreț, „con
trolul" de mîntuială sau chiar mituit 
— constatate în cursul unui raid 
prin mai multe unități comerciale 
din Capitală, efectuat împreună cu 
o echipă de control al oamenilor 
muncii.

Față de gravitatea aspectelor con
semnate, cititorii care au scris zia
rului s-au arătat interesați in legă
tură cu sancțiunile ce au fost apli
cate celor vinovați, cu măsurile ce 
au fost luate pentru preintîmpinarea 
și, în orice caz, pentru diminua
rea frecventei cazurilor de aba
teri de felul celor arătate. „Dacă 
neregulile constatate în articol au 
rămas numai simple constatări, 
nu se va schimba nimic. Credem că 
ar fi însă deosebit de educativ ca, la 
timpul potrivit, să se revină într-un 
articol asupra măsurilor de sancțio
nare luate pe măsura faptelor să- 
vîrșite de elementele necinstite" — 
se opinează într-o scrisoare sem
nată de mai mulți cetățeni din car
tierul Drumul Taberei din Capitală.

Este demn de relevat că întreprin
derile comerciale — cu o singură 
excepție — si celelalte foruri vizate 
în articolul nostru au trimis redac
ției, în termenul prevăzut de regle
mentările legale in vigoare, răspun
surile cuvenite, aducînd la cunoștin
ță atît sancțiunile administrate ce
lor surprinși că încălcau normele 
comerciale, cît si acțiunile de pre
venire a altora de același fel. Este 
drept, toate aceste măsuri au fost 
luate abia după apariția articolului, 
deși intre constatarea faptelor — 
consemnate, în toate cazurile, în re
gistrele unice de control — si sem
nalarea lor prin presă trecuse des
tulă vrttme.

Un răspuns prompt, la obiect, am 
primit de la I.C.L. Alimentara a 
sectorului 3, în care se arată : „Ana- 
lizînd abaterile săvîrșite de lucrăto
rul gestionar Rădăioasa Mariana, 
organul colectiv de conducere a 
hotărît desfacerea contractului de 
muncă conform art. 130 lit. i, din 
Codul muncii, prin decizia nr. 70. De 
asemenea, a fost sancționată Bott Sil
via. care are sarcini de îndrumare și 
control la unitatea în cauză, cazul 
fiind prelucrat cu tot personalul lu

crător și aparatul comercial. (Era 
vorba, reamintim, de dosirea — în 
vederea vînzării preferențiale și ob
ținerii unui ciștig ilicit — a mai 
multor categorii de mărfuri).

Răspunsuri similare s-au primit, 
totodată, din partea I.C.L. Tehno- 
metal, I.A.P.L. Bistrița, precum și 
din partea Consiliului popular al 
sectorului 3, prin care se fac cunos
cute sancțiunile disciplinare luate 
față de cei in cauză și se exprimă 
mulțumiri pentru sprijinul acordat, 
precum si dorința ca asemenea ac
țiuni ale ziarului să fie continuate 
și repetate.

Un amplu răspuns în legătură cu 
ancheta amintită s-a primit și din

partea Consiliului popular al muni
cipiului București, semnat de to
varășul vicepreședinte Gheorghe 
Gușă, director general al Direcției 
comerciale a municipiului, în care se 
spune : „Ca urmare a anchetei apă
rute sub titlul «Mai multă fermitate 
și perseverență în combaterea prac
ticilor de speculă», organul de con
ducere colectivă al Direcției comer
ciale a convocat conducerile între
prinderilor comerciale respective, cu 
care ocazie au fost dezbătute pe larg 
abaterile ce au făcut obiectul artico
lului, stabilindu-se luarea unor mă
suri ferme de sancționare imediată 
atît a persoanelor nominalizate, cit 
și a lucrătorilor cu sarcini de îndru
mare și control în rețeaua comer
cială, Cu aceeași ocazie s-a dispus 
ca abaterile săvîrșite, precum și 
măsurile luate să formeze obiectul 
unei analize cu toate colectivele de 
oameni ai muncii din comerțul 
Capitalei. In baza sarcinilor trasate 
Conducerilor unităților comerciale 
vizate, s-au aplicat sancțiunile cu
prinse în tabelul anexă. (Este vorba 
de un tabel pe două pagini cuprin- 
zînd sancțiuni disciplinare, mergînd 
pină la -desfacerea contractului de 
muncă, aplicate tuturor celor nomi
nalizați în articolul apărut și altor 
lucrători. Sancțiuni severe, dar me
ritate, au fost aplicate șefilor de 
unitate în cauză, după cum urmează: 
Popescu Petre, Ilie Gheorghe, Voicu 
Petre — scoaterea din funcție ; Ru- 
căreanu Constantin — desfacerea 
contractului de muncă ; Chican Lu- 
creția — sancționată disciplinar, pre
cum și cu vot de blam dat de către 
organizația de partid din care face 
parte).

în continuare, în răspunsul amin
tit se arată : „Articolul dumneavoas
tră a constituit un prilej de analiză 
critică și asupra activității Direcției 
generale comerciale, a inspecțiilor 
specializate, pe linia conducerii, con
trolului si îndrumării comerțului 
bucureștean. in vederea ridicării 
continue a acestei activități — cu 
largi implicații sociopoiitice — la 
nivelul exigențelor actuale. Mulțu
mind și pe această cale pentru spri
jinul acordat, vă asigurăm. că vom 
spori frecventa, fermitatea si .exi
gența acțiunilor noastre în scopul 
creșterii nivelului de conștiință al 
lucrătorilor din ramura circulației 
mărfurilor, a solicitudinii față de 
cumpărători, a probității profesio
nale și respectului față de funcția 
socială pe care o îndeplinesc".

Desigur, nu putem decit subscrie 
la o asemenea atitudine exigentă, 
responsabilă, care dovedește o dată 
mai mult că. mai devreme sau mai 
tirziu. se iau și măsurile necesare, 
astfel incit convingerea unor lucră
tori comerciali necinstiți că pot 
sfida legile și etica societății noas
tre sau că se pot sustrage din calea 
binemeritatelor sancțiuni este to
tal neîntemeiată. După cum, cu 
totul fanteziste si de rău augur pen
tru ei s-au dovedit încercările fă
cute de unii — inclusiv cadre de 
răspundere (7) — de a nu recunoaș
te pentru moment faptele — certe, 
indubitabile — de a le prezenta de
naturat sau de a recurge chiar la 
amenințări și „interdicții" fată de 
echipa de control care ne-a însoțit 1

Iată de ce considerăm absolut ne
cesară o și mai mare exigentă din 
partea forurilor cu atribuții de con
trol și, deopotrivă, din partea orga
nelor de ordine, pentru că — de ce 
să n-o spunem — cele mai multe din
tre faptele de genul celor relatate in 
articolul amintit — încasarea de su
prapreț. înșelăciunea la măsurătoare, 
dosirea de mărfuri etc. — sint, de 
fapt, infracțiuni ce stau la baza al
teia : specula. Este o cerință la care 
s-au referit, de altfel, și multi dintre 
cititorii care au trimis scrisori re
dacției. Iată ce ne scrie, de exemplu, 
cititoarea Elena Francisc din Pi
tești : „Susțin întrebarea din articol: 
cum de persistă asemenea fapte si 
de ce nu sint ele văzute si curmate 
de către conducerile unităților res
pective, de către direcția comercia
lă, inspecția comercială, de către ce
lelalte organe cu atribuții de con
trol ? Am propune ca lucrătorii din 
comerț necinstiți și cei care-i tole
rează să fie trimiși să muncească 
cel puțin un an de zile în minerit 
sau pe șantiere de construcții pen
tru a simți pe pielea lor cum se 
cîștigă banul în mod cinstit. Propun, 
de asemenea, ca în ziarul „Scînteia" 
să apară mult mai frecvent astfel de 
anchete, cu aspecte pozitive și nega
tive din comerț". Propuneri asemă
nătoare au formulat și alți cititori ai 
ziarului, drept pentru care vom re
veni.

Ion MARIN

ritmic, integral 
la toți indicatorii! 
(Urmare dîn pag. I)
aplicarea experienței înaintate sînt 
cerințe care au un cimp larg de 
afirmare în condițiile societății 
noastre socialiste, dar a căror tra
ducere în viață depinde nemijlocit 
de activitatea oamenilor, de răs
punderea și interesul, manifestat 
fată de perfecționarea activității 
economico-sociale. în acest sens, 
întrecerea desfășurată in cinstea 
zilei de 23 August trebuie să aibă 
în vedere si intensificarea acțiunii 
de perfecționare a organizării si 
modernizare a producției. Desigur, 
modernizarea producției nu repre
zintă un scop in sine, ci o parte a 
strategiei generale de dezvoltare a 
patriei, o cale prin care se înfăp
tuiesc obiectivele de trecere la o 
nouă calitate în toate domeniile de 
activitate. Prin urmare, nici în
făptuirea măsurilor înscrise în pro
gramele de modernizare în fiecare 
unitate nu constituie un scop în 
sine, un criteriu după care să se 
poată aprecia cite si care proble
me ale producției au fost soluțio
nate in acest fel. cît și cum s-a 
valorificat potențialul creator al 
fiecărui colectiv in parte. Singurul 
criteriu după care Se poate aprecia 
eficienta acestei acțiuni il repre
zintă rezultatele obținute în pro
ducție. Iar atît timp cît în multe 
unități se raportează înfăptuirea 
integrală a măsurilor înscrise în 
programele de modernizare, dar 
productivitatea muncii, de pildă, 
se menține la un nivel ne
corespunzător — aceasta în
seamnă fie că măsurile pre
văzute nu au ,fost bine gîndite, 
fie că ele nu au fost bine aplicate 
sau nu s-au asigurat toate condi
țiile necesare pentru atingerea 
obiectivelor propuse. Oricum s-ar 
prezenta lucrurile intr-o unitate 
sau alta, este clar insă că, așa cum 
a subliniat secretarul general al 
partidului, programele de moder
nizare trebuie revăzute, actualiza
te. astfel incit prin materializarea 
lor să se asigure perfecționarea ac
tivității productive atît în fiecare 
unitate, cit si Pe ansamblul econo
miei naționale.

De altfel. în general. întrecerea 
socialistă desfășurată în cinstea zi
lei de 23 August trebuie să aibă în 
vedere nu numai îndeplinirea și 
depășirea indicatorilor cantitativi 
și planului, ci si aspectele calitati
ve ale activității economice. Răs- 
punzînd prin noi si prestigioase 
fapte de muncă îndemnurilor insu- 
flețitoare ale secretarului general 
al partidului, luna august să repre
zinte pretutindeni, in fiecare uni
tate și ramură economică, o pe
rioadă de maximă concentrare a 
forțelor umane, tehnice și mate
riale pentru înfăptuirea în cît mai 
bune condiții a sarcinilor de plan 
pe trimestrul III și pe întregul 
an 1988 — condiții esențiale pen
tru progresul necontenit al patriei 
și creșterea nivelului de trai al 
întregului popor !

O tema de actualitate:

Calitatea serviciilor turistice
Drumurile vacanței s-au înțesat. în cele circa 200 stațiuni și localități 

pentru odihnă și tratament, dispunind de o capacitate de peste 3 ori mai 
mare decit acum două decenii, precum și în cele aproximativ 300 hote
luri. moteluri, cabane și popasuri turistice înșirate, ca mărgelele, pe 
păienjenișul itinerarelor de vacanță, sint găzduiți, zi de zi și noapte de 
noapte, zeci și zeci de mii de vilegiaturiști. Ne-am alăturat pentru citeva 
zile lor, fără rucsac sau piolet, fără costum de baie sau aparat de foto
grafiat. ci avind ca bagaj stiloul, carnetul de reporter și o întrebare 
simplă : cum iși intîmpină diferite orașe turistice oaspeții 1

Pentru răspuns, am efectuat popasuri „intre două trenuri" în Bușteni, 
Băile Tușnad și Poiana Brașov.

Primul popas, 
prima surpriză

în modul cel mai exact spus, Buș- 
teniul îi intîmpină pe călătorii sosiți 
cu trenul cu o surpriză plăcută de 
la primul pas. Fie cu dreptul, fie 
cu stingul, acest pas este cel intre 
scara vagonului și peron. O sugestie 
mai veche — transmisă celor in 
drept și de ziarul nostru — a fost 
rezolvată : printr-o amenajare sim
plă, din prefabricate, peronul gării 
Bușteni a fost prelungit considerabil, 
ceea ce ii scutește de vechile neplă
ceri pe pasagerii care debarcă din 
primele și din ultimele vagoane.

Dar să vedem cum își a- 
nunță orașul punctele de atracție, 
In spatele gării — trei panouri vi
zibile și esențiale pentru noul venit: 
încotro se află dispeceratul de ca
zare și informare turistică; traseele 
Bucegiului și marcajele lor ; direc
ția spre marele și modernul hotel 
„Silva" cu stația .telecabinei către 
„Babele". Ca să epuizăm acest gen 
de constatări, vom consemna starea 
acceptabilă a indicatoarelor de mar
caj și afișajul atractiv și util din 
holurile cu vad turistic. în schimb, 
o mai bună popularizare vizuală a 
muzeului local ar putea spori poa
te și mai mult numărul celor 11 000 
vizitatori dintr-un an. Nici panoul- 
vitrină al formației „Salvamont" — 
lăudabil ca inițiativă — nu este prea 
bine întreținut, aspectul lui patinat 
sugerînd că echipa locală de ajutor 
în munți ar avea o existență tihni
tă. Or, nu este așa, echipa e asalta
tă de solicitări. De ani de zile abrup
tul Jepilor deține recordul accidentă
rilor montane. Cauza lor comună : 
nesăbuința, favorizată de credința 
greșită că Bucegiul ar fi peste tot 
un bulevard turistic. Acțiunile edu
cative au dat roade, dar cum să cu
prinzi în ele întregul puhoi al celor 
aproximativ 150 000 de vizitatori ai 
unui an ? Parcă un soi de pudoare 
comercială inhibă desfășurarea unei 
activități educativ-preventive mai 
explicite, deci eficiente. N-ar pu
tea fi depășită această nemotiva
tă reținere începînd cu panoul-vitri- 
nă al salvatorilor montani ?

Am stăruit asupra acestor amă
nunte pentru că, în general, la Buș
teni afișajul de informație, educație 
și recomandări turistice este mai pa
lid decit în celelalte stațiuni parcurse. 
Or, el constituie un prim semn al 
ospitalității, primul canal de comu
nicare între gospodarii orașului tu
ristic și vizitatori.

O a doua carte de vizită a ospita
lității este comportarea personalului 

de servire. Ea trebuie să fie irepro
șabilă, îndatoritoare, suavă, dacă se 
poate. Așa cum și scrie la loc vizibil 
în holul agenției O.J.T. : „Deviza 
serviciilor in turism : calitate, ospi
talitate, amabilitate !“ Din sondajul 
întreprins n-am observat ca perso
nalul unităților O.N.T. să ignore 
propria deviză. Dar orașul se pre
zintă vizitatorilor săi nu numai cu 
personalul rețelei O.J.T., ci cu tota
litatea unităților de interes public. 
Aici incep să apară excepțiile. Cea 
mai întîlnită — ignorarea programu
lui. în ziua testului (sîmbătă, 23 iu
lie, ora 12), unitatea I.C.S.M.I. 291, 
din spatele gării. profilată pe 
suveniruri, cosmetice, tutungerie (cu 
orar 9,30—18), stătea închisă fără 
explicații ; alături — un chioșc par
ticular cu suveniruri, deschis fără 
întrerupere. Observind perseverența 
de a reveni la ușa unității comer
ciale de stat, „concurența" ne spu
ne cu dispreț : „A ! Mereu pleacă 
așa, ba pe la autoservire, ba pe la 
cofetărie... Cine știe cînd apare 1“

La centrul de închiriat articole 
sportive al cooperativei meșteșugă
rești (singurul deschis în timp de 
vară), gestionara dispăruse după o 
jumătate de oră de la începerea pro
gramului de după-amiază. La ușă, cu 
saltele în brațe, așteptau clienți să 
le restituie. Erau răbdători. Aștep
taseră și cu o zi înainte, cînd le 
închiriaseră.

La capitolul agrement, Bușteniul 
oferă citeva terenuri de sport (ma
joritatea grupate în complexul ad
ministrat' de B.T.T.), excursii și 
drumeții, seri de divertisment la 
căminul Alpin și Gura Diham. Inte
resante. în conținut, sînt acțiunile 
culturale, marcate însă de provizo
ratul sediului instituției de resort

Pornit spre Covasna, 
ajuns la ••• Tușnad

Reluăm călătoria luni, 25 iulie, fă- 
cînd cunoștință cu o mostră din so
licitudinea căilor ferate. De multe 
zile nu mai existau bilete Ia acce
leratul 221, singurul cu care se poa
te ajunge in condiții rezonabile în 
stațiunea Covasna, majoritatea locu
rilor fiind rezervate pentru grupuri 
turistice organizate care puteau a- 
junge pe Valea Prahovei și cu alte 
trenuri. în asemenea împrejurări se 
suplimentează vagoanele sau chiar 
garnitura. Oricum, solicitanții erau 
îndrumați să-și procure biletele, în 
ziua plecării, din Gara de Nord. A- 
colo însă nu s-au eliberat bilete de
cit pentru personalul 3001.

Evitînd cura feroviară de o zi, am 

schimbat direcția spre Băile Tușnad, T 
către care exista o legătură mal 
bună. Cu denumirea oficială : orașul 
Băile Tușnad. Tușnadul e frumos 
chiar și pe ploaie. Aroma brazilor te 
năpădește din tren.

Cit numără ceferiștii trenurile, am 
pornit să numărăm hotelurile sta
țiunii. Sint trei, moderne, cu 632 
locuri plus 1 804 locuri in zecile de 
vile și 308 locuri în căsuțe. Spre ori
care se ajunge ușor, dată fiind bogă
ția de pictograme și tăblițe indica
toare.

Mai greu se ajunge, cînd e început 
de serie, în dreptul ghișeului servi
ciului de cazare. Dacă alături ar fi 
„amplasată" o condică de sugestii și 
sesizări, unele din discuțiile ce se ’ 
iscă aici legate de schimbarea catego
riei de confort ar fl, poate, preîntim- 
pinate. Altfel, holul O.J.T. Harghita 
e dotat cu fel de fel de indicii ale 
ospitalității, inclusiv afișe lămuritoa
re despre șansa alegerii sistemului 
de servire a mesei cu bonuri valo
rice (reducere 9 la sută) și despre 
posibilitatea obținerii de pachete cu 
hrană rece. Amănunt important, date 
fiind excursiile în județele învecina
te, precum și drumețiile la Lacul 
Sfînta Ana, Stinca Șoimilor sau Iz
vorul Roșu, organizate pentru toate 
seriile.

Frecvente sînt și turneele artistice 
pe scena culturală locală, la care se 
adaugă cîte un festival folcloric, 
desfășurat pe stadion. Posibilitățile 
de odihnă activă și tratament sînt 
întregite de lacul artificial Ciucaș, 
cu 20 de ambarcațiuni, ștrandul hi- 
pertermal, ștrandul mezotermal, o 
excelentă popicărie mecanică, biblio
teca cu 30 000 de volume (și 45 de 
noi cititori, în medie, pe zi). De 
bază rămîn, bineînțeles, „proceduri
le" medicale, eficiente, dar nu sufi
cient de... punctuale.

La întoarcere ne-am abătut spre 
Poiana Brașov. în gara marelui oraș 
am așteptat o jumătate de oră tro
leibuzul 4. în centru am așteptat 
jumătate de oră autobuzul 20. Cînd 
se va putea, vreodată, ca o parte, o 
mică parte din cursele spre Poiană 
să pornească direct de la gară — 
respectiv de 2—3 ori pe zi, la sosi
rea principalelor trenuri — contra 
cost, bineînțeles, va crește mult con
fortul voiajului spre locul fermecat 
de sub Postăvarul. Totodată, se va 
rezolva și un paradox al întreprin
derii de transporturi locale : pentru 
cursele din oraș ești obligat să cum
peri bilet pentru 4 călătorii, dar pen
tru Poiană nu se admite nici vin- 
zarea de bilete dus-întors. Excursia 
e însoțită și de băi de soare sau de 
ploaie. Asta pentru că jumătatea de 
oră hărăzită așteptării autobuzelor 
pentru Poiană (redusă la 20 de mi- ' 
nute cînd afluența crește, deci o 
frecvență mulțumitoare) e petrecu- . 
tă in Ioc cît mai depărtat de orice 
pic de umbră, fie vipia cit de mare. 
Mutarea stației sub copaci ori. și 
mai bine, amenajarea unei coperti
ne ar întregi semnele ospitalității. 
De care Brașovul și Poiana sa nu . 
duc lipsă.

Serqiu ANDON
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Adunările generale ale oamenilor muncii

- foruri ale democrație^ muncitorești - revoluționare
în prima parte a anului, pînă Ia 

mijlocul lunii aprilie, activitatea 
productivă la mina Șuior, județul 
Maramureș, s-a desfășurat normal, 
rezultatele obținute fiind în general 
bune. Iată însă că adîncul, subtera
nul, a venit cu surprizele lui: un 
deranjament tectonic a pus colecti
vul de aici în fața unei situații deo
sebite, a unui adevărat examen 
muncitoresc, care cerea mobilizarea 
tuturor energiilor, deplina mobiliza
re a forțelor pentru a învinge mun
tele, pentru a scoate din nou la lu
mină cît mai mult minereu.

Aceasta ar fi una din explicațiile 
faptului că numai cu cîteva zile îna
intea adunării generale Ministerul 
Minelor și Centrala minereurilor din 
Baia Mare au ținut aici, la Șuior, 
consiliul tehnico-economic. Cu acest 
prilej, printre altele, s-a făcut o a- 
naliză amănunțită a situației create 
și s-au precizat direcțiile de acțiune, 
măsurile ce trebuie luate pentru in
troducerea noii tehnologii care se va 
aplica în noile condiții la Șuior. Dis
cuțiile purtate au avut, desigur, în 
mare parte un caracter tehnic și au 
urmărit in principal ca pe baza da
telor culese la fața locului să se 
poată stabili rapid toate amănuntele 
necesare pentru trecerea la noua 
tehnologie de lucru. Analiza efec
tuată a avut însă în același timp un 
efect stimulator pentru colectivul 
minei, care a simțit în mod real, ne
mijlocit sprijinul centralei și al mi
nisterului în depășirea unei situații 
deosebite. Totodată, analiza efectua
tă la fața locului de un colectiv larg 
de specialiști a îmbogățit, conținutul 
raportului prezentat de consiliul oa
menilor muncii în fața adunării 
generale. în fine, analiza întreprin
să, forțele mobilizate pentru a în
vinge muntele, dar și inerțiile oare 
uneori se mai manifestă în asemenea 
situații au stimulat și luările de cu
vînt ale participanților la dezbaterea 
din adunarea generală. A reieșit 
astfel Clar că acest colectiv, în frun
te cu comuniștii, a înțeles să se mo
bilizeze exemplar pentru a învinge 
greutățile, pentru a învinge chiar 
natura, iar pe un plan mai general 
s-a demonstrat caracterul stimulativ 
al întrajutorării, al participării ne
mijlocite a specialiștilor din centrale 
și ministere la soluționarea proble
melor cu care se poate confrunta la acest an. Minereul nu se poate ex-
un moment dat 0 unitate sau alta. trage insă nici cu vorbe, nici cu pro

misiuni" (Nicolae Bele, miner șef de 
brigadă).

un moment dat o unitate sau alta. 
Luările de cuvînt din cadrul adu

nării generale au dovădit. prin abor-

EXPERIENȚA UNUI ȘANTIER DEMONSTREAZĂ:

Se poate construi mai repede și mai ieftin 
prin aplicarea soluțiilor tehnologice moderne

Potențialul productiv al econo
miei naționale se va imbogafi' con
siderabil, in cursul acestui semes
tru, cu importante obiective și ca
pacități de producție, construite in 
industrie, agricultură, in celelalte 
ramuri și sectoare de activitate. In 
mod firesc, înfăptuirea integrală, in 
condiții de eficiență economică su
perioară, a prevederilor planului de 
investiții pe acest an hotăritor al 
cincinalului este strins legată de 
creșterea susținută a ritmurilor de 
lucru pe șantiere și de scurtarea 
duratelor de execuție, reducerea 
accentuată a costurilor, folosirea cu 
spirit gospodăresc și economisirea 
severă a materialelor de construc
ții și a energiei.

Din perspectiva acestor cerințe, 
formulate cu stăruință de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se poate aprecia 
că atit constructorii, cit și montorii

Proiectant, constructor, beneficiar
-o unică și mare răspundere

La sfirșitul lunii mai, întreprin
derea de medicamente din Tirgu 
Mureș și-a făcut intrarea în fami
lia unităților chimice productive cu 
acest profil. O dată cu elaborarea 
unor „șarje" de zaharină și peni
cilină, prima linie tehnologică pen
tru comprimate de medicamente a 
intrat in circuitul producției. O im
portantă bătălie, susținută cu răs
pundere. intr-un perfect climat de 
colaborare, de proiectanți, construc
tori și beneficiar a fost ciștigată. 
Acest impunător obiectiv de larg 
interes economic și social, o veri
tabilă uzină de sănătate, care do
mină activitatea de investiții din 
municipiul Tirgu Mureș, in actua
lul cincinal este destinat să asi
gure o largă gamă de medicamen
te de uz uman, la originea căro
ra se află cercetări științifice ale 
unor prestigioase cadre medicale

• PESTE 90 LA SUTA din construcția întreprinderii este realizată din 
elemente prefabricate ;

• Gradul de mecanizare a lucrărilor s-a ridicat la peste 90 LA SUTĂ;
• CONSUMURILE MATERIALE au fost diminuate cu peste o treime, 

printre altele eliminindu-se practic in întregime cofrajele, cu toate chel
tuielile aferente ;

• Comparativ cu o construcție similară, dar executată in soluție mo
nolit, DURATA DE EXECUȚIE A FOST REDUSA LA JUMĂTATE.

Acestea sint, așadar. în graiul sec 
al cifrelor, rezultatele, convingătoa
re în sine, obținute pe șantierul 
întreprinderii de medicamente din 
Tirgu Mureș. Așa cum lesne se 
poate ințelege, ele nu au fost rodul 
întimplării. Dimpotrivă, principalul 
lor suport îl constituie eforturile 
insistente și strinsa colaborare din
tre participanta la realizarea aces
tei investiții, care au acționat in 
permanentă cu spirit de inițiativă, 
cu hotărirea de a face din acest 
șantier un loc de muncă model.

*
darea deschisă a lucrurilor, caracte
rul stimulativ al acestor foruri 
ale democrației muncitorești-revolu- 
ționare, în care gindirea și acțiunea 
colectivă se îmbină cu răspunderea 
personală. Minerii de la Șuior fac 
parte dintre colectivele de muncă 
maramureșene care pentru rezultate 
deosebite înregistrate în întrecerea 
socialistă pe țară în anul trecut au 
primit „Ordinul Muncii" clasa 
a 11-a. Deci, au rezultate bune in 
producție. Dar nu laudele au pre
valat in luările de cuvînt. Iată, în 
acest sens, cîteva intervenții :

„Avem un colectiv harnic, dar nu 

Minerii au învins muntele,
dar mai ales inerțiileJ

LA MINA ȘUIOR, JUDEȚUL MARAMUREȘ

ne putem lăsa pe tînjală. Este știut 
că și la fruntași este loc pentru mai 
bine. Examenul la care ne-a pus na
tura a scos la iveală calitățile mo
rale ale oamenilor. Cei mai mulți au 
fost prezenți acolo unde a fost ne
voie de ei. Dar, de ce să nu recu
noaștem, unii s-au retras, au mimat 
munca, au crezut că timpul rezolvă 
problemele. Cu aceștia nu am mai 
putut fi ingăduitori. Un alt aspect. 
Este nevoie să se reorganizeze sec
toarele deoarece în condițiile actuale 
forța de muncă nu poate fi folosită 
în mod eficient" (Petru Kalman, in
giner, șeful sectorului II).

„Nu putem trece cu vederea pro
blema aprovizionării cu lemn de mi
nă, cauciucuri mari, rulmenți și alte 
materiale. Noi, care lucrăm acolo, 
în front, in subteran, avem un sin
gur scop : să scoatem la lumină cît 
mal mult minereu. în luna august, 
brigada mea și-a propus să scoată 
din subteran mai mult minereu decît 
în celelalte luni care au .trecut din

se află in fața unui exigent exa
men. care vizează îmbunătățirea 
radicală a organizării muncii pe 
șantiere, ridicarea generală a ni
velului tehnic și calitativ al lu
crărilor de investiții. Sint sarcini 
pe care secretarul general al 
partidului le-a subliniat din nou 
la ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din ziua de 
3 august.

Intr-adevăr, organizarea riguroa
să a întregii activități desfășurate 
pe șantiere și, alături de ea, pro
movarea pe scară largi a unor so
luții constructive și tehnologii de 
execuție moderne, cu eficiență cer
tă și rapidă, constituie direcții de 
acțiune decisive in bătălia pentru 
realizarea ritmică, in cele mai bune 
condiții, a planului de investiții. 
Premisele materiale necesare atin
gerii acestui obiectiv există. Insti
tutele de cercetare, inginerie teh- 

din mai multe centre medico-farma- 
ceutice din țară.

Despre „experiența Tirgu Mureș" 
am mai scris în ziarul nostru, in- 
sistind asupra soluțiilor constructi
ve adoptate și asupra tehnologiilor 
de execuție folosite. Și unele, și ce
lelalte caracterizate prin eficiență 
ridicată, prin posibilitățile oferite de 
a economisi timp, bani și materia
le. De altfel. Ministerul Construc
țiilor Industriale a organizat, pe a- 
cest șantier, un larg schimb de ex
periență, la care au participat di
rectorii tuturor trusturilor de con
strucții industriale, proiectanți, cer
cetători. directori de antreprize, care 
au urmărit, pe faze, concepția pro- 
iectantilor și metodele de lucru ale 
constructorilor.

Rememorăm, succint, cele mai im
portante elemente ale acestei expe
riențe :

Cei care au dat „tonul" au fost 
proiectanții, mai precis colectivul 
de specialiști din cadrul atelierului 
de proiectare pentru construcții in
dustriale și instalații tehnologice 
aparținind Centralei industriale de 
medicamente și cosmetice București. 
Un colectiv restrins, alcătuit numai 
din șase proiectanți. dar care a de
ținut. in permanență, rolul de fac
tor activ și preponderent in crește
rea eficientei acestei investiții.

— Complexitatea acestei între
prinderi ne-a impus, de la bun

„Nu avem nici o justificare pen
tru ca, pe întregul an, să nu depășim 
planul de producție. Sarcinile de 
plan sînt defalcate și repartizate pe 
sectoare de activitate. Condițiile 
tehnice și materiale necesare sint 
asigurate. Facem insă un apel la 
compartimentul de transport să în
țeleagă situațiile deosebite care mai 
apar la un front de lucru sau altul 
și să fie mai prompt in intervenții". 
(Gheorghe Fărcășiu, inginerul-șef al 
minei).

în cadrul dezbaterilor au fost 
abordate și alte probleme, printre 
care numărul prea mare de absențe 

nemotivate, învoirile numeroase, în- 
tirzierile de la program, plimbările 
inutile, intr-un cuvint lipsa de dis
ciplină la unele locuri de muncă. 
Deși fiecare luare de cuvînt a fost 
prefațată de realizările obținute, 
miezul intervențiilor nu a fost deloc 
festivist. Observațiile critice și auto
critice au imprimat adunării gene
rale un spirit de exigență muncito
rească. La multe din problemele ri
dicate s-a răspuns pe loc.

Util și foarte important este că 
luările de cuvint s-au referit la pro
blemele concrete ale producției, oa
menii vorbind în deplină cunoștință 
de cauză. S-a demonstrat astfel, de 
pildă, că minerii cunosc amănuntele 
aplicării tehnologiei speciale de 
extragere cu pilieri, care a făcut 
posibilă diminuarea cheltuielilor de 
producție in etapa întîi de organi
zare și modernizare cu 3,8 milioane 
lei. Mai știu că datorită specificului 
zăcămîntului s-au încercat și experi
mentat mai multe metode de ex
ploatare. Dar pentru a scoate mi
nereu. tot ei. oamenii, nu au aștep
tat să li se ofere o soluție de-a gata, 
.ei au perfecționat tehnologia cu 

nologică și proiectare au acumulat, 
de-a lungul anilor, o vastă și rodni
că experiență, materializată prin 
elaborarea unor proiecte compara
bile, prin soluțiile șl eficiența pre
conizate, cu cele mai . importante 
realizări similare pe plan mondial. 
La rlndul lor, trusturile de con- 
strucții-mOntaj. antreprizele și bri
găzile din subordinea lor dispun de 
o puternică bază tehnico-materială, 
de mașini, utilaje și dispozitive de 
execuție noi și moderne, folosesc in 
mod curent tehnologii de lucru 
avansate și materiale cu caracteris
tici superioare.

De asemenea, ca rezultat nemij
locit al amplei acțiuni de perfec
ționare a organizării și' moderniza
re a proceselor de producție, pe 
o serie de șantiere au fost im
plementate o serie de metode de 
conducere și organizare a lucrărilor 
care și-au demonstrat eficiența, au 

început, „linia de acțiune", a pre
cizat șeful de proiect, inginerul 
Florin Ionescu. Ne-am dat seama 
că. in primul rind, trebuie să ne 
însușim cit mai bine tehnologiile de 
fabricație, apoi să concepem o con
strucție care să le încadreze per
fect, să se realizeze cu maximă eco
nomie de mijloace financiare și ma
teriale. Pentru reușita preocupărilor 
noastre, am solicitat permanent spri
jinul și colaborarea tuturor celor 
care puteau veni cu idei și soluții 
originale, am apelat la toate sursele 
de documentare posibile și am ana
lizat cu oclii critic experiența acu
mulată in activitatea de producție dc 
unități cu profil asemănător : între
prinderile de medicamente din Bucu
rești și de antibiotice din Iași.

Fără să intrăm in prea multe 
amănunte, este suficient să arătăm 
că această opțiune a proiectanților a 
reprezentat punctul de plecare al 
unei rodnice colaborări cu Institutul 
de inginerie tehnologică și proiec
tare pentru industria chimică, cu 
INCERC-ul și Institutul central de 
cercetare, proiectare și directivare in 
construcții. Au fost consultați arhi- 
tecți și specialiști din cadrul insti
tutului bucureștean de medicină, iar 
pdntru partea de construcții s-a fă
cut apel la competența profesoru
lui Mircea Mihăilescu de la Institu
tul politehnic din Cluj-Napoca.

în legătură cu acest efort, rețin 
atenția cîteva lucruri. înainte de 
toate, profunda implicare cu care 

Acum, pe șantier, o a doua capacitate, pentru producerea unguente
lor. se află in probe tehnologice, urmind ca la jumătatea acestei luni să 
fie la rindul ei predată beneficiarului.

— în acest scop — ne spune ing. Ion Boitan. directorul unității — 
pe baza unui program spebiaL întocmit pe zile și săptămîni, lucrările sint 
urmărite pas cu pas de. comitetul județean de partid. în etapa actua
lă, un mare volum de lucru are de realizat Trustul de instalații și au
tomatizări București, care, printr-o mobilizare generală, trebuie să fi
nalizeze in timp util instalațiile de forță și iluminat, cea de ventilație 
și de curenți slabi. Avind in vedere că lucrările ce urmează să fie exe
cutate sint. ca volum, de mai mică importanță și că. pe șantier, există 
tot ce este necesar, am convingerea că și noul obiectiv va fi finalizat 
la termen.

Cristian ANTONESCU 
Gheorqhe GIURGIU

rambleu consolidat. Toate acestea și 
multe altele au fost spuse răspicat 
in cadrul adunării generale a repre
zentanților oamenilor muncii.

Și de această dată s-a confirmat 
că tonul dezbaterilor în forurile de
mocrației muncitorești este dat de 
caracterul exigent, analitic, concret 
al dării de seamă. Astfel; reprezen
tanții oamenilor muncii de la mina 
Șuior au ascultat o dare de seamă 
cu multe exemple concrete, care a 
prezentat pe un ton sobru, analitic 
atit succesele, cit și — mai ales — 
neajunsurile din activitatea produc
tivă. Au fost numiți și cei care s-au 
remarcat printr-o activitate deosebi
tă, dar și cei oare nu-și fac datoria 
cum trebuie.

în același ton, exigent, a interve
nit în discuții și reprezentantul cen
tralei, inginerul Mitică Vraciu, direc
torul tehnic cu dezvoltarea, care a 
subliniat ajutorul dat de centrală 
(amintit de altfel în fiecare luare de 
cuvint), dar mai ales puternica mo
bilizare a colectivului după deranja
mentul tectonic din aprilie. De 
altfel, centrala a acordat un sprijin 
substanțial colectivului de la mina 
Șuior nu numai în situații de excep
ție, cum a fost aceea din luna apri
lie. ci ori de cite ori a fost nevoie. 
Exercitîndu-și în mod real atribu
țiile care-ii revin ca titulară de plan, 
centrala — prin reprezentantul ei — 
a informat adunarea generală a oa
menilor muncii despre felul cum 
s-au soluționat problemele ridicate 
la precedenta adijnare generală. Și 
cum fiecare participant la discuții a 
subliniat dorința de a se menține pe 
un loc fruntaș în întrecerea socialis
tă. în cadrul adunării generale s-a 
hotărît să se actualizeze programul 
de modernizare, să se promoveze noi 
tehnologii, să se elimine pierderile 
de minereu.

Iată deci numai cîteva din argu
mentele care vin să demonstreze că 
adunarea generală a reprezentanți
lor oamenilor muncii de la mina 
Șuior s-a constituit intr-o analiză 
amănunțită a activității desfășurate 
pe primul semestru al anului, dar 
mai ales intr-un angajament pentru 
muncă mai spornică și eficientă, 
pentru ca deviza minerilor : „Țării 
— cit mai multe minereuri" să fie 
materializate prin fapte.

Gheorqhe PARJA
corespondentul „Scinteii"

fost și sint aplicate tehnologii de 
lucru de mare randament. Impor
tant este ca toate aceste experien
țe, valoroase in sine, să fie neintir- 
ziat popularizate, bine cunoscute și 
însușite temeinic, dar. mai ales, 
preluate și generalizate fără rezer
ve, in toate unitățile de construcții- 
montaj. Fapt care implică un 
uriaș efort organizatoric, o preo- 
■cupare pe măsură din partea or
ganelor și organizațiilor dc partid, 
a consiliilor oamenilor muncii și 
comitetelor de sindicat din trus
turi și antreprize de construcții- 
montaj.

Acesta este motivul pentru care 
ne-am propus ca, in rindurile de 
față, să prezentăm una din reali
zările remarcabile ale proiectanți- 
lor și constructorilor care realizea
ză un obiectiv de investiții de an
vergură — întreprinderea, de medi
camente din Tirgu Mureș.

■ ......... —II

și-au privit proiectanții sarcina în
credințată. Răspundere care a început 
pentru ei o dată cu decizia de 
a se construi acest nou obiectiv 
și care nu va fi considerată Înche
iată decit in momentul atingerii in
dicatorilor tehnico-economici din 
proiecte. Principiul care a coordonat 
in permanență munca desfășurată la 
planșetă a fost ca noul obiectiv să 
fie proiectat la un nivel superior de 
funcționalitate. Demers încununat de 
succes. într-adevăr, la Tirgu Mureș 
a fost proiectată o unitate modernă, 
cu utilaje de înaltă tehnicitate, in 
marea lor majoritate de concepție și 
execuție românească, cu laboratoare 
dotate in pas cu realizările de „ul
timă oră".

— Practic, fiecare centimetru pă
trat din spațiile interioare ale in- 
trepriWderii a fost gindit și executat 
cu minuțioasă grijă, astfel incit să se 
asigure fluxuri, tehnologii in condi
ții steril-climatizate, precizează teh
nicianul Gheorghe Vasilescu. Spa
tiile de producție, complet faian
țate, sint iluminate natural, asigu- 
rind un flux direct, pe drumul cel 
mai scurt, de la materiile prime la 
produsele finite.

Dar „experiența Tirgu Mureș" mai 
confirmă un adevăr demonstrat pe 
acest șantier. Este vorba de asis
tența tehnică permanent asigurată 
de proiectanți, aflați practic alături 
de constructori in orice moment, 
pentru a clarifica operativ orice 
eventuală problemă.

ȘȚRÎNGEREA S± DEPOZITAREA FURAJELOR 

Mai mult decît anul trecut 
nu înseamnă, totuși, satisfăcător

într-o discuție referitoare la fu
raje, tovarășul Mihalache Mărgean, 
directorul general al Direcției agri
cole a județului Brăila, făcea urmă
toarea apreciere : „Față de anul
trecut, situația se prezintă incompa
rabil mai bine. Au fost depozitate 
cantități duble. ’88 este un an bun 
pentru toate culturile, inclusiv pen
tru furaje. Totul e să fie strînșe la 
timp". Cele relatate au fost confir
mate de numeroși lucrători din fer
mele zootehnice. „Priviți, unde se 
văd acum două șire de fin, anul 
trecut era numai una" — ni se 
spune. Evident, un progres real. Dar 
lucrurile trebuie judecate față de 
prevederile planului. Or, in această 
privință situația este nemulțumitoa- 
re : în loc de 129 000 tone de fin ce 
trebuiau depozitate pînă la 31 iulie, 
există doar 95 100 tone. N-a fost 
planul bine întocmit ? Nu sint re
surse de furaje sau nu s-a acționat 
corespunzător pentru a se folosi con
dițiile bune de care ni s-a vorbit ? 
Să Încercăm să dăm răspuns la 
aceste întrebări.

Rezultatele bune obținute de nu
meroase unități dovedesc că in ju
dețul Brăila sînt condiții să se 
realizeze întreaga cantitate prevăzu
tă de fin, ba și ceva pe deasupra, 
între acestea sînt intreprinderile a- 
gricole de stat Baldovinești, Urleas- 
ca, Mircea Vodă, Tichilești, comple
xele de creștere a vacilor Siliștea, 
yiziru, cooperativele agricole Roma- 
nu, Tudor Vladimirescu, Batogu ș.a., 
care la această dată au depozitat 
suplimentar importante cantități de 
fin. Dar alături de acestea sînt altele 
care n-au strins și depozitat decît 
cantități mici de fin. Vom prezenta 
rezultatele a două cooperative agri
cole. care sînt semnificative și pentru 
situația din alte unități agricole din 
județ. Este vorba de cooperativele 
agricole Siliștea și Suțu, ambele 
avind efective asemănătoare de a- 
nimale. Prima unitate, de pe cele 
110 hectare cu lucerna, a depozitat 
pină acum 900 de tone de fin, exis
ting condiții 'să strîngă în plus 300— 
400 -de tone, Iar cea de-a doua de pe 
160 Jde tiebtă^e' âe lticernă — numai 
320 de tone, urmînd să se înscrie 
cu un deficit serios la acest sorti
ment de furaj.

De ce rezultate atît de diferite 1 
Situația se explică, în primul rînd, 
prin cantitățile de masă-verde rea
lizate la hectar. După cum se știe, 
o lucernieră trebuie să dureze patru 
ani. timp în care să se obțină anual, 
în condiții de irigare, cel puțin 70 
tone de. masă-verde la hectar. O

LEGUMICULTURA DIN JUDEȚUL BUZĂU,
PE

In agricultura județului Buzău, 
legumicultura deține un. loc impor
tant. La aceasta . se adaugă și tra
diția îndelungată existentă in ce pri
vește cultivarea legumelor. Potrivit 
planului, in 1988 s-au Înființat cul
turi de legume in ogor propriu pe 
9 150 hectare și culturi duble și suc
cesive pe 4 870 hectare și urmează 
să se obțină o producție totală de 
peste 330 000 tone. De menționat 
că în toate cele 14 consilii agroin
dustriale s-au realizat culturi inter
calate in porumb și în plantațiile 
vitipomicole tinere, de unde se ob
țin. producții suplimentare și, impli
cit, se asigură o mai bună aprovi
zionare a populației cu aceste pro
duse. Demn de remarcat este și fap
tul că pornindu-se de la neimplini- 
rile din anii trecuți, cauzate in mare 
parte de secetă, dar și de nerespec- 
tarea de către unele unități a cerin
ței elementare de a se asigura sur
sele dc apă pentru irigat, incă din 
toamna anului trecut culturile de 
legume au fost amplasate numai pe 
terenuri amenajate pentru irigat. Și 
incă un amănunt : in 1988 legumi
cultorii buzoieni au extins folosirea 
foliei perforate pentru protejarea 
culturilor timpurii, soluție „breveta
tă" de Stațiunea de cercetare și pro
ducție legumicolă Buzău. De aseme
nea, in foarte multe ferme legumi
cole se practică cultivarea tomatelor, 
ardeiului, cepei. castraveților și 
pepenilor in culise de porumb, asi- 
gurindu-se astfel un microclimat 
favorabil1 și reducerea efectelor ne
gative ale secetei înregistrate in ul
tima parte a lunii iulie.

La toate acestea s-a adăugat și 
faptul că, incepind din 1988, prin re
tribuirea legumicultorilor in acord 
global cu plata in natură la princi
palele culturi (tomate, ardei, ceapă, 
usturoi și pepeni), participarea la 
muncă a sporit simțitor, o dată cu 
răspunderea față de realizarea unor 
producții superioare — cantitativ și 
calitativ. în aceste condiții, planul 
livrărilor de legume Ia fondul de 
stat pe cele 7 luni care au trecut 
din acest .an a fost realizat și de
pășit — la unitățile agricole cu 18 

bine cunoscută regulă este ca în fie
care an o pătrime din suprafața 
lucernierei să fie întoarsă și insă- 
mînțată. Dacă în prima unitate a- 
ceastă regulă este respectată intoc- 
mai. in cea de-a doua lucrurile stau 
cu totul altfel. Din 160 de hectare de 
lucernă, 110 au fost însâmințate in a- 
ceastă primăvară, iar 50 hectare sînt 
în anul trei. „Producția de masă- 
verde pe lucernieră tinără a fost 
mică — ne spune Constantin Mazilu, 
președintele cooperativei. Ca atare, 
Ia prima coasă am adunat puțin". 
Asemenea situații pot fi constatate 
și in alte unități agricole. De alt
fel. pe ansamblul județului, din 12 000 
hectare, numai 4 000 sînt cultivate 
cu lucernă anii doi și trei, cînd pro
ductivitatea este maximă, iar cea

în unități agricole 
din județul Brăila

mai mare parte (5 000 hectare) sînt 
în anul intii și 3 000 de hectare in 
anii patru și cinci, cînd productivi
tatea este mai redusă.

S-a stabilit ca ferma sau bri
gada de furaje să răspundă de 
producerea fînului de la semă
nat și pină la recoltat, iar fer
ma zootehnică — de conservare și 
depozitaro. Or, în cele două unități 
se procedează diferit. La C.A.P. Si
liștea, producerea furajelor revine 
unei brigăzi organizate cu cîțiva ani 
în urmă și conduse de vicepreședin
tele unității, Gheorghe Cioroiu, iar 
de depozitare și conservare răspun
de șeful fermei zootehnice, Ion Cră
ciun. La C.A.P. Suțu, după insămîn- 
țare, de producerea furajelor, ca și 
de conservarea lor se ocupă șeful 
fermei zootehnice. Un alt aspect 
care merită consemnat este grija 
deosebită manifestată de brigada de 
furaje de la Siliștea pentru efec
tuarea la timp a lucrărilor de recol
tare, astfel incit să rezulte un fin 
valoros din punct de vedere al con
ținutului de proteină și vitamine. 
„Cosim lucerna in momentul optim 
— ne spune președintele unității. 
Ștefan Bălan. La strîns, cel mai 
bine șe lucrează între 5 și 9 dimi
neața, cînd finul e muiat de rouă tar 
frunzele nu se scutură. După aceas
tă oră, brigada se deplasează la în
cărcarea baloților în căruțe". Cu to
tul altfel se prezintă situația la coo
perativa agricolă Suțu. Aici, lucră
rile de recoltare au întîrziat, finul 

UN DRUM BUN
la sută, iar la gospodăriile popu
lației — cu 1 643 tone. în aceeași 
perioadă, fermele pomicole ale între
prinderilor agricole de stat au livrat 
suplimentar pe piața internă și la 
export peste 1 200 tone de fructe.

Am fost în aceste zile printre 
grădinarii buzoieni și am reținut 
hotărirea fermă a acestora de a pune 
din plin in valoare condițiile clima
tice deosebit de favorabile din acest 
an, de a reafirma o tradiție prin 
producții superioare celor planifica
te. La Asociația economică de stat

Rezultate 
și experiențe 

ce se cer mai hotărît 
generalizate

și cooperatistă sere-solarii Buzău, 
principalul furnizor de legume-ver- 
dețuri. varză timpurie, castraveți, 
tomate și ardei, peste 800 de oameni 
participă zilnic la lucrările de În
treținere, irigare și recoltare. Di
rectorul asociației, inginerul Aurel 
Stroe, ne-a precizat : „Planul la 
varză timpurie a fost depășit, livrînd 
la fondul de stat 1 350 tone. Ca atare, 
am realizat importante beneficii. 
Cea mai mare parte din suprafața 
cultivată am protejat-o cu folie 
perforată, pe care o folosim la 6 

^cicluri de producție, timp de 3 ani, 
iar cheltuielile pe un hectar protejat 
— circa 15 000 lei — se amortizează 
după primul ciclu. Răsadul de var
ză timpurie l-am plantat pină la 10 
martie și producția medie la un hec
tar protejat cu folie perforată a 
fost de peste 40 tone". Eficiența a- 
cestei metode poate fi argumentată 
și de cooperatorii de la Găvănești, 
care la cartofii timpurii au obținut 
peste 14 tone la hectar, aproape du
blu față de cei de la Mărăcineni, 
care, manifestind neîncredere și iner
ție față de nou, au protejat cu folie 
perforată doar... praful din magazie.

se adună și se transportă pe apu
cate.

Și în alte unități se procedează Ia 
fel, există neajunsuri în ce priveș
te organizarea lucrărilor de stringe- 
re a furajelor. La C.A.P. Tichilești, 
de pildă, din 700 tone de fin. cit 
reprezintă planul perioadei, s-au de
pozitat 350. urmind să se înregis
treze un deficit de 700 tone, care 
va fi suplinit cu alte categorii de 
furaje. La C.A.P. Stăncuța, lucrurile 
stau mai rău. Din 1 500 tone de fin, 
cit trebuia depozitat pină acum. în 
furajerie sint numai... 20 de tone. 
Cu puțin timp în urmă, într-o foaie 
volantă editată de ziarul local, după 
ce se spunea că finul s-a strîns în 
proporție de... 1 la sută, se punea 
întrebarea : „Ce are de gind condu
cerea unității ?“ Aflăm însă că de la 
publicarea foii volante, cantitățile 
depozitate au crescut cu... 0,3 la 
sută. De ce ? în bună măsură, răs
punderea pentru această situație re
vine întreprinderii județene de pa
jiști, care a preluat de la această uni
tate 90 hectare de lucernă pentru să- 
mință, nepermițînd acesteia să ia 
prima coasă, așa cum fusese înțele
gerea, ceea ce ar fi însemnat 400 de 
tone de fin. Totuși mai erau 80 de 
hectare cu lucernă. De aici începe 
răspunderea cooperativei. De pe 40 
hectare, cultură nouă semănată in 
primăvară, s-a luat doar o coasă 
și ar mai fi posibilă una. Din lu
cerna strînsă de pe celelalte 40 de 
hectare s-a asigurat hrana zilnică, 
a animalelor. Cum se va rezolva a- 
ceastă problemă? S-a ales o varian
tă „convenabilă". „Ne descurcăm 
noi cu suculente șl paie" — ne asi
gura președintele unității, Ion Ciu
percă. înlocuirea unor sortimente 
de furaje cu altele este o modali
tate de a ieși din impas, dar cil 
efecte negative pentru producția de 
lapte, care a devenit o practică în 
unele unități.

Pentru a se obține, în continuare, 
o producție mare de furaje este ne- 
cesar să fie acordată o susținută’ 
atenție irigării culturilor furajere. 
Din arest punct de vedere, putem 
spune că în județul Brăila — județ' 
care are cea mai mare parte din 
suprafața de teren arabil amenajată 
pentru irigat — există condiții bune 
pentru desfășurarea acestei lu
crări. Pe terenurile cultivate cu 
plante furajere ale multor unități 
agricole, aripile de ploaie erau în
tinse și se administra apa necesară. 
Este adevărat că nu toate unitățile 
au suprafețe de pășunat pe măsura 
efectivelor de animale, dar peste tot 
acestea sînt parcelate și irigate. în 
unitățile .care sînt racordate la sis
temul de irigat cu conducte sub pre
siune, această activitate se desfășoa
ră normal. Sint însă și unități, ca 
cele din Stăncuța, Suțu. A.E.I. Siliș-, 
tea, unde irigarea se face cu aju
torul motopompelor, deci este ne
voie de motorină. La A.E.I. Siliștea, 
pentru irigarea celor 900 hectare, 
necesarul zilnic de motorină ar fi de 
1 200 litri, dar unitatea primește. în 
medie. 300 litri. Asemenea situații 
am intilnit și in alte unități agricole.

Pentru asigurarea furajelor nece
sare se impune să fie . intensificate 
strîngerea și depozitarea lor, urmă- 
rindu-sc realizarea și chiar depă
șirea cantităților planificate.

Lucian CIUBOTARU 
Nicolae ENACHE

Revenind la Asociația economică 
de stat și cooperatistă sere-solarii 
Buzău, reținem că aici se recoltează 
și se livrează zilnic peste 30 tone 
de tomate, castraveți și ardei. La 
ferma nr. 14, condusă de ing. Geor- 
geta Stan, se lucrează cu toate for
țele la recoltarea tomatelor și ar
deiului. La ordinea zilei se află, 
mai ales in această perioadă, ca
racterizată printr-o puternică se
cetă, irigarea culturilor, concomi
tent cu administrarea gunoiului 
de pasăre, circa o tonă la hec
tar, precum și lucrările de între
ținere. „Prin plivit și prășit am reu
șit să păstrăm culturile curate, fără 
buruieni, bine dezvoltate — ne pre
cizează șefa fermei. Pe unele supra
fețe a fost necesară chiar și a cincca 
prașilă". Alături, la ferma nr. 4, 
condusă de ing. Gheorghe Modoianu, 
tomatele au fost cultivate pe 8 hec
tare, cărora li s-au adăugat incă 
două, după recoltarea verzei timpu
rii. la 10 iunie, astfel că plantele au 
deja fructe mari, care au început să 
se coacă. Bine întreținute și irigate, 
culturile din această fermă, precum 

*și din cele de la Dîmbroca, Scurtești 
și Gherăseni asigură obținerea unor 
producții superioare celor planifica
te. Pentru evitarea unui gol in a- 
provizionarea cu varză pe perioada 
verii, pe ansamblul județului s-au 
plantat suplimentar 60 hectare cu 
soiul „Gloria".

Că legumicultorii buzoieni își fac 
din plin datoria o demonstrează și 
piețele din municipiul Buzău și ora
șul Rîmnicu Sărat, din centrele 
agroindustriale Nehoiu, Berea. Pătîr- 
lagele, unde prin magazinele de spe
cialitate se desfac zilnic 80—100 tone 
cartofi, 20 tone varză, 25—30 tone 
tomate. 10—15 tone ceapă, 12—16 tone 
ardei, 10 tone castraveți, 5 tone mor
covi, 4 tone dovlecei, precum și în
semnate cantități de fructe și legu- 
me-verdețuri. Dovadă că revirimen
tul așteptat in legumicultura jude
țului este in curs de înfăptuire.

Stelian CHIPER
corespondentul „Scinteii"
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-la izvoarele vieții, ale realității socialiste a patriei
Condiția literaturii este viața, 

istoria trăită de oameni. Nici o ope
ră adevărată nu s-a născut vreodată 
din neant, intr-un univers de hirtie, 
ci din apropierea de viață, de reali
tățile cotidiene, social-politice, eco
nomice și spirituale. în zilele noas
tre, implicarea maselor în istoria 
este acaparantă și profundă, mijloa
cele de comunicare intre oameni cu
nosc perfecționări grație cărora dis
tanțele dispar, timpul se accelerea
ză, iar interdependența este de 
neevitat. Izolarea scriitorului devine 
imposibilă. Solicitat de realitățile 
timpului său. creatorul, scriitorul se 
află inevitabil in mijlocul evenimen
telor de zi cu zi, participă la ele, 
la existenta oamenilor. Legătura cu 
viața este, în aceste condiții, nu doar 
o dorință, un deziderat sau o necesi
tate, ci o realitate obiectivă, un dat 
fundamental și cotidian. De aceea, 
sursa inepuizabilă a creației unui 
scriitor este chiar propria lui viață 
implicată în viața și evenimentele 
timpului pe care-1 trăiește.

Evenimentul istoric influențează 
conștiințele, le modelează. Istoria de
termină decisiv destinele oamenilor, 
iar pe scriitor îl interesează în pri
mul rind — mărturisea Marin Preda 
— să arate ce urmări are evenimen
tul în viața personală a eroilor. „în 
paleontologie — spunea scriitorul — 
dintr-un dinte de brontozaur se re
constituie intreg animalul. Pornesc 
citeodată de la un fapt simplu, apa
rent nesemnificativ, din care se poa
te reconstitui însă un univers uman". 
Dintr-un asemenea fapt de viață, 
cunoscut mai intîi într-o scrisoare 
trimisă „Scînteii tineretului" și „ve
rificată" de scriitor pe teren, la fața 
locului, a fost reconstituit universul 
uman al eroului din romanul „In
trusul", carte reprezentativă pentru 
una dintre pozițiile spirituale ale 
constructorului contemporan, ale 
eroului, întemeietor de lume nouă. 
Rod al cunoașterii nemijlocite a 
vieții, cartea este, totodată, revela
rea unei imagini necunoscute, noi, 
surprinzătoare a vieții.

„Doamna Bovary sint eu !“ a ex
clamat Flaubert, intrigat de puzde
ria de supoziții cu privire la împre
jurările și personajele reale din care 
s-â inspirat. Și dacă nucleul acestui 
roman l-a constituit un fapt divers 
petrecut aievea in comuna Ry, din 
regiunea Rouen, dacă intriga doam
nei Bovary își trage substanța din 
surse multiple, din fapte și întâm
plări petrecute în viață, nu-i mal 

puțin adevărat că ea este, în mod 
esențial, creația spiritului flaubertian, 
efectul acțiunii exercitate asupra 
unei „teme" de forța demiurgică, 
atotcuprinzătoare si transformatoare 
a geniului său creator, care i-a in
suflat o aparență de viață mai in
tensă, mai concentrată, mai percu
tantă decit viața însăși. Ion al 
lui Rebreanu a fost revendicat 
de zeci de „prototipuri" : scrii

Avem nevoie de noi romane, de noi poezii, de noi 
piese de teatru, de lucrări în domeniul artei plastice, de 
noi lucrări muzicale.

Am convingerea că oamenii de creație din toate sec
toarele vor înțelege că ne aflăm într-un asemenea moment 
al dezvoltării societății românești îneît trebuie să se anga
jeze, cu mai multă hotărîre, de a lucra zi și noapte pentru 
a contribui, pe calea creației lor, la ridicarea generală a 
nivelului de cultură al poporului.

NICOLAE CEAUȘESCU

torul a mărturisit tn repetate 
rînduri care a fost faptul de 
viață de la care a pornit, scena 
smulsă realității care i-a izbit ima
ginația creatoare, făcîndu-1 să audă 
pentru prima oară sunetul funda
mental al viitorului mare roman, 
însă ar fi o naivitate să ne ima
ginăm nașterea capodoperelor ca pe 
un act de simplă transcriere, de co
piere a realității. „în romanul meu, 
spunea Liviu Rebreanu, nu este nici 
un personagiu copiat după natură, 
dar nu este nici un personagiu in 
care să nu fie ceva real". A lua din 
realitate nu înseamnă a stânjeni li
bertatea creației și libertatea inspi
rației, căci „realitatea e lutul care 
servește la modelarea operei de 
artă". Aoeasta este deci relația dia
lectică dintre viață și literatură, din
tre documentul realității cunoscute 
și actul inspirației artistice. Imposi
bil de a se naște dintr-un univer» 

de hirtie, din nimic, literatura este 
viață reală trecută prin sufletul ar
tistului. în acest fel, pornind din so
lul inepuizabil și fertil al realității, 
al vieții și al istoriei ca parte a vie
ții, lucrurile și oamenii creați de 
imaginația liberă a scriitorului pot 
dobîndi o valoare general-omenească.

Rezultat al muncii și cunoașterii, 
creația literară își trage seva din 
frămintările și năzuințele poporului.

„Ideile șl tendințele sociale sînt 
chiar singele cald și hrănitor care 
nutrește și face viețuitor organis
mul numit artă", arăta C. Dobrogea- 
nu-Gherea, iar G. Călinescu, subli
niind importanța legăturii cu viața 
a operei de artă și a creatorului său, 
spunea : „Zadarnic învîrtim conde
iul și ne pierdem vremea, din curata 
reflecție nu iese nimic. De aceea noi 
toți trimitem pe artist pe șantiere 
să cunoască viața și oamenii, știind 
că arta este o oglindire a vieții. Prin 
urmare, doi sînt termenii ce trebuie 
împreunați concret și cu valoare uni
versală : viața și arta".

Sînt reflecții și convingeri artis
tice cu atît mai actuale, mai rezo
nante acum, cind, în lumina tezelor 
din aprilie, creatorii sporesc contac
tele cu viața, cu oamenii, organi
zează vizite în mari întreprinderi, pe 
platforme industriale, pe ogoarele 
patriei, în județe, in sate și orașe. 

Fără îndoială că descinderea în 
uzine sau pe ogoare nu soluțio
nează, de la sine, problemele crea
ției, că nu există rețete, formule, 
șabloane în ceea ce privește „legă
tura cu viața", pe care fiecare scri
itor o rezolvă în felul său. Cineva 
foarte bine documentat la fața lo
cului poate să dea o lucrare medio
cră sau chiar proastă. Documenta
rea, în înțelesul său larg, cuprinză

tor, complex, ține și de Înzestrarea 
creatorului, și ea este, intr-un anu
me sens, chiar o funcție a talentului 
său. Modalitățile în care ea se poa
te realiza sint foarte, diverse, di
recte sau indirecte, cu un program 
bine stabilit sau efectuate pe nesim
țite. Pină la urmă, decisive pentru 
literatura ce se va scrie rămîn an
tenele receptivității, intuiția, pu
terea analitică și de sinteză a gîn- 
dirii. capacitatea de înțelegere, ni
velul pregătirii politice, intelectuale 
și culturale, natura talentului și, 
firește, munca scriitorului pe 
propriul manuscris. Munca esențială 
a scriitorului se desfășoară, așadar, 
Ia masa de lucru. Acolo se scriu 
cărțile și nimic nu poate înlocui ca
litatea acestei munci, căci, cum scria 
G. Călinescu, „cea mai patriotică 
faptă a unui adevărat artist este să 
compună capodopere (...) spre a do
vedi astfel viabilitatea spirituală a 

unui popor". La masa de lucru 
scriitorul „răsfoiește" insă viața 
trăită, cunoscută din contactele, do
cumentările, împrejurările la care a 
luat parte ; la masa de lucru se în
tâlnește cu miile de chipuri cunoscute 
in drumurile sale în patrie; la masa 
de lucru scriitorul are în față o lume 
de sentimente și ginduri, care, spunea 
Anatole France, '„nu sînt gîndurile 
lui, ci propriile noastre ginduri, pe 
care poetul le face să cînte în noi". 
Această masă de lucru poate fi goa
lă, pustie, dar și încărcată cu foile 
nescrise ale vieții și realității, cu 
universul foșnitor, greu de sensuri 
al gindurilor. aspirațiilor și împli
nirilor omenești. „Este necesar 
să se încetățenească în activi
tatea Uniunii scriitorilor și a 
celorlalte uniuni — sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu — întărirea 
contactului cu cititorii, cu beneficia
rii operelor, cu cetățenii. Desigur, 
in cadrul acțiunilor de care s-a vor
bit, artiștii vor citi sau vor prezen
ta cetățenilor operele lor, dar cu 
această ocazie ei vor trebui să as
culte și ce spun cititorii. Din aceasta 
va ieși ceva util atit pentru public, 
cit și pentru creator. In felul acesta, 
cititorii, ascultătorii, spectatorii vor 
primi din partea uniunilor de crea
ție sprijin, astfel incit să poată în
țelege mai bine operele, în același 
timp, insă, și scriitorii, artiștii, oa
menii de creație, in general, vor in- 
țelege mai bine aspirațiile și dorin
țele publicului pentru a putea crea 
lucrări care să corespundă dorințe
lor și năzuințelor cetățenilor patriei 
noastre. Deci, din stringerea acestui 
contact are de ciștigat pină la urmă 
societatea noastră socialistă, arta și 
cultura, oamenii de creație, cetățenii 
patriei".

Dînd curs acestei generoase și fer
tile orientări, uniunile noastre de 
creație au organizat și in ultima 
vreme numeroase asemenea acțiuni. 

Ce valoare și semnificație ar
tistică, scriitoricească au aceste 
contacte ? Cit de fertile sînt ele 
din unghiul de vedere al cu
noașterii oamenilor și realități
lor socialiste ? Am pus aceste între
bări unui număr de scriitori, rugin- 
du-i. totodată, să împărtășească citi
torilor ce le-a reținut în mod deose
bit atenția. Desigur, sint consemna
te aici primele ginduri. impresii, 
reflecții. Nu ne îndoim că ele vor 
rodi, după un necesar răstimp de 
„gestație", în lucrări semnificative 
și — de ce nu ? — chiar in opere de 
seamă.

.... Cu toate datele și caracteristicile sale de creațiane fi
rească a naturii unanime care se creează pe sine în plină
tatea frumuseții ei, acest peisaj este, de fapt, o creație 

a omului, a omului constructor"

„Cine nu-și amintește de vechiul Urziceni : un tîrgușor plin 
de praf.,. ? Acum a devenit un oraș modern, curat, cu 
blocuri noi, cu drumuri asfaltate, cu întreprinderi industriale.

Dar cel mai mult m-au impresionat oameni'..."

„Față în față cu oamenii, eroii 
scrisului nostru"

Vasile Rebreanu : S-a spus că 
scriitorul este un glas al Cetății. Așa 
e. Dar pentru a fi un adevărat glas 
al șcestei unice Cetăți care i-a dat 
viață și în mijlocul căreia trăiește, 
trebuie, mai presus de orice, s-o cu
noască, să respire în atmosfera, în 
climatul ei, să se contopească cu ea, 
numai astfel va putea deveni expo
nentul ei autentic și peren.

S-a vorbit mult despre cunoaște
rea vieții și, în acest context, despre 
documentare. Documentarea se face 
însă zilnic, clipă de clipă, este oxi
genul prin care artistul trăiește. Sînt 
binevenite, salutare, dătătoare de re
zultate remarcabile, uneori, deplasă
rile organizate, documentările în 
grup, în funcție de interesele, preo
cupările și proiectele scriitorilor. Ele 
dau prilejul de a parcurge marile 
trasee ale giganticelor cetăți ale ță
rii, tumultul creator care a cuprins 
patria noastră in ultimii 23 de ani, 
de cind in fruntea partidului și țării 
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Ele. aceste contacte si întâlniri, favo
rizează și climatul necesar, schimbul 
fertil de idei între confrați, între 
scriitori și cititori. Sintem, astfel, 
față in față cu oamenii, eroii scri
sului nostru. Și e bine, e vital, cred 
eu, să auzim și părerea oamenilor 
despre ce scriem noi, opinia lor des
pre cărțile noastre, ideile lor despre 
creație, muncă, aspirații, preocupări 
și împliniri. De aici nu avem decit 
de ciștigat cu toții, are de ciștigat 
cultura noastră socialistă.

Eu însumi am străbătut asemenea 
fericite și fecunde itinerare, fie pe 
urmele glorioaselor lupte ale trecu
tului românesc, fie pe mari platfor
me ori gigantice șantiere, am cunos
cut oameni minunați, i-am ascultat 
vorbind despre munca lor și a noas
tră. Toate aceste impresii au avut 
drept rezultat reportaje publicate în 
presă, povestiri și nuvele, dar și un 
imens bagaj de impresii care, după 
„gestația" necesară, se vor transfor
ma în miracolul cărții, în lucrări 
destinate acestui timp eroic.

Eugenia Busuloceanu : Am mal 
spus-o și cu alte ocazii, și cu atit 
mai mult simt necesitatea s-o reafirm 
acum, că nici un studiu de strictă 
specialitate și nici teatrul cu școala 
scenei nu pot înlocui măreața școa
lă a vieții. Pe această idee a legăturii 
permanente cu viața se înscriu și că
lătoriile noastre în țară, vizitele de 
documentare în județele patriei, or
ganizate în spiritul tezelor, orientă
rilor și indicațiilor date de secretarul 
general al partidului în expunerea 
făcută la ședința Comitetului Politic 
Executiv din 29 aprilie a.c. în acest 
cadru amplu, plin de coordonate ce 
jalonează cuprinzător obiectivele și 
direcțiile de acțiune ale activității 
ideologice și muncii politico-educa
tive, în care scriitorii se simt adînc 
implicați, dialogul cu gazdele, cu oa
menii muncii din întreprinderi indus
triale și unități din agricultura so
cialistă este extrem de fructuos.

Subliniind puternica legătură ce 
există intre scriitorii neamului nos
tru și aspirațiile și luptele celor 
mulți, între creator și eroii săi din 
viață, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
formula acest îndemn generos : 
„Eroii nu se pot găsi decit tot în uzi
ne, in institute, iar vorbind de agri
cultură, în cooperative, in stațiunile 
de mecanizare, in I.A.S.-uri, în rin- 
dul maselor populare. Avem oameni 
minunați, zeci, sute, mii de eroi ai 
muncii și vieții socialiste ! Mergeți, 
tovarăși scriitori, in mijlocul lor, nu 
căutați aiurea acești eroi ! Ei sînt in 
viața de toate zilele, ei asigură feri
cirea, înălțarea comunistă a Româ

niei. Pe ei căutați-l. pentru ei scrieți, 
pe ei serviți-i !“.

Am fost, recent. In Ialomița. 
Ne-am dat seama la fața locului de 
impresionantele realizări obținute în 
cei 23 de ani de la Congresul al IX- 
lea. Toate aceste profunde schim
bări, care au produs asupra noastră 
o puternică impresie, ne-au întărit 
și mai mult convingerea că numai 
trăind în miezul fierbinte al acestei 
realități contemporane, în mijlocul 
oamenilor și împreună cu ei, putem 
scrie romane și piese de teatru bune, 
cu personaje puternic conturate, cu 
caractere mari, viguroase, pasionale, 
lucrări care să oglindească cu ade
vărat însușirile spirituale ale omu
lui nou, intr-un cuvînt tot ceea ce 
formează patosul izvorît din convin
gerile lui, ceea ce își găsește expre
sia in faptele sale.

Cred câ nu greșesc cînd afirm, pe 
baza experienței pe care o am — 
munca de documentare constituind 
pentru mine un proces distinct, de 
neînlocuit în elaborarea unei piese — 
că oamenii și faptele lor de astăzi 
depășesc cu mult puterea d,e imagi
nație a autorului. Ba. aș spune chiar, 
că viața vine uneori în contradicție 
cu improvizația care-și născocește 
după bunul său plac personajele, si
tuațiile dramatice. E întristător să 
constați lipsa de vigoare, paloarea și 
cenușiul unor lucrări cind atâtea și 
atitea subiecte interesante, vii, ade
vărate forfotesc în jurul nostru. îmi 
amintesc că undeva marele scriitor 
Marin Preda, vorbind despre relațiile 
cetățenești ale scriitorului, _ despre 
implicarea lui în politică, des
pre solicitările vieții obștești, spu
nea : „Activitatea obștească, pen
tru cei care sînt astfel multi
lateral înzestrați, se confundă aproa
pe cu profesiunea lor de scriitor. Mai 
rău ar fi dacă nu s-ar profita de 
acest dublu avantaj și, deși cunoști 
în adîncime unele probleme de mare 
interes — cunoaștere care este fruc
tul acestor activități — Întors la 
masa de scris să construiești subiec
te imaginare, să faci o literatură în 
care relațiile și problemele reale ale 
vieții sint pur și simplu date la o 
parte și inventate altele..." Firește, 
realitatea, oricit de bine ai cunoaș
te-o. nu ne oferă de obicei scheme 
dramatice de-a gata. Dar oricît de 
bună ar fi schema pe care am intoc- 
mit-o, dacă lucrarea noastră nu con
ține material luat din viață, ea va fi 
lipsită de vlagă, va fi artificială. 
Cînd florile fanteziei nu răsar din 
sămînța adevărului, adică a vieții, ele 
se ofilesc repede, mor. Numai avîn- 
tul fanteziei și invenția artistică cu 
puternice rădăcini în viață ne pot 
ajuta să scriem cărți și piese de tea
tru veridice, cu adevărat valoroase, 
într-o societate ca a noastră, atît de 
bogată în fapte, cu oameni care 
și-au format individualitatea, perso
nalitatea lor, găsim, cu condiția, bi
neînțeles, să căutăm, o sumedenie de 
personaje cu caractere puternice și 
acțiuni interesante', găsim conflicte 
surprinzătoare pe care nu le-am pu
tea niciodată născoci, găsim istorii 
Întregi cu subiecte care nici nu ne-ar 
trece prin minte dacă n-am lua cop
tact cu viața. Ceea ce este minunat 
pătrunde în sufletul nostru, stimu
lează gindirea, dă aripi închipuirii 
pentru a scrie noi lucrări, noi piese 
de teatru.

Mircea Tomuș : Dacă e adevărat că 
obiectele, lucrurile, peisajele, într-un 
cuvint componentele lumii reprezintă 
fiecare un semn, o „literă" scrisă în 
cartea mare a existenței, atunci e de 
la sine înțeles că orice demers de 
cunoaștere a realității are semnifica
ția unui act de lectură, cu tot ceea ce 

presupune el. Poți să vezi un peisaj 
de prima dată sau poți să-1 vezi a 
zecea oară. ’ De fiecare dată iți va 
comunica, pe lingă semnificația fun
damentală a esenței lui ca „obiect" 
particular, și un snop de mereu alte 
semnificații, unele abia de ordinul 
nuanțelor, dar cîtă importanță pot 
avea, uneori, și nuanțele ; care îi 
sporesc Înțelesul primordial și, cu 
aceasta, înțelesul acelei cărți atotcu
prinzătoare pe care obișnuim a o 
numi existența unanimă. Lectura a- 
cestei „cărți" are darul de a nu se 
epuiza niciodată ; apoi pe acela, la 
fel de binecuvintat, de â putea fi 
mereu reluată, de la capăt sau de la 
mijlocul oricărui capitol. Dar, oare, 
nu sînt, acestea, și înzestrări ale ace
lor obiecte bine definite, incrustate 
cu semne numite litere și pe care noi 
le chemăm cărți ? Călătoria cu cîștig 
de învățăminte prin lume, lectura 
marelui manuscris al existenței deci 
nu concurează și nici nu suplinește, 
cum ar fi unii îndemnați să creadă, 
lectura cărților propriu-zise ; după 
cum nici lectura acestora din urmă

La obîrșiile cîntecului despre țară 
și constructorii ei

Eugenia Busuioceanu : Ce m-a im
presionat în mod deosebit ? Iată o 
întrebare ce mă pune oarecum în 
încurcătură. Peste tot pe unde am 
trecut mi-a plăcut, am fost, așa cum 
spuneam, realmente impresionată. In 
drumurile pe care le-am făcut prin 
județul amintit, în mintea mea se de
rula un film cu imagini de ieri și de 
azi. Cine nu-și amintește de vechiul 
Urziceni, un tîrgușor plin de praf, de 
roiuri de muște, cu maghernițe unde 
găseai greu să bei un pahar cu apă? 
Acum. Urzicenii au devenit un oraș 
modem, curat, cu blocuri noi, cu 
drumuri asfaltate, cu întreprinderi 
industriale, cea mai importantă din 
ele fiind fabrica de ferite pe care 
am vizitat-o pe îndelete. Dar cel mai 
mult m-au impresionat oamenii, cei 
care au dat viață tuturor acestor 
planuri de construcție economico-so- 
cială, de dezvoltare generală a jude
țului Ialomița — județ care are azi 
cu ce se mîndri.

Un om de excepție, înzestrat cu 
reale calități de conducător, am în
tâlnit la C.A.P. Gîrbovi in persoana 
președintelui cooperativei, tovarășul 
Marcel Dobra — Erou al Muncii So
cialiste. La început n-a prea vorbit, 
a ținut în schimb să ne arate ferțne- 
le vegetale bogate, unde fără expli
cații se vedeau concret rezultatele 
unei munci bine organizate și de 
perspectivă. Rugat apoi să ne po
vestească aspecte mai importante din 
viața și experiența sa deosebit de 
bogată, cele relatate pur și simplu 
ne-au captivat. Și asta pentru că nu 
a idealizat nimic, nu a încercat să se 
înfățișeze în fața noastră ca un erou 
pozitiv, perfect, ca o statuie gata 
turnată în bronz. Dimpotrivă, pre
zența lui ne-a demonstrat că aseme
nea oameni, care reprezintă cu ade
vărat exemple demne de urmat, nu-și 
ies din piele ca să-și arate înaltele 
calități politice și profesionale, nu 
fac paradă de ele, ci le vădesc în 
mod firesc atunci cînd împrejurările 
vieții o cer. Că duc, în general, o via
ță normală, adică au calități, dar și 
defecte, au parte de bucurii, dar și

nu poate concura sau înlocui cunoaș
terea directă a existenței concrete. 
Nici marea înțelepciune a savanți- 
lor, dar nici minima orientare pe 
harta reală și imaginară a vieții în 
care ne este dat să trăim nu se. pot 
alimenta de la o singură sursă, 
oricit ar părea ea de bogată și oricît 
ar fi ea de orgolioasă : sînt izvoare 
care se împletesc și completează ; pi
cătura de apă a unuia face să rever- 

de amărăciuni, trăiesc unele izbinzf, 
dar cunosc și înfrîngeri, iubesc, vi
sează, se zbuciumă, au și slăbiciuni, 
ca orice ființă omenească. Intr-un 
cuvînt, sînt oameni, oameni adevă- 
rați. Dar ceea ce îl caracterizează 
propriu-zis pe un astfel de om este 
spiritul de abnegație și dăruire, fap
tul că el pune mai presus de toate 
interesele colectivității, că se dăruieș
te, cu toată pasiunea, muncii sale, 
cauzei socialismului. Un asemenea 
om, cu o personalitate atit de bogată, 
poate fi un erou literar ideal, capa
bil adică să declanșeze conflicte dra
matice din cele mai interesante. Ase
menea oameni sint mulți, ca frunza 
și ca iarba. Ei sînt autorii marilor 
transformări petrecute în țara noas
tră, transformări ce-și merită cu pri
sosință rapsozii, romancierii, poeții, 
datori să le înalțe cîntecul pe măsu
ră, să-i descrie în noi și noi opere.

Vasile Rebreanu : Ce este impre
sionant, unic, zic eu, e faptul că, pe 
acest fond de lume in mișcare, de 
transformări unice și uluitoare ale 
realității geografice și ale geografiei 
sufletului, se păstrează, iată, și aura 
de mit Voi relata unul din acestea, 
care poate își va găsi întruparea în- 
tr-o modernă poveste.

întâmplarea a făcut ca, zilele aces
tea, să aud în Sălaj o foarte fru
moasă legendă. Spun bătrinii că, de 
mult, ciobanii din satul de sub Mă
gura Priei, care cum pleca primăva
ra cu oile în munte nu se mai în
torcea. Azi așa, miine așa, satul a- 
junsese în primejdie de a rămine 
fără flăcăi. Intr-un târziu, taina a 
fost dezlegată : Zina pădurii dorea 
să se mărite, mirele însă trebuia să 
îndeplinească o condiție esențială — 
să știe să cinte. Descoperirea aceas
ta a făcut întreg satul de sub Măgu
ra Priei să se cutremure : aici cîn
tecul era necunoscut, nu se știa nici 
ce înseamnă acest cuvînt, cintec, și, 
așa stînd lucrurile, neputînd înde
plini dorința frumoasei Zîne, era 
sortit să piară. Jalea ce cuprinsese 
satul a fost înlăturată de un tânăr 
păcurar, cel mai chipeș și mai în- 

bereze de străluciri picătura celui
lalt și reciproc. Ignorînd sau acope
rind un izvor, unda celuilalt devine 
opacă. Oricit ar fi de modestă, de 
restrinsă in planul ei strict geogra
fic, orice călătorie reprezintă o celu
lă de adevărată aventură umană a- 
totcuprinzătoare, cu toate componen
tele și toate trimiterile spre întregul 
de semnificații al întregului existen
ței.

drăzneț, care și-a luat turma și a 
pornit s-o pețească pe Zînă. Aceas
ta, de cum l-a văzut, a fost cu to
tul ineîntată de el. Hotărîtă să-l 
ia de bărbat, îl supuse la cele mai 
felurite probe. Flăcăul se dovedește 
neîntrecut la toate : e harnic, în
drăzneț, iute la minte. Mai rămînea 
ultima probă, să cînte. Cum nici el, 
ca nimeni din satul lui, nu auzise 
de așa ceva, iși dă seama că e pier
dut și durerea cea mare care-1 în
cearcă e nu aceea că dispare el, ci 
că pentru satul său nu mai există 
nici o scăpare. Toți ceilalți flăcăi îi 
vor împărtăși soarta. Cu inima frîn- 
tâ, spre a-și lua rămas bun de la 
codrul ce pentru el însemna întrea
ga lume, rupe o creangă și o duce 
la buze ca intr-un ultim sărut. Dar, 
minune 1 Creanga începe să cînte. Și 
tot codrul, și toată lumea se umplu 
de cintecul lui. Vrăjită, Zina îl îm
brățișează, fericită că și-a găsit mi
rele cel mai harnic, mai cutezător, 
cu mintea cea mai ageră și care știe 
să cinte ca nimeni altul în lume. De 
atunci, primăvara, într-o anume zi 
din luna mai, îjitreg satul de sub 
Măgura Priei, care a învățat cele 
mai frumoase cintece, cind scoate 
oile în munte, se adună, și, într-o 
sărbătoare plină de lumini, celebrea
ză acel moment fără seamăn care e 
descoperirea cînteculul.

Legenda mi-a plăcut foarte mult. 
Știam multe despre cîntecele fru
moase, știam și că cel mai mare 
cintăreț din toate timpurile, Orfeu, 
a coborit spre țărmii Eladei din pă
durile noastre. Nu auzisem însă o 
legendă despre însăși geneza cînte- 
cului. întâmplarea a făcut s-o aud 
tocmai în aceste zile, cînd pe buzele 
tuturor se găsește numele unei cîn- 
tări, cum alta nu poate fi mai fru
moasă : Cîntarea României. Și încă 
o dată am fost iluminat de revelația 
că aparținem unui popor frumos, 
harnic, cutezător, cu mintea ageră, 
care știe să cînte, care atunci cînd 
atinge un ram acesta devine fluier, 
nai, lăută, și cîntă. Care știe să-și 
cînte Patria lui cea eternă, Patria lui 
dintotdeauna și cea căreia el, azi, îi 

dă înfățișarea de vis cum o va lă
sa-o moștenire viitorimii. Un popor 
de ziditori și cîntăreți, care zidește 
cîntînd, ale cărui zidiri durează și 
sint frumoase, pentru că în trupul 
lor au sufletul cîntecului. Acest cin
tec simbolizează dragostea lui de 
viață, de muncă, iubirea plaiului na
tal, a patriei de azi, renăscute, înăl
țate în piscul frumuseții sale prin 
munca oamenilor care-și urmează cu 
încredere partidul, pe secretarul său 
general. Minunate sînt cîntecele și le
gendele poporului, creații care dau 
glas dragostei lui de viață : am fost 
impresionat să aflu cum aceste an
cestrale. antice mituri române con
viețuiesc firesc cu noile mituri ale 
grandioaselor edificii ale României 
socialiste. Ale marilor ei realizări. 
Realizări ce-și așteaptă cîntăreții și 
rapsozii actuali, creatorii de frumos 
de azi. Ele pot fi cunoscute 
și prin acele documentări pe care 
oamenii literelor le fac în comun, 
schimbă impresii, impresionați ' de 
unicitatea și măreția lor. Sintem un 
popor de constructori, de construcții 
durabile, dar și de cronicari și cîn
tăreți de miracole. Miracole durate 
de mina omului, pentru omul de azi 
și de mîine. Iată de ce consider a- 
ceste documentări nu numai inspira
te și dătătoare de inspirație, dar și 
absolut necesare. Ele fac parte din 
cunoașterea vieții, sînt lutul fertil în 
care-și împlintă rădăcinile opera de 
artă viguroasă și durabilă. Cind 
spun că sintem impresionați mă gră
besc să adaug că subînțeleg aici șl 
o autocritică : noi nu putem rămine 
la acest stadiu, trebuie să dăm via
tă, in noi și noi opere, muncii clo
cotitoare a poporului. Să facem să 
cînte in lucrările de azi împlinirile, 
sentimentele, convingerile ce-i în
suflețesc pe oameni în măreața ope
ră pe care o înfăptuiesc sub condu
cerea partidului.

Mircea Tomuș : Dacă e să aleg un 
moment unic din călătoria noastră, 
care se detașează de toate cele
lalte, s-ar putea părea că neglijez 
sau nedreptățesc alte momente, alte 
locuri, alți oameni. Mi se pare însă 
că. din tot ce am trăit noi în acele 
trei zile, se desprind un moment și 
un loc care le depășesc pe toate ce
lelalte, dar nu pur și simplu concu- 
rîndu-le, ci cumva cuprinzindu-le pe 
toate. Este vorba de întâlnirea noas
tră cu mirificul lac de la obîrșiile 
Lotrului : o panoramă întinsă, des
chisă generos spre orizonturile stră
juite de munții pe care efectul 
perspectivei și. probabil, al cîmpului 
de fugă al privirii întins pe supra
fața lucie și netedă a apei îi făcea 
îndepărtați și apropiați totodată, 
ireali și masivi. Era un spațiu imens, 
deschis miraculos în cercul natural 
al unui hotar de piscuri, o undă al
bastră, străvezie, ușor vălurită în 
ritmul domol și perfect egal al eter
nității, pilcuri de brad de un verde 
întunecat, pînă la negru, alternînd 

cu domoale costișe de pășune, de 
verde crud, dulce și mîngiios ; liniș
tea primordială picura, de undeva 
din nevăzut, nevăzute tălăngi. Un 
peisaj despre care Sadoveanu sau 
Blaga, dacă l-ar fi văzut, ar fi pu
tut spune că a rămas astfel de la 
începutul începuturilor, din zorii 
creațiunii. Dar ce era mai tulburător 
și mai fascinant în acest tulburător 
și fascinant peisaj era, pentru noi, 
că noi cunoșteam destul de bine unde 
este acel început al începuturilor, 
moment al creațiunii. Semnificația 
lui profundă și unică, încărcată de 
sensuri și emoție, stă în aceea că, cu 
toate datele și caracteristicile sale de 
creațiune firească a naturii unanime 
care se creează pe sine în plinătatea 
frumuseții ei, acest peisaj este, de 
fapt, o creație a omului ; a omului 
prospector al bogățiilor și resurselor 
firii ; a omului constructor.

A fost și prin aceste locuri, după 
cum ni s-a evocat, o salbă de șantie
re cu dinamismul și tumultul lor spe
cific ; de ce nu ? cu frumusețea lor 
caracteristică. Dar opera constructo
rilor s-a încheiat. Barajul imens pe 
care l-au ridicat ei după o soluție 
pe cit de originală pe atît de inge
nioasă ia acum tot mai mult înfă
țișarea unui versant natural abrupt, 
pe care grohotișul arocamentelor de 
rezistență, ce pare tot mai firesc, 
este împănat cu tufișuri de arbuști 
și iarbă aspră de munte. Toate răni
le pe care șantierul le-a incrustat in 
ființa vie a munților și văilor s-au 
vindecat. Puterea formidabilă a apei 
strînse în baraj se strînge si e con
dusă pe o distanță de zeci de kilo
metri printr-un canal nevăzut, pe sub 
romantice coline împădurite.

Este o admirabilă operă de con
strucție în acord cu „spiritul și lite
ra" naturii, care fructifică potenția
lul ei latent, dar îi redă înfățișarea 
primordială, de semnificații și con
secințe incalculabile pentru situarea 
omului in univers. Am văzut, acolo, 
la obirșia Lotrului, intruchipîndu-se 
o fărîmă din visul și viziunea lui 
Eminescu, care, în comparație cu ce
lelalte civilizații, al căror efort con
structiv concura și nega natura, ve
dea in civilizația noastră originară 
și definitorie o prelungire a actului 
originar în care natura se creează pe 
sine în toată splendoarea ei :

Lingă riuri argintoase, care 
mișcă-n mii de valuri

A lor glasuri înmiite, printre 
codri, printre dealuri, 

Printre bolți săpate-n munte, 
lunecind întunecos, 

Acolo-s dumbrăvi de aur
cu poiene constelate, 

Codrii de argint ce mișcă a lor 
ramuri luminate 

Și păduri de-aramă roșă 
răsunind armonios.

Anchetă de
C. STANESCU
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Elocventă ilustrare a politicii profanii umaniste
a partidului de creștere a bunăstării poporului

Majorarea retribuțiilor în activitățile de geologie, foraj, 
cercetare științifică, dezvoltare tehnologică,

proiectare și informatică
Pe baza eșalonării stabilite prin 

Decretul Consiliului de Stat nr. 206 
din 25 iulie 1988, de Ia 1 august 
s-au majorat și retribuțiile tarifare 
mai mici de 2 000 lei lunar ale oa
menilor muncii din unitățile indus
triale subordonate Centralei-de- 
partament a geologiei, din dome
niul forajului și lucrărilor geolo
gice, precum și din activitatea de 
cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică, proiectare si informa
tică.

Muncitorii calificați și necalifi
cați din aceste sectoare de activi
tate vor beneficia de majorările 
prevăzute în rețelele tarifare după

la forajul

_________ ____________ — în lei -
în cazul realizării integrale In cazul depășirii sarcinilor

eu sondeze, încadrat la categoria 1, treapta I, retribuit pe rețeaua 
pentru cercetare geologicâ”, cu o vechime neîntreruptă in aceeași unitate mai mică de 3 ani

Venituri
a sarcinilor de plan de plan cu 10 la sută

pină la 
majorare

după 
majorare •)

pină la 
majorare

după 
majorare *)

Retribuția tarifari 1965 2 385 1965 2 385
Adaosul de acord — 196 238

• Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital 
vocal-instrumental. Mândrea Cernes- 
cu — soprană ; Iosif Ion Prunner — 
pian — 19
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Clșmigiu) : București, 
oraș al poeziei (spectacol de sunet 
și lumină) — 21
• Teatrul „Nottara4* (59 31 03, la ,,Ex
poflora44 din parcul Herăstrău) ; 
Anotimpul florilor (spectacol de mu
zică și poezie) — 14; 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se44 (15 56 78, grădina Boema) : O 
seară la Boema — 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 (13 13 00) : Cîntă, ciocîrlie 
— 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
la sala Teatrului Mic) : Sonata 
Kreutzer — 18,30

•) 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 lei —
In cazul realizării integrale In cazul depășirii sarcinilor

MUNCITOARE LABORANTĂ
încadrată la categoria a 2-a bază, retribuită pe rețeaua tarifară „Chimie, nivelul B", dintr-o unitate de cer

cetare eu profil chimic, cu o vechime neintreruptă in aceeași unitate de 4 ani

Venituri
a sarcinilor de plan de plan cu 5 la sută

pînă la 
majorare

după 
majorare •)

pină la 
majorare

după 
majorare *)

Retribuția tarifari 1 935 2 336 1 935 2 336

Sporul de vechime (3 la sută) 58 70 58 70
Adaosul de acord — — 97 117

•) Retribuțiile tarifare majorate 
liului de Stat nr. 46/1982 și 240/1982.

In cazul nerealizării sarcinilor de

cuprind și compensațiile bănești acordate conform decretelor Consi- 

plan, retribuția se acordă în conformitate cu prevederile legale.

•) Retribuțiile tarifare majorate cuprind și compensațiile bănești acordate confo'rm decretelor Consi
liului de Stat nr. 46/1982 și 240/1982.

!n cazul nerealizării sarcinilor de plan, retribuția se acordă în conformitate cu prevederile legale.

încadrat intr-o unitate de proiectare, la gradația 
aceeași

1, clasa 10 
unitate de 3

de 
ani

retribuire, eu o vechime neîntreruptă in

— In lei —

Venituri

In cazul realizării integrale In cazyl depășirii sarcinilor 
a sarcinilor de plan de plan cu 10 la sută

pînă la după pină la după
majorare majorare •) majorare majorare *)

Retribuția tarifară 1 920 2 305 1 920 2 305

Sporul de vechime (3 
Adaosul de acord

la sută) 58 69 58
192

69
230

în legătură cu modul de aplicare 
a prevederilor decretului Consiliu
lui de Stat in activitățile de foraj, 
geologie, cercetare științifică, dez
voltare tehnologică, proiectare și 
informatică, menționăm că si pen
tru oamenii muncii din aceste sec
toare sint valabile precizările fă

In prima jumătate a anului, co
lectivul nostru muncitoresc de la 
întreprinderea mecanică de pe 
platforma industrială a municipiu
lui Bistrița a depășit sarcinile de 
plan la producția fizică, livrînd 
suplimentar beneficiarilor interni 
și partenerilor externi produse de 
mecanică fină în valoare de 10,6 
milioane lei. De ce încep rîndurile 
de față cu acest fapt ? Pentru că 
rezultatele noastre, alături de 
realizările celorlalte colective de 
oameni ai muncii din țară, se află 
la temelia măsurilor de creștere a 
retribuției personalului muncitor, 
măsuri ce constituie un puternic 
îndemn pentru a munci mai bine, 
mai eficient.

cinema
• Păstrează-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
• Acțiunea „Autobuzul* *4 : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Omul de pe bulevardul Capuci
nilor : AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 21, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; Hi; 13,15; 
15,30; 17,45; 20
• Cîștigătoru! nr. 7 — 9; 11; 13,15, 
Toată lumea cîntă, ride și dansează
— 15,30; 17,45; 20 : TIMPURI NOI 
(15 61 10)
• 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
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20

Azi, despre

care sînt retribuit!, rețele comune 
cu ale altor ministere, și la care 
am făcut referiri in ziarul „Scîn- 
teia“ din 31 iulie, 2, 3 și 4 august. 
Pentru activitatea de foraj și geo
logie. muncitorii calfficați au și o 
rețea tarifară specifică — „Foraj 
cu sondeze pentru cercetare geolo
gică". unde retribuțiile tarifare ac
tuale de la categoria 1 bază și ca
tegoria 1. treapta I. cresc de la 
1 926 lei și. respectiv, 1 965 lei lu
nar la 2 346 le, și. respectiv. 2 385 
lei lunar. Pentru muncitorii neca
lificați încadrați pe rețeaua tarifa
ră „Foraj", retribuțiile tarifare ac- 
tuaie. cuprinse între 1 574 lei și

SONDOR

DESENATOR TEHNIC

cute de Ministerul Muncii în zia
rul nostru de duminică. 31 iulie, 
privind majorarea părții variabile 
a retribuției, păstrarea drepturilor 
de alocație de stat pentru copii, 
nemodificarea chiriilor, majorarea 
plafoanelor de venituri ale părin
ților in funcție de care se atribuie

Puternic îndemn de a munci moi spornic
Sîntem, se poate spune, făuritorii 

propriei noastre bunăstări. De a- 
ceea, oamenii muncii din între
prinderea noastră acordă o atenție 
sporită aplicării programelor de or
ganizare și. modernizare a procese
lor de fabricație, utilizării comple
te a modernei baze tehnice din 
dotare, înnoirii și reproiectării pro
duselor. Un bun exemplu In aceas
tă privință 11 constituie cei peste 
400 de prelucrători mecanici, lăcă
tuși și montori din secția elemente 
hidropneumatice, care au realizat 
noi aparate și instalații necesare în 
numeroase activități productive, de 
la industria navală și pină la ener
getica nucleară. împreună cu spe
cialiștii din proiectare, depunem

• Lovitură fulgerătoare ! VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
• Călărețul cu eșarfa albă : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20
• Legenda lui On Dai : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program de vacanță : PACEA 
(71 30 85) — 9; 11; 13

teatre

1 994 lei lunar, se majorează la
2 053—2 414 lei.

Personalul tehnic, economic, de 
specialitate și administrativ din a- 
ceste domenii de activitate, cu re
tribuții tarifare de pînă la 2 000 Iei 
lunar, va beneficia de majorarea 
retribuțiilor de la nivelul actual, 
cuprins intre 1 500 lei și 1 980 lei 
lunar, la 2 000—2 365 lei lunar, di- 
ferentiate Pe clase de retribuire.

Iată. în continuare, cîteva exem
ple concrete privind majorarea 
veniturilor oamenilor muncii din 
activitatea de foraj, cercetare știin
țifică si proiectare :

tarifarâ „Foraj eu sondeze

bursele elevilor și studenților, 
menținerea neschimbată în perioa
da 1 august 1988 — 31 august 1989 
a contribuției lunare pentru copiii 
din creșe și grădinițe etc.

Grupaj realizat de
Mihai IONESCU

serioase strădanii pentru a conferi 
produselor performanțe tehnice 
deosebite. Tocmai datorită acestui 
fapt, noutățile de ultimă oră — 
cum sînt grupurile de preparare a 
aerului comprimat în două varian
te constructive, cuplele rapide în 
16 variante tipodimensionale, pre
lungitoarele de distribuție, apara
tele de alimentare cu aer — sînt 
solicitate atît de beneficiarii in
terni, cit și de partenerii de peste 
hotare. Concomitent, oamenii mun
cii din secția noastră, ca și cei 
din secția mecanică tină, dispozi
tive, ștanțe și matrițe, sînt pu
ternic angajați în acțiunile pentru 
creșterea productivității muncii, ri
dicarea nivelului calitativ al pro

BOX. In prima gală semifinală a 
Campionatelor republicane de box, 
ce se desfășoară in Sala sporturilor 
din Constanta, în limitele categoriei 
ușoară. Ionel Panaite l-a întrecut la 
puncte pe Ion Dudău și il va in- 
tilni in finală pe Daniel Măeran, 
învingător la puncte in meciul cu 
Regep Nedim. La categoria semi- 
mijlocie, Mihai Nițulescu a obținut 
o victorie rapidă, prin abandon in 
repriza a Il-a. la Marian Avram. 
Alte rezultate : categoria seminiuscă : 
Ovidiu Dragomir b.p. Florin Hîrcea ; 
Marian Gîndac b.p. Marian Popa ; 
categoria cocoș : Ion Guzganu b.p. 
Nicolae Iancu ; Relu Nistor b.p. 
Petre Drogeanu ; categoria semimij- 
locie :. Francisc Vaștag cîștigă prin 
neprezentarea lui A. Pataki : cate
goria mijlocie : Valentin Mihai b.p. 
Viorel Calciu ; Florian Vasile b.p. 
Marius Ștefan ; categoria grea : Ion 
Simina b.p. Petre Bornescu : Dumi
tru Beșliu învinge prin abandon în 
repriza a II-a pe Ilie Corbu. (învin
gătorii din aceste partide s-au ca
lificat în finalele categoriilor respec
tive). Astăzi cu începere de la ora 
17 se va desfășura a doua gală 
semifinală.

CICLISM. Prima etapă a com
petiției internaționale cicliste „Cupa 
I.M.G.B.", desfășurată pe traseul 
București—Giurgiu și retur, a fost

Adiată

recunoștință, 

deplină angajare
Măsurile luate de conducerea 

partidului pentru majorarea retri
buțiilor personalului muncitor, de 
care vom beneficia cu deosebire 
noi, muncitorii tineri, printre care 
mă număr și eu, au fost primite cu 
multă bucurie și profundă satis
facție de toți cei peste 1 250 oameni 
ai muncii din unitatea noastră. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cit nu
mărul lucrătorilor tineri din între
prinderea noastră este foarte mare 
și deci cu toții vor beneficia, ca 
și mine, de importante sporuri de 
venituri încă din prima etapă. In 
mod concret, eu voi primi în plus 
peste 300 lei lunar. Este o creștere 
mare pentru familia mea. care se 
va materializa intr-o îmbunătățire 
simțitoare a condițiilor noastre de 
viață. Același lucru îl poate spune 
oricare dintre colegii mei. îl pot 
spune toți oamenii muncii.

De bțină seamă, această sporire 
a retribuțiilor, care pune în evi
dență caracterul sănătos al econo
miei noastre naționale, justețea po
liticii partidului de repartizate ra
țională a venitului național pentru 
fondul de dezvoltare și fondul de 
consum determină o ridicare gene
rală a nivelului de trai în țara 
noastră. Iată de ce doresc să-mi 
exprim adinca recunoștință față de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru această nouă măsură, ce dove
dește o dată mai mult unitatea 
dintre vorbă și faptă a politicii 
partidului nostru, caracterul său 
profund umanist.

Lucrez intr-o secție modernă — 
filatură-carde — și dispun de cele 
mai bune condiții de muncă. îm
preună c,u tovarășele mele de mun
că ne străduim șă îndeplinim rit
mic sarcinile de plan, realizînd nu
mai produse de calitate, apreciate 
și solicitate de beneficiari. Prin a- 
plicarea unor măsuri de perfecțio
nare a organizării muncii și de mo
dernizare a producției, colectivul 
întreprinderii noastre a reușit să 
îndeplinească și să depășească pla
nul la toți indicatorii, realizind su
plimentar importante cantități de 
fire și țesături din lină cardată.

Desigur, trecerea începînd din 
luna august la aplicarea măsurilor 
de majorare a retribuțiilor repre
zintă un nou și puternic stimulent 
de a ne mobiliza și mai mult for
țele, de a lucra mai bine, mai 
spornic, mai eficient, pentru a răs
punde prin fapte demne de 
muncă grijii statornice a parti
dului și statului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru creș
terea bunăstării noastre materiale 
și spirituale. In acest sens ne-am 
angajat ca, pină la sfîrșitul anului, 
să adăugăm la depășirile de plan 
de pină acum alte mii de kilogra
me de fire și mai multe zeci de 
mii de metri pătrați de țesături, 
convinși fiind că numai astfel pu
tem să ne sporim contribuția la 
dezvoltarea generală a patriei so
cialiste, la asigurarea condițiilor 
materiale pentru îmbunătățirea 
continuă a propriei noastre vieți.

Mariana ASAFTEI 
muncitoare, 
întreprinderea „Integrata de lină" 
- Suceava

duselor, diminuarea consumurilor 
de materii prime, materiale și 
energie.

Hotărîrea întregului nostru colec
tiv este de a face totul pentru 
îndeplinirea planului de producție, 
pentru sporirea eficienței economi
ce a întregii activități, acesta fiind 
răspunsul concret, prin fapte, la 
eforturile financiare pe care statul 
nostru le face pentru majorarea 
retribuțiilor, cu conștiința că bună
starea noastră se află în deplină 
concordanță cu calitatea muncii 
noastre.

Constantin MANTA
lăcătuș,
întreprinderea mecanică Bistrița

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
cîștigată de dinamovistul Vasile Mi- 
trache, înregistrat pe distanța de 
105 km în 2h36’01”. Pe locurile ur
mătoare, în același timp cu învin
gătorul. s-au clasat coechipierii săi 
Gheorghe Lâutaru, Cornel Nicolae, 
Valeriu Pavel (Steaua), Slawomir 
Poznansky (Polonia) și Dumitru Ră- 
cășan (Dinamo). Astăzi se va dis
puta etapa a II-a : București — 
Hotarele — Greaca — Daia — Giur
giu — București (135 km).

POLO PE APA. în prima zi a 
Turneului internațional de polo pe 
apă de la Duisburg (R.F.G.) au fost 
consemnate următoarele rezultate: 
Iugoslavia — România 12—9 (4—1, 
3—2, 1—1, 4—5) ; R. F. Germania — 
Olanda 8—4 ; S.U.A. — Spania 
16—6 ; Australia — Ungaria 9—7.

HANDBAL. în prima zi a com
petiției internaționale de handbal 
pentru junioare „Turneul Prietenia", 
ce se desfășoară în orașul polonez 
Piotrkow Tribunalski, echipa Româ
niei a întrecut cu scorul de 31—22 
(18—12) selecționata secundă a Po
loniei. Alte rezultate : U.R.S.S. — 
R. D. Germană 23—19 ; Polonia — 
Bulgaria 22—21.

FOTBAL. • Intr-un meci inter
național amical de fotbal, formația 
vest-germană Bayer Leverkusen, 
deținătoarea „Cupei U.E.F.A.", a în

Județul Botoșani a încheiat« «

recoltarea griului și secarei
Intr-o telegramă adresată tovară

șului NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Comitetul jude
țean Botoșani al P.C.R. raportează 
că oamenii muncii din agricultura 
județului au încheiat recoltarea 
griului și secarei de pe întreaga su
prafață cultivată, producția obținută 
fiind preluată in bazele de recepție 
și depozitată în mod corespunzător.

In prezent, se arată în telegramă, 
se acționează cu toate forțele la eli
berarea terenului, transportarea pa
ielor și finurilor în depozitele de fu
raje. Se acționează, totodată, pentru 
fertilizarea terenului cu îngrășămin
te organice, executarea arăturilor de 
vară și pentru pregătirea corespun
zătoare a campaniei de toamnă. O 
atenție deosebită se acordă recoltă
rii, legumelor, fructelor, cartofilor și 
preluării acestora la fondul de stat, 
pentru asigurarea bunei aprovizio
nări a populației.

(Agerpres) .

Cronica zilei
La invitația Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, o de
legație de activiști ai Partidului Co
munist Chinez, condusă de tovarășul 
Yin Kesheng, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, prim-secretar al Comitetului 
provincial Qing Hai al P.C.C., a 
efectuat o vizită de documentare în 
țara noastră.

în timpul vizitei, delegația a avut 
întîlniri pentru schimb de experien
ță la C.C. al P.C.R., precum și la 
unele comitete județene de partid. 
Oaspeții chinezi au vizitat obiective 
economice și social-culturale din Ca
pitală și din județele Argeș, Brașov, 
Covasna, Dîmbovița și Mureș.

La încheierea vizitei, delegația de 
activiști ai P.C. Chinez a fost pri
mită de tovarășul Vasile Bărbulescu, 
secretar al C.C. al P.C.R.

★
La Ambasada Uniunii Sovietice 

din București a avut loc, joi, o con
ferință de presă în cadrul căreia au 
fost înfățișate măsurile stabilite de 
Plenara C.C. al P.C.U.S. din 29 iu
lie a.c., în scopul transpunerii în 
practică a hotărîrilor celei de-a 
XlX-a Conferințe Unionale a Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice.

Au luat parte redactori ai presei 
centrale, precum și atașați de presă 
și corespondenți străini acreditați la 
București.

(Agerpres)
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sociale a patriei noastre • De la 
propuneri la înfăptuiri (color)
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„Cîntarea României44 (color). Co
rul Filarmonicii de stat din Tîrgu 
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Cei mai tineri muzicieni 
în fața publicului
Concursul muzical 

de Interpretare instrumentală 
„Ciprian Porumbescu"

Intre 26 iulie — 4 august a.c., la 
Suceava s-a desfășurat Concursul 
muzical de interpretare instrumenta
lă „Ciprian Porumbescu", cunoscută 
manifestare artistică organizată 
anual aici de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, in cadrul 
Festivalului național „Cintarea 
României". La această a 17-a ediție a 
întrecerii, dotată cu marele premiu 
„Lira de aur", au luat parte peste 
190 de concurenti, elevi in clasele 
I—VIII ale școlilor de muzică din 
întreaga țară, precum și pionieri și 
preșcolari care se inițiază in tainele 
muzicii in cadrul cercurilor de pro
fil din- casele pionierilor și șoimilor 
patriei și prin cursurile școlilor 
populare de artă. Publicul sucevean 
a avut astfel bucuria să asiste la 
cîteva manifestări muzicale de o 
prospețime pe care numai copiii o 
pot da. In afara întrecerii propriu- 
zise, tinerii concurenți au susținut 
recitaluri și microconcerte in între
prinderi și instituții din Suceava și 
in comune, precum și un concert 
omagial la casa memorială „Ciprian 
Porumbescu" din localitatea cu ace
lași nume. Juriul, condus de conf. 
univ. Modest Iftinchi. de la Conser
vatorul din București, a decernat 
marele premiu „Lira de aur" elevei 
Rus Livia Ilonka, de la Liceul de 
artă „George Enescu" din Bucu
rești, pentru evoluția ei remarcabilă 
la pian. (Sava Bejinariu).

vins pe teren propriu cu scorul de 
1—0 (0—0) formația olandeză P.S.V. 
Eindhoven, ciștigătoarea „Cupei 
campionilor europeni". Unicul gol 
al partidei a fost marcat, in minu
tul 72. de Leșniak. • In continuarea 
turneului pe care îl întreprinde In 
Europa, echipa de fotbal a Braziliei 
a jticat la Viena cu selecționata 
Austriei. Au ciștigat fotbaliștii sud- 
americani cu scorul de 2—0 (0—0) 
prin golurile marcate de Edmar 
(min. 59) și AndTade (min. 86).

VOLEI, Meciurile disputate în 
ziua a treia a Turneului internațio
nal masculin de volei de la Sofia 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Bulgaria — Polonia 3—2 
(17—15, 2—15, 15—12, 5—15, 15—9) ; 
Brazilia — Japonia 3—1 (15—13, 
15—4. 12—15, 15—10) ; Olanda — Ce
hoslovacia 3—0 (15—4, 15—10, 15—5).

ATLETISM. In cadrul campiona
telor de atletism ale U.R.S.S., ce se 
desfășoară la Kiev, Laima Baikaus- 
kaite a ciștigat proba feminină de 
1 500 m, cu timaul de 4’00”66/100, 
urmată de Svetlana Titova ' (4’01” 
02/100). Cunoscuta recordmană Ta
tiana Samolenko s-a situat pe locul 
șase, cu 4’04”44/100. Proba masculină 
de 800 m a revenit lui Andrei Sud- 
nik (l’46”02/100), iar cea de 5 000 m 
lui Vitali Tiscenko (13’40”23/100).

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
Poporul american și eu personal vă mulțumim pentru respectuosul 

mesaj transmis cu ocazia celei de-a 212-a aniversări a libertății și inde
pendenței noastre.

•Cu sinceritate.
RONALD REAGAN

Festivitatea de deschidere a activității Șantierului 
național al tineretului de la Canalul magistral 

Șiret — Bărăgan, județul Vrancea
Joi, 4 august, a avut loc festivita

tea de deschidere a activității Șan
tierului național al tineretului de la 
Canalul magistral Șiret — Bărăgan, 
județul Vrancea.

Constituit ca urmare a sarcinii de 
mare răspundere încredințate tinerei 
generații de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, de a participa cu întreaga pute
re de muncă la inflorirea continuă a 
patriei, acest nou șantier național al 
tineretului va contribui la realizarea 
unei imnortante magistrale in peri
metrul Șiret — Ialomița — Mostiștea, 
destinată irigării unei ■ suprafețe de 
436 000 ha în sistemul Bărăganul de 
nord, precum și asigurării navigației 
între Șiret. Ialomița și Mostiștea.

într-o atmosferă insuflețitoare, de 
vibrantă și puternică angajare

Din tarile socialiste

Resursele Siberiei la ora 
unei superioare valorificări

Pină nu demult, Siberia era aso
ciată cu ținutul aspru, bintuit de 
geruri năprasnice și puțin populat, 
cuprins intre Munții Urali, la vest, 
și Oceanul Pacific la est. Cu tim
pul. reprezentarea strict geografică 
a făcut loc unei reprezentări com
plexe, Siberia a începui să desem
neze o zonă dispunind de bo
gății colosale, a căror valorifica
re deschide ample perspective dez
voltării economice și sociale a în
tregii țări. Deci, ce înseamnă in 
realitate Siberia 7 Ea înseamnă 
vaste cimpii și lanțuri muntoase, 
taiga și tundră, stepă și pășuni al
pine ; ea sugerează deopotrivă o 
puzderie de riuri repezi de munte 
Și mari fluvii, între care trei — 
Obi, Enisei și Lena — se numără 
printre cele mai mari cursuri de 
apă din lume; Siberia mai înseam
nă și mii de lacuri, mai mari sau 
mai mici, cu apă străvezie, între 
care se află și Baicalul — cel mai 
vechi, cel mai adine și cel mai 
limpede lac cu apă dulce din lume; 
Siberia este, de asemenea, o mare 
rezervație cu ghețari unici. cu 
peșteri, gheizere, izvoare mine
rale, cu stînci fantastice ; ea este 

, și, regiunea cu.cele mai diverse 
Specii de animale sălbatice, păsări; 
pești, animale cu blănuri prețioa- 

^s,f.^Șjberia^..evocă’. tQtodată. nu
meroase orașe, 
intre care unele 
foarte vechi, cu 
renumita lor ar
hitectură în letnn, 
iar altele cu to
tul noi. edificate 
după proiecte 
moderne; în sfîr- 
șit, Siberia este 
regiunea cu cele mai mari șantiere, 
cu mari hidrocentrale, cu cele mai 
întinse căi de comunicație, intre 
care magistrala Baical—Amur, con
siderată „construcția secolului".

Siberia se află acum la ora va
lorificării marelui tezaur de re
surse naturale, dintre cele mai di
verse. pe care le deține. Perspec
tivele sale economice sint proiec
tate tocmai în funcție de punerea 
in valoare a acestor mari și diver
se rezerve, menite să joace un rol 
hotăritor in balanța economică a 
întregii țări. Programele de dez
voltare în perspectivă a economiei 
sovietice se întemeiază tot mai 
mult pe aceste rezerve. Subsolul 
Siberiei — afirmă economiștii, bi- 
zuindu-se pe rezultatele prospec
țiunilor geologice — ascunde a- 
proape toate elementele tabloului 
lui Mendeleev. Aproximativ trei 
pătrimi din resursele detectate de 
minereuri și de combustibili ale 
țării și 50 la sută din rezervele 
mondiale de cărbuni sint concen
trate în Siberia. Aici se găsesc 
diamante, aur. fier, cupru, nichel 
și multe alte bogății minerale. La 
acestea se adaugă întinse suprafețe 
acoperite de păduri, iar cele 50 000 
de cursuri de apă ce brăzdează Si
beria constituie un mare potential 
hidroenergetic și de aprovizionare 
a agriculturii și a așezărilor ur
bane.

Dar in strategia dezvoltării eco
nomice Siberia nu constituie doar 
o bază de materii prime. Aici au 
fost ridicate zeci de mari uzine, 
între care cele constructoare de 
mașini se situează la o cotă înaltă, 
mari centrale producătoare de e- 
nergie electrică, unități de prelu
crare a materiilor prime, în care 
sînt folosite tehnologii de virf. Cu 
toate că reprezintă doar 8 la sută 
din totalul populației U.R.S.S., Si
beria furnizează încă de pe acum, 
în producția globală a Uniunii So
vietice, 18 la sută din energia 
electrică, 11 la sută din producția 
de laminate, 62 la sută petrol, 54 
la sută gaze, 33 la sută cărbuni, o 
pătrime din metale. 12 la sută din 
fibrele sintetice. 26 la sută din ma
terialul lemnos. 12 la sută din pro
ducția de cereale.

Și, cu toate că a devenit regiu
nea cu dezvoltarea cea mai dina
mică a tării, ea încă nu și-a spus 
cuvîntul definitiv, viitorul rezer- 
vîndu-i perspective dintre cele 
mai promițătoare. întinderea teri
toriului. complexitatea naturii și 
importanța problemelor de care 
depinde punerea în valoare a aces
tei regiuni au determinat și noi căi 
de abordare a sarcinilor legate de 
dezvoltarea forțelor de producție.

Corespondență 
din Moscova

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 5 august (ora 
20) — 8 august (ora 20). în (ară : 
Vremea va fi în general instabilă in 
prima parte a intervalului, apoi se va 
ameliora. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros în prima zi în Banat, Cri- 
șana, Maramureș, Transilvania și Mol
dova, unde vor cădea ploi, mai ales 
averse însoțite de descărcări electrice 

patriotică, revoluționară, particf- 
panții la adunarea festivă au adre
sat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, in care iși exprimă mîn- 
dria de a continua tradițiile revolu
ționare ale muncii pentru țară, inau
gurate acum 40 de ani, prin consti
tuirea primelor șantiere naționale 
ale tineretului, și se angajează să 
efectueze, pină la sfîrșitul acestui 
an, un volum de lucrări în valoare 
de 42 milioane lei, să desfășoare o 
activitate ritmică, la cei mai înalți 
parametri de eficientă și calitate.

Lg festivitate au luat parte pri- 
mul-secretar al Comitetului Central 
al U.T.C., tovarășul Ioan Toma, ac
tiviști de partid și de stat, cadre ale 
U.T.C., oameni ai muncii, foști și 
actuali brigadieri.

Viitorul Siberiei este In prezent 
decis de aplicarea unor ample pro
grame de dezvoltare economică și 
socială, eșalonate pe o perioadă 
cuprinsă intre cinci și cincispre
zece ani. Aplicarea lor ridică insă 
probleme deosebite, a căror solu
ționare reclamă mari cheltuieli
materiale și de forță de muncă,
importante investiții în domeniul 
științific. In soluționarea acestor 
obiective contribuția principală re
vine accelerării progresului știin
țific și tehnic, orientării științei 
spre nevoile producției, în condi
țiile specifice ale Siberiei. în 
această privință nu se acționează 
pe un teren gol, deoarece în Sibe
ria s-a dezvoltat în ultimele de
cenii o întinsă rețea de centre 
științifice. Secția siberiana a Aca
demiei de științe a U.R.S.S. repre
zintă o forță importantă: 9 000 de 
cercetători. 19 000 ingineri și teh
nicieni, dintre care 5 000 candidați 
în științe și peste 600 doctori în 
științe. 35 academicieni și 58 mem
bri corespondenți ai Academiei, 
întregul acest, potential științific 
se constituie tntr-o pîrghie impor
tantă în procesul de punere in va- 

« L™r%a* Eosibilitlfi^, ofexite de
Siberia și este orientat atît spre 
cercetări fundamentale, cit și apli- 
ța.ți.ve. Cercetările urmăresc nu nu

mai creșterea 
producției și pro
ductivității mun
cii, ci si folosirea 
rațională a resur
selor și protecția 
mediului ambi
ant. Pe această 
linie, oamenii de 
știință siberieni 

au elaborat zeci de programe ști
ințifice ce propun soluții la proble
mele ridicate de folosirea resur
selor minerale, a pămîntului, pă
durilor și apelor, ca și la cele ge
nerate de crearea de mari com
plexe economice. Toate acestea au 
fost sintetizate în Programul „Dez
voltarea integrală a resurselor na
turale ale Siberiei" sau. pe scurt, 
„Programul Siberia". El prevede 
accelerarea dezvoltării printr-un 
grad ridicat de prelucrare a materii
lor prime, care să ducă la creș
terea ponderii regiunii în produc
ția generală a metalurgiei, chimiei 
și petrochimiei, urmărindu-se, in 
același timp, realizarea de mașini 
și utilaje de cea mai mare efi
ciență pentru această zonă.

Eforturi deosebite se depun în 
domeniul dezvoltării noilor pro
cedee și mijloace tehnice pentru 
fabricarea de semiconductor! și 
elemente de microelectronică, in
strumente de măsură pe bază de 
laser, calculatoare, mijloace de 
automatizare și control ale pro
ducției. noi tehnologii chimice. Se 
are. de asemenea. în vedere dez
voltarea producției agroindustriale 
și a infrastructurii, importante 
eforturi științifice fiirțd orientate 
spre soluționarea unor probleme 
de biologie și biotehnologie. crea
rea de noi materiale și de metode 
noi pentru prelucrarea lor.

„Inventarul" acestor cercetări 
cuprinde peste 300 de studii. Circa 
130 dintre ele sint prevăzute să 
fie realizate în perioada planului 
cincinal actual. Dimensiunile „Pro
gramului Siberia" sint puse în evi
dentă și de faptul că peste 700 de 
întreprinderi productive si insti
tuții științifice concură la reali
zarea lui. antrenind treptat resur
sele acestei zone in circuitul eco
nomic al tării.

înghețurile veșnice, gerurile pu
ternice. viscolele și furtunile, 
mlaștinile de netrecut, taigaua 
impenetrabilă, munții greu accesi
bili. riurile vijelioase fac dificilă 
punerea în valoare a bogățiilor 
siberiene. Pentru ca ele să fie 
puse în slujba omului este nevoie 
nu numai de mijloace tehnice spe
ciale. dar și de oameni cu însușiri 
deosebite. Este vorba de tipul de 
om siberian cu un caracter aparte, 
ale cărui trăsături sînt dîrzenia. 
integritatea. voința, bunătatea și 
prietenia. Sînt oamenii care nu 
dau înaDoi in fața greutăților. Sint 
însușiri căpătate în lupta perma
nentă cu asprimea naturii și care 
constituie o chezășie a înfăptuirii 
acestui amplu program ce prefigu
rează Siberia anului 2000.

Simion MORCOVESCU

și izolat de grindină. în celelalte re
giuni aceste fenomene vor fi izolate. 
Cantitățile de apă pot depăși izolat 15 
litri pe mp In 24 de ore. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 
10—18 grade, iar cele maxime între 
22-*-30  de grade, mai ridicate în sudul 
țării, în București : Vremea va fi 
ușor Instabilă. Cerul va fi variabil, cu 
innorâri mai accentuate în prima zi, 
cind temporar va ploua. Vint slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 16 și 19 gra
de, iar cele maxime între 27 și 31 de 
grade.



ORItNTftRI BeWITOM AU ACTIVITĂȚII INTERNAȚIONALE 

A ROMÂNIEI SOCIflliSTE, fi PRESEDINTElUi NICOLAE CEAUSESCU

încetarea totală și definitivă 

a experiențelor nucleare 
-deziderat vital al popoarelor

Datoria externă-o povară tot mai grea 
pentru țările în curs de dezvoltare

Se înmulțesc, în aceste zile, știrile despre multiplele 
acțiuni - mitinguri, demonstrații, luări de poziție ale 
unor personalități de cele mai diferite orientări poli
tice ori convingeri filozofice, mo
țiuni și rezoluții adoptate de nu
meroase organizații - care subli
niază necesitatea încetării, într-un 
răstimp cit mai scurt, și interzicerii 
definitive a tuturor experiențelor 
nucleare, ca una din cerințele pri
mordiale ale lumii în care trăim, 
ca un imperativ de maximă însem
nătate pentru soarta generațiilor 
de azi și de mîine. Reafirmarea 
acestui deziderat fundamental este 
în directă legătură cu împlinirea, 
la 5 august, o 25 de ani de la în
cheierea tratatului pentru interzice
rea experiențelor nucleare in atmo
sferă, în spațiul extraatmosferic și 
sub apă.

Fără îndoială, încheierea trata
tului s-a inscris ca un eveniment 
important al vieții internaționale : 
pentru prima .oară erau adoptate 
măsuri efective de natură să frîne- 
ze, chiar dacă numai parțial, marile
primejdii la adresa oamenilor și a mediului înconjurător 
pe care o reprezenta continuarea, fără opreliști, a teste
lor cu cea mai ucigătoare armă cunoscută vreodată în 
istoria omenirii. Semnarea acestui document a fost, de 
aceea, salutată cu îndreptățită satisfacție de opinia 
publică de pretutindeni, de cea mai mare parte a sta
telor lumii, peste 100 de alte țări aderînd la prevede
rile sale, in rîndul acestora, România, în spiritul poli
ticii sale consecvente urmărind punerea în afara legii 
a armamentului nuclear și oprirea experiențelor cu 
astfel de1 arme, s-a numărat printre primele, tara

noastră punîndu-și semnătura pe tratat la numai 
cîteva zile de la încheierea sa. Declarația specială 
pe care o dădea publicității cu acest prilej guvernul 

român sublinia necesitatea strictei 
respectări a tra'tatului de către 
toate statele lumii și, totodată, se 
pronunță pentru extinderea asupra 
tuturor mediilor a interdicției de a 
se efectua explozii nucleare experi
mentale.

Este o poziție pe care România 
s-a situat și se situează neabătut, 
ea găsindu-și o amplă reflectare și 
concretizare in special în perioada 
de la Congresul a| IX-lea al parti
dului. Sînt cunoscute activitatea stă
ruitoare, permanentă desfășurată 
in acest sens de tovarășul 
Nicolae 1 Ceaușescu, chemările și 
îndemnurile adresate în cuvîntările, 
expunerile și interviurile sale, sini 
cunoscute numeroasele propuneri, 
inițiative, demersuri prezentate din 
inițiativa secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
la O.N.U., inclusiv la sesiunea spe
cială din acest an, în alte fo

ruri internaționale, în vederea concentrării eforturilor 
pentru realizarea unui acord general de interzicere cît 
mai grabnică și definitivă a tuturor experiențelor nu
cleare.

„în mod deosebit - sublinia în acest sens tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU - considerăm că trebuie să in
tensificăm activitatea pentru încetarea experiențelor 
nucleare, avind în vedere că ea reprezintă un grav 
pericol pentru existența omenirii. încetarea acestor ex- 
perinte trebuie să fie primul pas spre dezarmarea nu
cleară".

Bilanțul tragic al expe
riențelor cu „armele morții". 
O asemenea apreciere realistă de
curge din realitățile inexorabile ale 
erei atomice, eră inaugurată o dată 
cu experiența efectuată, in cel mai 
strict secret (la 16 iulie 1945). la A- 
lamogordo. in deșertul New Mexico, 
care a „prefațat", dacă se poate spu
ne așa. bombardamentele ce aveau 
să șteargă de pe fața pămintului, 
cîteva saptămîni mai tîrziu. orașele 
japoneze Hiroshima și Nagasaki. 
Din acel moment șl plnă la Încheie
rea amintitului tratat, cronica tragi
că a erei atomice înregistrase nu 
mai puțin de 547 experiențe cu a- 
ceastă armă ucigasă, majoritatea 
(peste 75 la sută) efectuate în atmos
feră. Urmările funeste ale detonă
rii in spațiul atmosferic a dispoziti
velor atomice si apoi a celor cu hi
drogen sînt bine cunoscute : conta
minarea unor vaste suprafețe de te
ren ; ..ploile" radioactive care au fă
cut înconjurul globului ; odiseea 
dramatică a locuitorilor atolului Bi
kini și ai altor insule transformate 
în poligoane de testare : nenumăra
tele cazuri de contractare a unor ma
ladii incurabile determinate de ra
diații ; semnalarea unor mutații ge
netice ireversibile — toate acestea 
demonstrînd ce uriașă sursă de pe
ricole pentru om și pentru mediul 
înconjurător o reprezintă asemenea 
experiențe.

Desigur, tratatul semnat acum 25 
de ani a diminuat, intr-o anumită 
proporție, astfel de pericole, tocmai 
în aceasta rezidind însemnătatea sa. 
Nu este însă mai puțin adevărat că 
nu toate statele posesoare de arma
ment nuclear au aderat la el. ca a- 
tare. după semnarea sa înregistrîn- 
du-se — pînă in 1980 — (dată de la 
care nu s-au mai efectuat asemenea 
teste) peste 60 de noi experiențe în 
atmosferă. Și mai ales că experien
țele subterane, care nu intră sub in
cidența tratatului, s-au multiplicat 
vertiginos. Statisticile internaționa
le indică faptul că în decursul sfer
tului de secol care s-a scurs de la 
semnarea acestui document s-au e- 
fpctuat' in subteran peste 1 000 de 
explozii nucleare experimentale.

Or. așa cum atestă realitățile și 
cum avertizează oamenii de știință, 
chiar dacă au loc în cavități subte
rane. exploziile atomice sînt depar
te de a fi inofensive, ele puțind in
festa puternic mediul înconjurător 
(în 1966, de pildă, o infiltrare de 
materii radioactive, după o expe
riență efectuată pe poligonul din 
Nevada, a contaminat cinci din sta
tele federale care intră in compo
nenta S.U.A.. iar in 1970. după un 
alt test, in aceeași zonă. în regiunea 
Montreal — Ottawa, din Canada, 
s-a constatat o creștere a radioacti
vității de 20 de ori). Pe de altă par
te. nu s-au elucidat încă în sufi
cientă măsură efectele pe care tes
tele subterane le pot avea asupra 
mișcărilor tectonice, cu alte cuvinte 
asupra mecanismelor de producere 
a cutremurelor de pămint.

Un factor de menținere a 
tensiunii și neîncrederii. Fi" 
rește. aspectul esențial il con
stituie insă faptul că experien
țele sînt o parte componentă inse
parabilă a cursei înarmărilor nu
cleare, acționind ca stimulator al 
acestei curse. Ca urmare a Continuă
rii experiențelor, a încorporării re
zultatelor lor in noi și noi arme ale 
morții, în arsenalele mondiale s-a 
acumulat o uriașă putere de distru
gere, care pune sub semnul întrebă
rii însăși existența omenirii ; circa 
55 000 de focoase nucleare, î'tisumiha 
18 000—20 000 megatone, suficiente 
pentru a multiplica de un milion de 
ori dezastrul de la Hiroshima !

Si. deși această imensă capacitate 
distructivă nu mai are nevoie de 
nici o suplimentare. experiențele 
s-au desfășurat si se desfășoară mai 
departe, ele servind, evident, per
fecționării neîntrerupte a armelor 
nucleare, sporirii „eficacității" aces
tora și chiar extinderii utilizării lor 
în noi medii ale naturii — cum este 
proiectul american „Inițiativa de A- 
părare Strategică" („războiul stele
lor"). care generează riscul milita
rizării. mai precis al nuclearizării, 
spațiului cosmic.

Toate aceste aspecte au, desigur, 
efecte directe și pe planul relațiilor 
internaționale, contribuie la menți
nerea tensiunii, a neîncrederii si a- 
nimozităților, acționează ca o frină 
în calea statornicirii unui climat de 
destindere si înțelegere.

Acestea sînt temeiurile în vir
tutea cărora România s-a pronun
țat și se pronunță cu fermitate pen
tru interzicerea totală și generală a 
experiențelor cu arma nucleară, 
indiferent de mediul în care ar fi 
efectuate, inclusiv, deci, în subte
ran. Țara noastră este, de altfel, 
cum se știe, coautoare a unui proiect 
de tratat în acest sens, prezentat 
anul trecut la Conferința pentru 
dezarmare de la Geneva. în același 
timp. România susține necesitatea 
finalizării actualelor negocieri so- 
vieto-americane referitoare la mă
surile efective de control în Vederea 
ratificării, cît mai curind posibil, a 
acordurilor dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
din 1974 și 1976 privind limitarea la 
150 de kiîotone a puterii experiențe
lor nucleare subterane, respectiv a 
exploziilor nucleare subterane în 
scopuri pașnice, ca si diminuarea în 
continuare a acestui plafon, precum 
și stabilirea unor praguri interme
diare, a numărului de experiențe — 
ca pași în direcția încetării definiti
ve si integrale a acestora.

Prohibirea oricăror teste 
— obiectiv pe deplin posibil 
ȘI realist. asemenea obiec
tiv este cu atît mai imperios acum, 
după intrarea în vigoare a tra
tatului cu privire la eliminarea 
rachetelor ,cu rază medie și 
mai scurtă de acțiune (între 500 și 
5 500 km) și în perspectiva redu

cerii cu 50 la sută a arsenalelor nu
cleare strategice. Este de-a dreptul 
paradoxal ca, in timp ce, pe de o 
parte, tratativele pentru reducerea 
și, în final, lichidarea primejdiei nu
cleare sint in plină desfășurare, pe 
de altă parte experiențele să con
tinue. Aceste experiențe nu se fac 
„de florile mărului", cum se spune, 
ci urmăresc extinderea neintreruptă 
a gamei focoaselor nucleare, cu pre
cădere miniaturizate, inclusiv cele 
destinate noilor arme avute in vede
re pentru a „compensa" înlăturarea 
rachetelor intermediare : concret, 
este vorba de rachetele tactice (cu 
rază foarte scurtă.de acțiune, sub 
500 kilometri), de rachetele de croa
zieră amplasate la bordul avioane
lor și al navelor, de obuze și mine 
nucleare, adică de acele arme care 
nu fac obiectul acordului privind 
rachetele intermediare. Apare lim
pede că efectuarea în continuare a 
experiențelor este incompatibilă cu 
obiectivul prohibirii armamentului 
nuclear ; dacă se dorește intr-adevăr 
să se atingă acest obiectiv, atunci 
experiențele trebuie să înceteze I

încetarea experiențelor este un țel 
pe deplin posibil și realist, cu 
condiția să se manifeste voința po
litică necesară, să se țină seama de 
interesul comun suprem al popoare
lor : salvgardarea păcii, supraviețui
rea speciei umane. Modalitățile de 
control — la care s-au referit ade
sea în trecut cei care obiectau că un 
asemenea tratat nu ar fi realist, 
pentru că nu s-ar putea verifica res
pectarea sa — încetează să mai ridi
ce probleme, oamenii de știință 
fiind acum de acord că pot fi iden
tificate. cu cea mai mare precizie, 
toate exploziile nucleare subterane.

...Cu un sfert de veac în urmă, la 
5 august 1963, era semnat tratatul 
de interzicere parțială a experiențe
lor nucleare. Data avea si o semni
ficație simbolică, precedind cu o 
singură zi comemorarea tragediei de 
la Hiroshima. De Ia acest cumplit 
eveniment se împlinesc acum 43 de 
ani. 43 de ani în care omenirea a 
trăit și trăiește sub umbra unei te
ribile amenințări — aceea a pro
priei anihilări. Existența acestei a- 
menințări. existența armelor nuclea
re au schimbat în mod radical mo
dul in care se pun problemele răz
boiului și ale păcii, fac ca o confla
grație să devină de neconceput, 
pentru că ea ar duce la distrugerea 
întregii planete. Ca atare, armele 
nucleare devin de nefolosit și cu 
atit mai mult experiențele își pierd 
orice rost, iar interzicerea lor depli
nă și generală se impune ca o mă
sură urgentă pe calea dezarmării 
nucleare.

Este un obiectiv simplu și clar. în 
favoarea căruia România a militat 
și va continua să militeze consec
vent. cu nestrămutata convingere că 
aceasta corespunde intereselor vitale 
ale umanității, ale menținerii și în
floririi civilizației pe pămint. casa 
comună a tuturor popoarelor lumii.

Romulus CĂPLESCU

DEZARMAREA - NĂZUINȚĂ 

TUTUROR POPOARELOR
Demersuri în vederea creării unei zone 

denuclearizate în nordul Europei
OSLO 4 (Agerpres). — Crearea 

unei zone denuclearizate in nordul 
Europei ar constitui o măsură im
portantă în direcția edificării unei 
lumi libere de arme nucleare și pen
tru creșterea încrederii intre statele 
continentului/ au relevat participan
tele la Forumul pentru pace al fe
meilor, care se desfășoară la Oslo. 
Ele s-au pronunțat pentru reali
zarea de noi acorduri de dezarmare, 
atît în domeniul armelor strategice, 
cit și în cel al armelor convenționa
le. Deputata social-democrată daneză 
Birte Weiss a informat că în Comi
sia parlamentară a , statelor nordice

Manifestație antirăzboinică în Japonia
TOKIO 4 (Agerpres). — Una din

tre coloanele „Marșului internațional 
al păcii", care, pornind in primăva
ra acestui an, a parcurs diferite re
giuni ale Japoniei, a ajuns joi la 
Hiroshima. Aici, participanții la ma
rea manifestație antirăzboinică au

Pentru folosirea resurselor irosite pe înarmări 
în scopul soluționării unor probleme sociale

' LIMA 4 (Agerpres). — Luînd cu- 
vintul in cadrul ședinței Fondului 
pentru contracararea intervenției, 
colonialismului și apartheidului (Fon
dul pentru Africa), care are loc la 
Lima, ministrul peruan de externe, 
Luiz Gonzales Podasa, a denunțat 
cursa înarmărilor. Anual —a amin
tit el — in întreaga lume se chel
tuiesc peste 1 000 miliarde dolari pen

Grecia va desființa baza militară americană Hellinikon
ATENA 4 (Agerpres). — Guvernul 

Greciei a reafirmat hotărîrea sa de 
a desființa baza militară americană 
Hellinikon de lingă Atena. Purtă
torul de cuvînt guvernamental, So- 
tiris Kostopoulos, a precizat că nu 
se pune problema transferării bazei 
in Creta, așa cum au apărut infor
mații in presa greacă, ci a desfiin
țării ei, relatează agențiile T.A.S.S. 
și EFE.

Sprijin luptei popoarelor din America Centrală 
pentru libertate și democrație

GEORGETOWN 4 (Agerpres). — 
La Georgetown a avut loc o 
reuniune a reprezentanților unor 
partide comuniste, muncitorești _ și 
democratice din țări ale Americii 
Centrale și din bazinul Caraibilor, 
îrt cădrul căreia au fost discutate 
probleme ale intensificării activității

Convorbirile cvadripartite de la Geneva privind 

reglementarea situației din sudul Africii
GENEVA 4 (Agerpres). — Intr-o 

declarație comună dată publicității 
la Geneva, unde au loc convorbiri 
cvadripartite cu privire la reglemen
tarea situației din sudul continen
tului african, Angola și Cuba res
ping încercările Africii de Sud de a 
lega accesul Namibiei la independen
ță de retragerea trupelor cubaneze 
aflate — la cererea guvernului an
golez — pe teritoriul Angolei, infor
mează agenția A.D.N.

Amplă mișcare revendicativă in R.S.A.
PRETORIA 4 (Agerpres). — Miș

carea revendicativă a populației de 
culoare din Africa de Sud continuă 
să aibă aceeași amploare. în pofida 
interdicțiilor de tot felul și a repre
siunii la care recurg autoritățile ra
siste de la Pretoria. Astfel, surse din 
Johannesburg, citate de agențiile de 
presă, relevă că peste 20 000 de me- 
talurgiști au declarat grevă după o 
lună de negocieri cu patronatul, care 
a refuzat să le satisfacă cererile de 
îmbunătățire a condițiilor de muncă 
și viață.

Uniunea Națională a Metalurgiștilor 
(N.U.M.) a anunțat că la mișcarea 
revendicativă participă salariații a 
aproximativ 100 de întreprinderi din 
centura industrială a Johannesbur- 
gului.

Pe de altă parte, aproximativ 150 
de tineri sud-africani albi au parti
cipat la întruniri în orășele Johan
nesburg, Cape Town, Durban și Gra- 
hamstown, in cursul cărora au luat 
hotărirea de a nu se înrola în armata 
rasiștilor, preferind să cunoască ri
gorile Închisorii. Intr-un document 
dat publicității de grupul respectiv, 
se arată că gestul de a se opune ser
viciului militar pornește de la con
vingerea că „forțele de apărare sud- 
africane sint concepute ca un sprijin 
pentru sistemul de apartheid, iar 
această armată nu reprezintă un mij
loc de apărare pentru toți africanii, 

urmează a avea loc în această toam
nă .dezbateri asupra problemei denu- 
clearizării nordului Europei la care 
vor fi invitați reprezentanți ai 
U.R.S.S. și S.U.A.

Ragnhild Haarstad, deputată în 
Stortingul norvegian, s-a pronunțat 
împotriva intensificării cursei înar
mărilor in regiunile maritime nordi
ce. Gudrun Halldorsdottir, reprezen
tantă a Organizației femeilor pentru 
pace din Islanda, a arătat că 85 ,1a 
sută din populația, țării sale se pro
nunță împotriva prezentei armelor 
nucleare pe teritoriul național.

organizat, împreună cu numeroși lo
cuitori ai orașului, un miting. Vorbi
torii au subliniat necesitatea impe
rioasă de a se ajunge cit mai grab
nic la interzicerea deplină a armelor 
atomice și cu hidrogen.

tru înarmare. în timp ce în aceeași 
perioadă pe Terra mor de foame 50 
de milioane de oameni, dintre care 
30 de milioane de copii care nu au 
împlinit vîrsta de cinci ani. Din tota
lul cheltuielilor militare — a arătat 
ministrul peruan — ar fl suficiente 
numai 20 la sută pentru a soluționa 
pină în anul 2000 problema foametei 
pe glob.

Pe de altă parte, el a informat că 
în negocierile asupra acordului pri
vind bazele nu au fost înregistrate 
progrese, în special în privința 
principiilor generale ale preambulu
lui noului document, care se referă 
la legislația internațională și la 
Actul final de la Helsinki al 
C.S.C.E. Kostopoulos a reamintit că 
noul acord trebuie să includă ga
ranții privind asigurarea intereselor 
naționale supreme ale Greciei.

forțelor progresiste în condițiile 
crizei economice și sociale ce afec
tează statele din zonă. Participanții 
au exprimat sprijinul față de lupta 
popoarelor din țările . centr.oameri- 
cane și caraibiene pentru, libertate, 
dembcrâție și echitate sodlilă, tt’ăhs- 
mite agenția T.A.S.S.

Anterior, ministrul de externe al 
R.S.A.. R. Botha, declarase la Pre
toria că Africa de Sud acceptă re
zoluția 435 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., privind accesul la 
independentă al Namibiei, și organi
zarea de alegeri generale la 1 iu
nie anul viitor în teritoriul sud- 
vest-african, cu condiția ca toate 
trupele cubaneze să fie retrase din 
Angola pînă atunci, relatează agen
țiile A.D.N. și T.A.S.S.

ci apără, prin forța brutală, segre
gația rasială din țară".

GEORGETOWN 4 (Agerpres). — 
Președintele Guyanei, Desmond Hoy- 
te. a lansat un apel la amplă coope
rare cu Africa în „lupta decisivă" 
împotriva sistemului de apartheid 
din R.S.A. — informează agenția 
China Nouă. Intr-un discurs rostit 
la Georgetown, el a arătat că apart
heidul nu este numai o chestiune in
ternă a Africii de Sud. ci o ofensă 
la adresa întregii umanități. Pre
ședintele guyanez a subliniat că po
porul țării sale va sprijini toate 
eforturile in direcția eradicării aces
tui sistem inuman.

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— Reprezentantul Organizației Po
porului pentru Africa de Sud-Vest a 
luat cuvintul in cadrul lucrărilor Co
mitetului special al O.N.U. pentru 
decolonizare, care dezbate probleme 
legate de situația din Namibia. Vor
bitorul a relevat că regimul rasist 
din R.S.A. intensifică represiunile 
împotriva poporului namibian. men- 
ținind in teritoriul sud-vest-african 
trupe de ocupație cu un efectiv de 
aproximativ 100 000 de militari, care 
recurg la asasinate, arestări și alte 
acțiuni violente împotriva populației 
locale.

CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager
pres),. — Președintele Comisiei Sud- 
Sud, Julius Nyerere, fost șef al sta
tului tanzanian, și-a exprimat pre
ocuparea față de datoria externă a 
țărilor in curs de dezvoltare, care a 
devenit o povară tot mai grea. In
tr-o declarație făcută la Ciudad de 
Mexico, el „a reafirmat că plata ser
viciului datoriei externe a . țărilor 
„lumii a treia" limitează posibilită
țile de dezvoltare ale acestor. state, 
fapt pentru care actuala situație nu 
poate persista multă vreme — 
transmite agenția Prensa Latina.

Julius Nyerere, care va prezida, 
începind de vineri, reuniunea co
misiei, programată să aibă loc in 
Mexic, a arătat ■ că pe agenda a- 
ceste.ia sînt înscrise probleme le
gate de economia mondială, datoria 
externă, comerțul internațional, re
lațiile cu statele occidentale indus
trializate, precum și forme și modali
tăți eficace de întărire a cooperării 
între țările in curs de dezvoltare.

Continuă manifestațiile de protest ale populației 
palestiniene în teritoriile ocupate de Israel

In teritoriile de pe malul vestic al 
Iordanului și Gaza situația se men
ține incordată. în orașele Nablus și 
Ramallah de pe malul vestic și în 
împrejurimile unor tabere palesti
niene din Gaza, au avut loc am
ple demonstrații de protest. în cursul 
ciocnirilor produse între manifestanți 
și trupele de ocupație s-au înregis
trat morți și răniți în rîndul palesti
nienilor — relatează agenția KUNA.

La Nablus a continuat greva gene
rală in semn de protest împotriva 
uciderii unui tinăr palestinian și a 
rănirii altor nouă de către forțele is- 
raeliene care au intervenit pentru a 
împrăștia manifestația organizată de 
locuitorii orașului.

(Agerpres)

DAMAȘC 4 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat dat publicității la Damasc, 
Frontul Popular pentru Eliberarea

La Ierusalim, poliția israeliană încearcă să împrăștie o demonstrație a elevi
lor palestinieni, care protestau împotriva închiderii arbitrare a școlilor. 48 de 

palestinieni ou tost arestați in timpul acestor incidente

STATELE UNITE

Critici la adresa proiectului noii legi a comerțului

Reducere severă a rezervelor mondiale 
de cereale

CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager
pres). — Comisia Economică a O.N.U. 
pentru America Latină și Zona Ca- 
raibiană (C.E.P.A.L.) consideră că 
este de primă urgență reducerea po
verii datoriei externe a Americii La
tine, datorie care se cifrează la pes
te 410 miliarde dolari — plata do- 
binzilor ridicîndu-se în ultimii șase 
ani la peste 148 milioane de dolari 
— informează agenția EFE. Po
trivit unui document elaborat de 
C.E.P.A.L., dat publicității la Ciudad 
de Mexico, menținerea unor dezechi
libre in economia, comerțul și finan
țele mondiale a anihilat eforturile în
treprinse pentru rezolvarea proble
mei datoriei externe a Americii La
tine, impunindu-se noi acțiuni , în 
direcția menționată. „Este necesară o 
reducere cu cel puțin 50 la sută a ra
telor dobînzilor la împrumuturi", s« 
spune în document, subliniindu-se, 
totodată, cerința lansării de noi ini
țiative pe baza unui consemn politic.

Palestinei (F.D.E.P.) cheamă Curtea 
Internațională de Justiție, Organiza
ția Națiunilor Unite și Liga Arabă 
să instituie o comisie internațională 
pentru investigarea expulzării pales
tinienilor din teritoriile, arabe de că
tre autoritățile militare israeliene — 
informează agenția A.P.S.

BEIRUT 4 (Agerpres). — Libanul 
a adresat secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, o 
scrisoare în care condamnă expul
zarea de către Israel, la începutul 
acestei săptămîni, a opt palestinieni 
din Cisiordania și Gaza pe teritoriul 
libanez — informează agenția' 
KUNA. Guvernul libanez — relevă 
documentul — califică asemenea acte 
drept o violare flagrantă a suvera
nității și integrității teritoriale a Li
banului, a normelor de drept inter
național.

produse străine și sancțiuni împo
triva unor practici comerciale consi
derate de S.U.A. ca incorecte. De 
asemenea, ea este criticată și com
bătută in cercuri din Statele Unite.

TOKIO 4 (Agerpres). — Intr-o de
clarație făcută la Tokio, primul-mi- 
nistru al Japoniei, Noboru Takeshi- 
ta, a criticat energic aprobarea de 
către Senatul S.U.A. a noului pro
iect de lege a comerțului — transmi
te agenția Kyodo. Șeful guvernului 
nipon a apreciat că legea america
nă, conținînd prevederi cu caracter 
protecționist, poate afecta desfășu
rarea comerțului mondial.

Observatorii de la Tokio șl repre
zentanții cercurilor de afaceri relevă 
că legea menționată va crea dificul
tăți acelor firme japoneze care'și-au 
orientat producția de export spre 
piața americană. In această ordine 
de idei, ei arată că în 1987 circa 38 
la sută din volumul exporturilor ja
poneze erau destinate Statelor Unite.

ceasta că, potrivit estimărilor, re
colta de cereale a S.U.A. se va re
duce în acest an cu 78 milioane de 
tone, iar cea a Canadei — cu 11 mi
lioane tone. Pornind de la faptul că 
volumul global al consumului de 
cereale în lume va fi în acest an de 
1,67 miliarde tone, specialiștii in
stitutului consideră că rezervele 
globale de cereale se vor reduce cu 
152 milioane tone.
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ȘEDINȚA. La Varșovia a avut 
loc o ședință a Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., care a dezbătut 
probleme ale activității de partid 
in rindurile muncitorilor. In ca
drul ședinței s-a subliniat necesi
tatea efectuării unor analize siste
matice in Întreprinderi în legătură 
Cu raportul dintre munca efectua
tă, productivitate, calitatea muncii 
și retribuție.

VIZITA. Ministrul apărării al 
S.U.A.. Frank Carlucci. și-a înche
iat vizita oficială efectuată in 
U.R.S.S. In cursul vizitei, el a fost 
primit de Andrei Gromîko, pre

ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a conferit cu 
ministrul sovietic al apărării, 
Dmitri Iazov, și a vizitat o serie de 
obiective militare sovietice.

SECRETARUL GENERAL AL 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
informat pe membrii Consiliului de 
Securitate cu privire la etapa ac
tuală a convorbirilor sale cu repre
zentanții Iranului și Irakului. Aces
te convorbiri sint consacrate, după 
cum se știe, acțiunilor de îndepli
nire a Rezoluției 598 a Consiliului 
de Securitate în legătură cu regle

mentarea pașnică a conflictului din 
Golf.

PENTRU DIALOG. Ministrul so
malez al afacerilor externe, Mo
hammed Aii Hamud, s-a pronunțat 
pentru soluționarea problemelor din 
Cornul Africii pe calea negocieri
lor politice. El a menționat că dia
logul a dat rezultate pozitive și in 
alte ocazii în regiune și și-a expri
mat speranța că acordul rezultat 
din negocierile purtate cu Etiopia 
va fi tradus în întregime in viață.

COMITET MIXT. Ministrul de 
externe al Greciei, Karolos Pa- 
poulias, va efectua, în cursul lu
nii septembrie, o vizită în Turcia, 
unde va lua parte la lucrările Co
mitetului politic mixt greco-turc. 
Comitetul politic mixt a fost insti
tuit în luna mai, cu misiunea de 
a examina căile de promovare a 
relațiilor de pace dintre cele două 
țări.

NUMIRE. La Miinchen s-a anun
țat că în funcția de secretar ge
neral al Uniunii Creștin-Sociale, 
partid de guvernămînt in R. F. 
Germania, a fost numit Erwin 
Huber, care pină în prezent era 
adjunct al secretarului general al 
partidului. E Huber ii succede lui 
Gerold Tandler, care a devenit 
ministrul economiei al landului Ba
varia.

ELIBERARE. Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. a hotărît 
să-1 elibereze pe cetățeanul vest- 
german Mathias Rust, condamnat 
la privațiune de libertate pe ter
men de patru ani pentru pătrun
dere ilegală cu un avion de turism 
in spațiul aerian sovietic, la 28 mai 
1987, și aterizare în zona Pieței Ro
șii din Moscova. Rust a executat 
aproximativ un sfert din durata pe
depsei.

RESPINGERE. Uzind de dreptul 
său de veto, președintele S.U.A., 

Ronald Reagan, a respins proiec
tul de lege aprobat de Congres 
privind cheltuielile militare pe 
anul 1989. Președintele a afirmat că 
schimbările structurale in bugetul 
Pentagonului, cerute de organul le
gislativ suprem, ar împiedica lu
crările în cadrul programului „Ini
țiativa de Apărare Strategică" 
(„războiul stelelor") și continuarea 
modernizării forțelor nucleare stra
tegice ale S.U.A.

PRIMIRE. Președintele Egiptului, 
Hosni Mubarak, l-a primit pe Os
man El-Mirghani, președintele 
Partidului Unionist Democratic din 
Sudan, aflat în vizită oficială la 
Cairo. S-a procedat la un schimb 
de păreri in legătură cu dezvolta
rea relațiilor dintre cele două țări. 
Au fost abordate, de asemenea, 
evoluțiile de pe continentul african 
și din lumea arabă.

SONDAJ. Potrivit rezultatelor unul 
sondaj de opinie efectuat în Sta

tele Unite de institutul „Gallup", 
dacă in prezent ar avea loc ale
geri prezidențiale, candidatul Parti
dului Democrat, Michael Dukakis, 
guvernator al statului Massachu
setts, ar primi sprijinul a 51 la sută 
dintre voturile exprimate, iar pen
tru reprezentantul republican, ac
tualul vicepreședinte George Bush, 
ar vota 40 la sută dintre alegători.

O.P.E.C. La Lausanne s-au înche
iat lucrările Comitetului pentru 
ppețuri al Organizației Țărilor Ex
portatoare de Petrol (O.P.E.C.), 
care a analizat situația de pe pia
ța mondială a hidrocarburilor șl 
modul de respectare de către mem
brii organizației a cotelor de pro
ducție. Comitetul pentru prețuri a 
cerut secretarului general al orga
nizației, Subroto (Indonezia), să 
continue consultările cu țările mem
bre ale O.P.E.C. în legătură cu res
pectarea hotărârilor anterioare pri
vind cotele de extracție a petrolu

lui pînă la viitoarea conferință a 
organizației, care va avea loc în 
luna noiembrie.

RECUPERARE. Guvernul colum
bian a hotărit să recupereze din 
apele Mării Caraibilor galeonul spa
niol „San Jose", care conține o în
cărcătură de aur și smaralde eva
luată provizoriu între 3 și 16 miliar
de dolari. Galeonul „San Jose" a 
fost scufundat de către englezi in 
1708 in apropierea Insulelor Rosa
rio (Columbia), la aproximativ 60 
km de coastă, in prezent aflindu-se 
la circa 300 metri adincime.

MAFIA. Unități ale poliției ita
liene au înconjurat o clădire din 
suburbiile orașului Napoli, unde se 
desfășura o întrunire a conducăto
rilor citorva clanuri ale Mafiei. Au 
fost arestate cinci căpetenii mafio
te, care au condus în ultimii ani 
traficul cu droguri, au pus la cale 
asasinate, jafuri și alte infracțiuni 
de mare gravitate.
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WASHINGTON 4 (Agerpers). — 
Senatul Statelor Unite a adoptat — 
cu 85 de voturi pentru și 11 împo
trivă — proiectul noii legi a comer
țului. Intrucît proiectul fusese adop
tat, la 13 iulie, și de Camera Repre
zentanților (376—45). el va fi înain
tat in curînd președintelui Ronald 
Reagan pentru contrasemnare. Șeful 
executivului, care respinsese la 24 
mai a.c. o primă variantă a legii co
merțului, a. anunțat că va semna ac
tuala variantă — informează Buleti
nul de Știri al Casei Albe. Vetoul 
prezidențial a fost ulterior depășit 
prin Întrunirea in Camera Reprezen
tanților a unei majorități de cel pu
țin două treimi.

Și în actuala sa redactare — re
latează agenția Kyodo — legea co
merțului este considerată de princi
palii parteneri comerciali ai S.U.A. 
(Japonia, R.F. Germania etc.), pre
cum și de numeroase alte țări ca 
extrem de protecționistă, ea prevă- 
zînd expres măsuri legate de vîn- 
zarea pe piața americană a unor

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Seceta fără precedent din S.U.A., 
Canada și China poate determina 
scăderea rezervelor de cereale din 
lume, întrucit creșterea producției 
din acest an în Europa și India nu 
va putea compensa pierderile, este 
concluzia unui raport elaborat de 
institutul „Worldwatch".

Președintele institutului, Lester 
Brown, a declarat in legătură cu a-
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