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Muncă bine organizată

pentru îndeplinirea exemplară
a sarcinilor de plan

Perfecționarea activității productive, potrivit exigențelor actuale 
ale dezvoltării intensive a economiei naționale, constituie una dintre 
sarcinile de cea mai mare importanță și stringentă actualitate pentru 
colectivele de oameni ai muncii din toate întreprinderile, din toate 
ramurile și județele țării. Realizarea ritmică, integrală, la toți in
dicatorii a prevederilor de plan - și în primul rînd la producția fizică 
și export — nu este posibilă fără o temeinică organizare a muncii, 
fără folosirea la întreaga capacitate a mașinilor și utilajelor din 
dotare, fără creșterea productivității muncii și reducerea severă a 
consumurilor materiale. Aceste cerințe au fost subliniate din 
nou de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta ședință a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., in cadrul căreia s-a insistat asupra nece
sității de a se asigura în fiecare ramură, în fiecare centrală și în
treprindere condițiile ce se impun pentru desfășurarea optimă a 
activității productive, pentru îndeplinirea integrală a planului pe 
luna în curs, pe trimestrul III și pe întregul an 1988.

Aceste cerințe se înscriu pe linia preocupărilor constante ale 
conducerii partidului, personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
astfel că ele au caracter de continuitate și din această perspectivă 
trebuie analizate activitatea și rezultatele obținute de fiecare uni
tate economică. Cu prilejul vizitelor de lucru efectuate de 
secretarul general al partidului in unități economice, pe șantiere de 
investiții, în institute de cercetări și proiectări, pe lingă reliefarea 
rezultatelor obținute se stabilesc măsuri concrete pentru perfecțio
narea activității productive în ansamblul ei. Cum se înfăptuiesc 
sarcinile stabilite ? lată tema sondajului efectuat în aceste zile la 
întreprinderea de osii și boghiuri din Balș.

ale tineretului
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,

în luna iunie a.c. a avut loc, după 
cum se știe, vizita de lucru a 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
întreprinderea de osii și boghiuri 
Balș. Analiza efectuată în secții și 
fabrici a fost consacrată modului 
in care se desfășoară realizarea 
sarcinilor de plan. Cu acest prilej, 
au fost puse in evidență rămînerile 
in urmă care surveniseră în pri
mele luni ale anului in realizarea 
prevederilor de plan la producția 
de oțel, osii montate și boghiuri. 
O asemenea situație era determina
tă, așa cum a arătat secretarul ge
neral al partidului, de activitatea 
desfășurată atît de comitetul de 
partid, cît și de consiliul oamenilor 
muncii, care nu au adoptat cele 
mai adecvate soluții, căi și mijloace 
pentru a asigura ritmicitatea pro
ducției. in condiții de calitate supe
rioară și înaltă eficiență economică.

în urma vizitei, pe baza in
dicațiilor date de t o' v a r ă ș u 1 
Nicolae Ceaușescu, a fost adoptat 
un amplu program de măsuri pen
tru grabnica îmbunătățire a activi
tății economico-financiare a Între
prinderii.

La circa două luni de la desfășu
rarea vizitei, devine absolut oportu
nă și necesară întrebarea : cum se 
acționează pentru transpunerea in 
practică a programului de măsuri 
adoptat ?

Primul cu care am discutat 
tovarășul Iulian Nițulescu, 
tarul comitetului de partid,
ședințele consiliului oamenilor mun
cii. care ne-a precizat :

a fost 
secre- 

pre-

— Programul special 
adoptat de comitetul de 
de consiliul 
fost dezbătut în plenara 
de partid, 
deschise, 
partid, de 
cuprinde 
răspunderi 
factori de

oamenilor
de măsuri 
partid și 
muncii a 
comitetului 

generaleîn adunări 
în toate organizațiile de 
masă și obștești. Acesta 
obiective concrete. c

precise, nominale. p
T___... decizie la nivel de în
treprindere, fabrici, secții, ateliere, 
servicii, birouri și compartimente 
funcționale. O bună parte din mă
surile prevăzute in program au de
venit. deja, realitate. în înfăptui
rea acestora ne bucurăm de sprijinul 
susținut al comitetului orășenesc și 
al biroului comitetului județean de 
partid.

în continuare, ing. Ion Veselin, 
directorul întreprinderii, ne-a spus : 
„Pentru îndeplinirea 
secretarului general 
primim, de asemenea, 
concret din partea 
centralei, a unor institute de cerce
tare științifică, proiectare și ingi
nerie tehnologică, precum și a celor 
36 întreprinderi cu care cooperăm. 
Avem în vedere clarificarea unor 
probleme de aprovizionare tehnico- 
materială, conturarea unor soluții 
pentru asimilarea elementelor de 
acționare și comandă hidraulică, 
electrică și electronică, a pieselor 
de schimb de la utilaje și echipa
mente procurate din import. De a- 
semenea, au fost constituite și își 
desfășoară activitatea șapte colecti
ve alcătuite din factori de răspunde
re ai forurilor tutelare ale unităților 
amintite și ale întreprinderii noastre.

indicațiilor 
al partidului 
un sprijin 
ministerului.

(Continuare în pag. a Il-a)

Prin mobilizarea la munca în cimp a tuturor

locuitorilor de la sate și utilizarea din plin

a mijloacelor existente

LUCRĂRILE AGRICOLE

efectuate la timp și în
cele mai bune condiții!
• Pentru sporirea efectivelor și creșterea pro

ducției zootehnice este necesar să se acționeze cu 
mai multă fermitate in vederea strîngerii și depozi
tării tuturor resurselor de furaje existente

'• ''

•

nil

• în fiecare unitate agricolă cultivatoare de le
gume trebuie întreprinse măsuri deosebite pentru 
mobilizarea la întreținerea grădinilor și la cules a tu
turor forțelor disponibile

• Mai bine organizat și cu forțe mai multe este 
necesar să se acționeze acum la strînsul paielor de 
pe miriști spre a asigura un front larg de lucru trac
toarelor repartizate la executarea arăturilor

• Se impun măsuri organizatorice și tehnice în 
vederea pregătirii în bune condiții, pînă în cele mai 
mici amănunte, a campaniei agricole de toamnă

ÎN PAGINA A III-A : relatări din județele Maramureș 
și Călărași

întinerește țara și, în 
pas cu ea, întinerește 
inima sa, Capitala 
drăgită.

Intre cei ce dau 
nou Bucureștiului, 
brăcîndu-l în geometrii 
arhitectonice moderne, 
constructorii de locuințe 
au un cuvint esențial de 
spus I In imagine — 
echipa condusă de 
maistrul Marin Țuruică 
și ,,cuvîntul" lor rostit în 
limbajul sobru al noilor 
construcții edilitare din 
Crîngași.

ea,
în-

chip
îm-
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Participanții la Adunarea festivă consacrată aniversă
rii a 40 de ani de la constituirea primelor șantiere 
naționale ale tineretului — moment de seamă, cu 
adinei semnificații în istoria muncii pentru țară a 
tinerei generații — intr-o deplină unitate de gind și 
faptă cu miile de purtători ai salopetei albastre cu 
ecuson de brigadier, eu tinerii de pe tot cuprinsul 
țării, exprimă, și cu acest prilej, unanima adeziune la 
politica internă și externă profund științifică și con
secvent revoluționară a partidului și statului nostru, 
sentimentele de dragoste și recunoștință pe care le nu
tresc față de dumneavoastră, față de abnegația și 
dăruirea exemplară cu care ați acționat și acționați 
pentru progresul și prosperitatea României socialiste, 
pentru triumful cauzei nobile a socialismului și păcii 
in lume.

La acest eveniment memorabil din viața brigadieri
lor, a întregului tineret al țării, adresăm, totodată, mult 
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, eminent om politic 
și savant de largă recunoaștere intcă-națională. cele 
mai alese sentimente de prețuire și respectuoasă con
siderație pentru contribuția importantă adusă la fun
damentarea și înfăptuirea întregii politici a partidului 
Si statului nostru, la înflorirea și afirmarea științei, 
invățămintului și culturii ca factori hotâritori ai dez
voltării economico-sociale a țării.

Reprezintă un adevăr incontestabil, inscris adine in 
conștiința noastră, a tuturor tinerilor patriei, că, in 
anii luminoși pe care cu indreptățită mindrie patrio
tică ii numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", tinerei 
generații i-au fost puse Ia dispoziție cele mai minu
nate condiții de muncă, învățătură și viață, de for
mare și afirmare multilaterală în toate sectoarele de 
activitate, pe măsura înaltei încrederi pe care ne-o 
acordă partidul, dumneavoastră personal, mult iubite 
si stimate tovarășe secretar general.

Cu satisfacția muncii împlinite, vă raportăm, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar general, că, puternic 
mobilizați de repetatele îndemnuri pe care le-ați adre
sat tineretului, de semnificația patriotică a momen
tului aniversar — împlinirea a 40 de ani de la de
clanșarea epopeii muncii pentru țară — șantierele ti
neretului au realizat un considerabil volum suplimen
tar de lucrări de construcții-montaj și minerit. La loc 
de cinste se înscriu, prin rezultatele obținute, șantierele

naționale ale tineretului, care au realizat un important 
volum suplimentar de lucrări de construcții-montaj și 
minerit, concretizat in extracția a peste 180 mii tone 
cărbune energetic la combinatele miniere Rovinari și 
Motru, finalizarea construcțiilor in amonte de lacul 
Dîmbovița și începerea lucrărilor la lacul Văcărești, in 
cadrul Amenajării complexe a riului Dîmbovița, pu
nerea in funcțiune a unor mari suprafețe amenajate 
pentru irigații, precum și alte lucrări la obiective de 
interes republican. Vă raportăm, totodată, că in 
intimpinarea „Zilei brigadierilor", urmind neabătut 
indicațiile dumneavoastră, a fost inaugurat Șantierul 
național al tineretului de la Canalul magistral Șiret— 
Bărăgan, iar Șantierul național al tineretului de la 
Canalul Dunăre — București și-a intensificat întreaga 
activitate, ceea ce a condus la devansarea termenelor 
de realizare a acestui important obiectiv de investiții.

Brigadierii de astăzi, ca și cei de acum patru dece
nii, convinși că prin faptele lor de muncă contribuie 
la consolidarea grandioaselor prefaceri revoluționare 
din patria noastră. Ia ridicarea gradului de civilizație, 
a nivelului de trai material și spiritual al întregului 
popor, se angajează solemn in fața dumneavoastră să 
facă totul pentru ca, in cinstea sărbătorii naționale 
scumpe poporului român de la 23 August, planul de 
muncă patriotică al Uniunii Tineretului Comunist și 
Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din Româ
nia pe anul 1988 să fie realizat in proporție de cel pu
țin 80 la sută.

Conștienți că minunatele noastre idealuri pot fi în
făptuite doar intr-un climat de pace și înțelegere între 
popoare, dăm glas, și cu acest prilej, adeziunii noastre 
depline la politica externă a partidului și statului nos
tru. al cărei strălucit strateg și neobosit promotor 
sînteți dumneavoastră, și vă asigurăm că vom acționa 
și în viitor pentru afirmarea dreptului fundamental al 
popoarelor Ia viață, libertate și progres, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră.

Animați de aceste ginduri, sentimente și convingeri, 
ne angajăm, în fața dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, prin supremul le- 
gămint patriotic și revoluționar, de a fi întotdeauna 
prezenti acolo unde patria, poporul, partidul nc-o vor 
cere, neprecupețind nici un efort pentru realizarea 
mărețelor obiective stabilite de Congresul al XlII-lea 
și Conferința Națională ale partidului, spre binele și 
înflorirea continuă a scumpei noastre patrii. Republica 
Socialistă România.
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președintele Republicii Socialiste România,

v
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,

Zilei minerului"

In aceste momente înălțătoare, prilejuite de sărbă
torirea „Zilei minerului", comuniștii, toți oamenii mun
cii din bazinul carbonifer al Văii Jiului, asemenea 
întregului popor, își îndreaptă ginduriie pline de re
cunoștință spre dumneavoastră, erou între eroii nea
mului, revoluționar încercat și patriot inflăcărat, ctitor 
de țară nouă, care, cu strălucită clarviziune, conduceți 
destinele patriei spre culmile luminoase ale socialis
mului și comunismului.

Minerii Văii Jiului se prezintă Ia acest moment de 
sărbătoare cu realizări ce se inscriu organic in măre
țele înfăptuiri dobindite de poporul nostru in perioada 
de profunde prefaceri revoluționare, inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului.

în cei 23 de ani de cind vă aflați în fruntea parti
dului și a țării — ani pe care cu dragoste și legitimă 
mindrie patriotică întregul popor ii numește „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" — dezvoltarea industriei extrac
tive a cărbunelui s-a situat permanent in centrul poli
ticii partidului. Minele din bazinul carbonifer al Văii 
Jiului au beneficiat din plin de avantajele programu
lui de mecanizare și modernizare, de un vast program 
de investiții, care au innoit din temelii dotarea, teh
nicile și tehnologiile de lucru in subteran, creind pre
misele creșterii productivității muncii și a producției 
de cărbune, de pregătire temeinică a cadrelor, a mi
nerilor cu înaltă calificare, capabili să folosească uti
laje de mare complexitate și randament.

în ritmul susținut al modernizării minelor, toate 
așezările municipiului Petroșani s-au dezvoltat. Salba 
de orașe noi, moderne din această parte a țării con-

un 
de

vă.

firmă înfăptuirea intocmai a obiectivului revoluționar 
prefigurat de dumneavoastră de a face din Valea 
Jiului nu numai un centru minier puternic, ci și 
centru muncitoresc înfloritor, dispunind de condiții 
muncă și viață exemplare.

Folosim și acest prilej, sărbătoresc pentru a
adresa, din inimă, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, nețărmurita noastră recunoștință 
și intreaga gratitudine pentru grija deosebită ce ne-o 
purtați și vă raportăm că, punind in valoare condi
țiile tehnico-materiale și gradul inalt de mecanizare 
de care dispunem in abataje, minele Văii Jiului reali
zează astăzi o producție de cărbune mai mare de două 
ori și jumătate decît cea din anul 1965, anul Congre
sului al IX-Iea al partidului.

Vă asigurăm că minerii, inginerii și tehnicienii Văii 
Jiului, mobilizați de ideile, orientările și indicațiile 
cuprinse in Tezele din aprilie, iși vor face pe deplin 
datoria și se angajează să muncească cu toată dăruirea 
pentru realizarea sarcinilor de plan pe acest an, pen
tru a asigura țării tot mai mult cărbune cocsificabil 
și energetic. Acesta este răspunsul nostru, al mine
rilor, la recentele măsuri luate de partid, la iniția
tiva dumneavoastră, de majorare a retribuțiilor perso
nalului muncitor, precum și a pensiilor.

Animați de cele mai calde sentimente de stimă șl 
devotament față de dumneavoastră, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, 
președintele Republicii, de respect și prețuire față de 
tovarășa Elena Ceaușescu, vă adresăm la sărbătorirea 
„Zilei minerului" urarea noastră fierbinte de 
mulți, în deplină sănătate si putere de muncă, 
binele națiunii și măreția României socialiste.

Vă rugăm să primiți căldurosul nostru salut 
neresc : „Noroc bun !“

ani 
spre

ml-

PARTICIPANT!! LA ADUNAREA FESTIVĂ DIN PETROȘANI 
CONSACRATĂ SĂRBĂTORIRII „ZILEI MINERULUI"

Biografia tinereții, prin faptele maturității
A

Cei născuți în județul 
Botoșani, in anul in care 
județul însuși s-a născut 
o dată cu noua impărți- 
re administrativ-teritorialâ, 
au acum 20 de ani. Sint 
plini de vigoare, frumoși, 
încrezători in destinul ce 
le-a fost clădit, au crescut 
în climatul unei vertiginoa
se dezvoltări economice și 
sociale menite să le asigu
re, lor și celor ce vor veni 
după ei, o viață prosperă și 
demnă pe un pămînt al u- 
nei înfloritoare civilizații. 
Firește că acestea s-au in- 
timplatnu doar la Botoșani, 
ci în toată România socia
listă de după Congresul al 
IX-lea al partidului. Vorbim 
acum de Botoșani pentru 
că el se numără printre a- 
cele județe cu valoare sim
bolică pentru una dintre 
coordonatele majore ale 
noilor opțiuni politice mar
cate ferm de Congresul al 
IX-lea, anume dezvoltarea 
armonioasă, echilibrată a

tuturor zonelor țării prin- 
țr-o judicioasă repartizare 
in teritoriu a forțelor de 
producție, a resurselor și 
binefacerilor dezvoltării.

Deci, cei născuți acum

1977 în această parte a țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia cu temei : „Patria 
noastră socialistă se trans
formă rapid. Un exemplu 
grăitor este, în această pri-

țea politicii partidului nos
tru, care aplică în mod 
creator adevărurile generale 
Ia condițiile concrete din 
țara noastră, asigurînd îna
intarea fermă a întregului

ÎNSEMNĂRI despre dezvoltarea 
SOCIAL - ECONOMICĂ A JUDEȚULUI BOTOȘANI

două decenii in județul Bo
toșani, sârbătorindu-și vir- 
sta, evaluindu-și realizările, 
nu le pot despărți de ceea 
ce s-a petrecut, in acest in
terval, in jurul lor, in v.ața 
economică și socială care 
și-a spus cuvîntul asupra 
condițiilor creșterii, educă
rii și împlinirii lor pe toate 
planurile.

în cuvîntarea rostită la 
Botoșani cu ocazia vizitei 
de lucru întreprinse în anul

vință, județul Botoșani,, ca 
și alte județe din Moldova, 
in trecut rămase în urmă; 
ele pășesc astăzi spre o 
viață nouă cu pași uriași, 
recuperind in cîțiva ani ră- 
mînerea în urmă de dece
nii. Aceasta demonstrează 
justețea orientării partidu
lui și statului de amplasa
re teritorială a forțelor de 
producție, capacitatea crea
toare a clasei muncitoare, 
a poporului nostru, juste-

popor spre o viață demnă 
și liberă".

Ca județ marcat de mari 
rămineri în urmă in dezvol
tarea economică și socială, 
Botoșaniul avea nevoie, mai 
mult decît alte zone din 
țară, de un imens volum de 
investiții. Unități industria
le care și-ar fi justificat 
denumirea aceasta erau 
foarte puține, toate fiind 
amplasate numai în mu
nicipiu. Cu modestie, fi-

lele de cronică din anul 
1968 consemnează un volum 
de investiții de doar 400 
milioane lei. Ca să ne refe
rim la un singur domeniu, 
cel al construcțiilor de lo
cuințe, s-au construit în 
acel an, în tot județul, 400 
apartamente. Era mult 7 
Era puțin ? Mult față de o 
perioadă anterioară. Puțin 
prin comparație cu ceea ce 
s-a realizat într-un singur 
an de mai tîrziu, în 1987 : 
investiții de circa 5 ori mai 
mari ; s-au construit 2 306 
apartamente, repartizate în 
mai multe localități ale ju
dețului. S-a construit me
reu, s-a construit avintat; 
nu doar 
platforme 
tregi. 130 
dustriăle 
foarte mult.

S-au construit nu apar
tamente, ci cartiere întregi, 
orașe cu totul noi, în ritm

întreprinderi, ci 
industriale în

de capacități în
noi. E mult, e

(Continuare in pag. a II-»)
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EXIGENTA PARTINICĂ

- incompatibilă cu atitudinea de formalism
Q Raportul comunist, moment de înaltă responsabilitate în viața 
fiecărui membru de partid 9 Sint bine cunoscute și respectate 
peste tot prevederile statutare ? • De la analize și propuneri 

— la înfăptuiri

Nu-i de crezut și totuși e adevă
rat Punctul înscris pe ordinea de 
zi a adunării generale drept „ Pre
zentarea raportului comunist'* a du
rat, cu totul, vreo 10—15 minute. Ei 
bine, în acest scurt răstimp „au ra- 
portat** despre activitatea lor din- 
tr-un intreg an de zile nu mai puțin 
de 3 comuniști. Ba chiar trebuie să 
adăugăm, 3 comuniști cu anumite 
munci de răspundere : șeful unei 
importante formații de lucru, secre
tarul organizației U.T.C., un inginer 
care a avut drept sarcină să se o- 
cupe de introducerea unor noi teh
nologii, deosebit de importante pen
tru intreaga intreprindere („Tehno- 
utilaj" — Odorhei). De altminteri, 
luată in ansamblu, organizația de 
bază de la „Prototipuri" are atribu
ții de seamă in înfăptuirea îndato
ririlor modernei întreprinderi odor- 
heiene în cadrul unor importante 
programe ale'economiei naționale. A 
reieșit ceva din sumarele „rapoar
te" prezentate ? Nu 1 în schimb, au 
abundat formulările generale de 
tipul : „ne-am străduit", „am în
cercat" etc. Și încă ceva : a lipsit 
orice evaluare analitică a propriei 
activități, orice încercare de critică 
și autocritică concretă. Poate acest 
lucru a fost făcut de ceilalți comu
niști, de membrii biroului organiza
ției de partid 7 Nu ! Nimeni n-a in
tervenit, nimeni nu a pus nici o în
trebare, nimeni nu a făcut vreo re
comandare, nimeni nu a încercat să 
dea un alt curs unei acțiuni care 
era limpede că nu-și atinge scopul 
tocmai datorită superficialității, for
malismului in desfășurarea ei.

Așa cum s-au petrecut lucrurile 
nimeni nu s-a ales cu nici un fo
los : nici cei care au raportat, care 
nu au avut nimic de învățat, ră- 
mînînd, deșigur, cu părerea că ac
tivitatea lor e desăvirșită. nici cei 
care au ascultat și n-au putut trage 
nici un fel de concluzii pentru pro
pria lor muncă. în care, de aseme
nea, mai sint și destule neîmpliniri.

— Cum de s-au petrecut lucru
rile astfel 7, îl întrebăm pe maistrul 
Miclos Francisc, secretarul comite
tului de partid.

— Autocritic vorbind, e vina co
mitetului și a biroului, a noastră, a 
celor cu anumite munci de răspun
dere, care n-am urmărit destul de 
perseverent ca, in toate cazurile, 
„Raportul comunist" să se desfășoa
re conform prevederilor statutare, să 
fie o acțiune plină de conținut, să-și 
atingă pe deplin scopul. Am zis „in 
toate cazurile" deoarece din con
statările și analizele întreprinse re
iese că de cele mai multe ori domi
nă spiritul analitic, de răspundere

Unități turistice în județul Iași
Numeroasele unități 

turistice, amplasate in 
locuri pitorești s> de 
interes turistic din iu- 
dețul Iași, oferă bune 
posibilități de cazare si 
masă, in orice ano
timp. Astfel, cabană 
CODRII PAȘCANI
LOR este situată in
tr-un cadru natural 
pitoresc șl liniștit, in
tr-o pădure de lingă. 
Pașcani, localitate in 
care se poate vizita 
Muzeul „Mihail Sado- 
veanu". Unitatea dis
pune de camere con
fortabile, precum și de 
un restaurant unde se

pot servi gustoase pre
parate culinare, speci
fice zonei, Hanul TtR- 
GU FRUMOS dispune 
de 42 de locuri de ca
zare, restaurant cu 
terasă, cramă, cofetă
rie, precum și un res
taurant cu autoservire. 
In orașul Hirlău func
ționează hotelul RA- 
REȘOAIA. cu 54 
locuri de cazare in 
camere confortabile șl 
un restaurant, unde se 
pregătesc specialități 
ale casei.

O altă unitate care 
se bucură de aprecie
rea vizitatorilor, cu

Biografia tinereții, prin faptele maturității
(Urmare din pag. I)
cu impetuozitatea construc
țiilor din toată țara româ
nească. Municipiul Botoșani 
și-a sporit populația de 
peste 3 ori. marea majori
tate a botoșănenilor — ne 
referim la botoșănănii din 
întreg județul — locuind a- 
cum in case noi. Au fost 
construite peste 40 000 de 
apartamente și peste 16 000 
de case noi in mediul rural. 
Ansamblurile de locuințe 
sint dotate cu o puternică 
rețea de unități comerciale 
și edificii social-culturale. 
Peisajul urban a fost Înno
bilat prin arhitecturi mo
derne, care conferă orașe
lor o configurație și o 
structură impunătoare, in 
consens cu idealul de fru
mos al românilor. Expoziția 
județeană a realizărilor e- 
conomico-socialc. casa de 
cultură a sindicatelor, casa 
științei și tehnicii pentru ti
neret, noul spital județean 
cu 700 ție paturi, noua și 
moderna maternitate boto- 
șăneană, noile edificii spi
talicești din Dorohoi, alte 
și alte asemenea noi con
strucții asigură oamenilor 
muncii din acest colț de 
țâră nu doar condiții, ci și 
un decor estetic pentru via
ța lor de fiecare zi.

S-au construit un număr 
mare de școli, locuri in in
ternate și in grădinițe de 
copii. S-au dat in folosință 
cinematografe, cămine cul
turale modeme la Ștefă- 
neșți, Flăminzi, Ripiceni, 
Lunca, Coțușca etc. S-au 
construit și dat in folosință 
centrale termice. Exprimin- 
du-ne sintetic, în anii 1965— 
1970 s-au investit in județ 
circa 2 miliarde lei. In anii 
1981—1986 județului i-a fost 
alocată o sumă de 7 ori mai 
mare.

Tinărul botoșănean tn 
virstă de douăzeci de ani, 
ca toți conjudețenil lui ma
jori, apți de muncă, are în 
mod sigur o profesie (sau 
e în curs de a și-o dobindi) 
și un loc de muncă (sau 
perspectiva lui sigură la 
încheierea perioadei de in
strucție școlară). Foarte 
mare lucru I In condițiile 
în care, pe alte meridiane, 
șomajul constituie, mai 
ales pentru tineri, o grea 

și exigență comunistă care a și dus, 
in mod concret, la unele rezultate 
pozitive.

— Tot în mod concret, vă solici
tăm să exemplificați.

— Noi ne preocupăm ca membrii 
de partid învestiți cu anumite func
ții de răspundere să fie programați 
cu prioritate pentru a prezenta ra
poarte. deoarece ei au obligații mai 
mari, atribuții care pot influența 
decisiv bunul mers al treburilor din- 
tr-un loc sau altul. Astfel, cind șeful 
secției inductoare — una dintre cele 
mai importante din întreprindere — 

IN MUNICIPIUL ODORHEI
a prezentat raportul său în fața 
biroului comitetului de partid, i s-a 
cerut mai multă angajare și mobili
tate pentru realizarea unor produse 
noi, de înalt nivel tehnic, solicitate 
de economia națională. Deoarece 
n-am avut convingerea că a înțeles 
pe deplin cerințele formulate, con
cluziile desprinse cu ocazia prezen
tării raportului au stat la baza unei 
discuții la care a participat și con
ducerea întreprinderii. Faptul că 
aceste concluzii au fost Însușite, că 
autocritica și angajamentele n-au 
fost formale a fost pus în evidență 
atunci cind secția a primit coman
dă să execute trei tipuri noi de re- 
ductoare. Șeful secției s-a angajat 
cu pasiune in dificila și complexa 
acțiune de realizare a noilor reduc- 
toare, depășindu-și cu mult „atri
buțiile" înțelese în sensul strict al 
cuvintului, participind și la munca 
de proiectare, venind cu propuneri 
și soluții noi. Este un exemplu care 
arată cum — desfășurat la cote de 
exigență și răspundere — raportul 
comunist poate determina îmbună
tățirea activității unui membru de 
partid, cît și a unui întreg colectiv.

La o altă intreprindere odorheia- 
nă, cea de matrițe și piese de fontă, 
se evaluează, la sediul comitetului 
de partid, felul in care, în cele 29 de 
organizații de bază, precum și la ni
velul comitetului și al biroului, se 
respectă prevederea statutară cu pri
vire la obligația comuniștilor de a 
raporta asupra muncii lor. Aici stăm 
de vorbă cu mai mulți comuniști 
care tocmai au raportat in adunările 
generale ale organizațiilor de bază 
din care fac parte. Ii intrebăm : „Ce 
probleme ale muncii dumneavoastră 

deosebire in sezonul 
estival, este și hanul 
TREI IAZURI, ampla
sat la marginea loca
lității Miclăușeni, la 
62 km de Iași. pe ma
lul unor pitorești ia
zuri. Unitatea are 30 
de locuri de cazare in 
camere sau căsuțe 
camping și un restau- 

. rant.
Informații, și rezer

vări de locuri se pot 
obține de la Agenția 
de turism din Bucu
rești, str. 13 Decem
brie nr. 26.
tn fotografie : hotelul 
„Răreșoaia" din Hirlău 

problemă a vieții, un coș
mar. Sursa asigurării, pen
tru toți, a unui loc de mun
că, a unei profesii noi, in 
domenii ale unei industrii 
moderne, ca și sursa gene
ratoare a forței economice 
necesare tuturor dezvoltă
rilor sociale a fost. și este, 
nu putea fi decit una sin
gură : dezvoltarea economi
că prin industrializare și 
prin modernizarea agricul
turii.

In adevăr, o parte din 
botoșănenii plecați odinioa
ră in alte zone ale patriei, 
unde pulsațiile industriei 
avuseseră ritmuri superioa
re. s-au intors pentru a 
lucra în platformele indus
triale nou apărute acasă la 
ei. S-au intors să lucreze 
în ramuri de virf. moderne, 
care participă la prestigiul 
economiei românești. A- 
bordipd meserii noi, ne
existente odinioară aici, fel 
lucrează in întreprinderea 
,.Electrocontact“. in Fabri
ca de izolatori electrici din 
sticlă. întreprinderea de 
articole tehnice din cau
ciuc, intreprinderea de fire 
..Melana", Integrata de in, 
întreprinderea mecanică 
pentru agricultură din Bo
toșani... Cei din Dorohoj au 
devenit sticlari șl fabri
canți de porțelanuri fine 
prin întreprinderea de sti
clărie și porțelan; au de
venit constructori ai unor 
moderni coloși de metal pe 
care ii elaborează in între
prinderea mecanică de uti
laj greu pentru deformarea 
plastică Dorohoi. Ramurile 
construcției de mașini și ale 
chimiei au căpătat o pon
dere deosebită în industria 
județului. Fabrici impor
tante produc de cițiva ani 
în Darabani, în Săveni, in 
alte centre agroindustriale, 
cu perspectivă urbană, ca 
Flăminzi și Trușești etc.

Prin produsele sale de 
bună calitate exportate, in
dustria botoșăneană este 
cunoscută in peste 30 de 
țări.

înglobtnd în teritoriul său 
aproape întreaga suprafață 
a Cimpiei Moldovei. în ju
dețul Botoșani agricultura 
a fost o ramură de bază a 
economiei. în ce condiții 
persista această preponde
rență 7 Ale unei agriculturi

slab dezvoltate, cu uti
laje modeste și randa
ment scăzut. în anii „Epo
cii Nicolae Ceaușescu", 
sub semnul noii revoluții 
agrare românești, agricul
tura botoșăneană a cunos
cut o continuă dezvoltare. 
Deși față de anul 1965 nu
mărul persoanelor ocupate 
in activități agricole s-a 
diminunat, volumul pro
duct.el din agricultură în
registrează o apreciabilă 
creștere. în 1968 agricultura 
județului realiza o produc
ție globală de 2 miliarde 
lei. astăzi această produc
ție a ajuns-la 6 miliarde, 
in primul rînd pe seama 
dezvoltării intensive, prin 
sporirea necontenită a efec
tivelor de animale, prin 
creșterea producțiilor agri
cole la hectar. Județul Bo
toșani deține locul 3 pe 
țară la producția de sfeclă 
de zahăr și la numărul de 
bovine, locul 5 la producția 
de cartofi și la numărul de 
ovine, definind, in conti
nuare. locuri importante la 
producția de carne, cereale, 
lină etc.

Un resort principal în 
această dezvoltare — creș
terea corespunzătoare a ba
zei tehnico-materiale. Fon
durile fixe din agricultura 
județului au crescut de la 
1,8 miliarde , lei în anul 
1975 la 5,7 miliarde lei in 
1986. Beneficiind de aces
te condiții, producția agri
colă la cereale păioase pe 
hectar este de peste două 
ori mai mare in prezent, la 
porumb a crescut cu mai 
mult de 3 tone, la carțofi 
cu aproape 1 vagon. Pro
ducția s-a dublat la sfecla 
de zahăr. Sporuri mari s-au 
înregistrat și la efectivele 
de bovine, ovine, porcine 
etc. Pe locuri fruntașe se 
situează. îndeosebi în ulti
mul timp, I.A.S. Leorda, 
C.A.P. DOrohpi, Roma, Bu- 
cecea, A.E.I. Huțani și Că- 
tămărăști, C.A.P. Vîrfu 
Cîmpului, I.A.S. Albești. 
C.A.P. Ungurent Ripi
ceni etc.

Cu fermitate de lege. 
Planul național unic de 
dezvoltare economico-so- 
cială conturează luminoa
sele perspective ale jude
țului Botoșani pentru anii 
următori. In baza istorice
lor hoțăriri ale Congresului

șl ale colectivului din care faceți 
parte au stat în centrul atenției 
„Ce recomandări vi s-au făcut și ce 
învățăminte ați desprins ?", „Ce pro
puneri ați făcut 7“

Iată citeva din răspunsurile pri
mite :
• Radu Vadana, strungar : Lu

crez in sectorul rnecanoenergetic și 
fac parte din organizația nr. 6. Eu 
aici am fost crescut, aici am fost 
educat, aici am fost primit in partid. 
Așadar, față de tovarășii mei, de 
fapt, față de partid, am obliga
ții mari de care mi-am dat 
și mai bine seama acum, cind 
mi-am analizat activitatea cu pri
lejul raportului comunist. în cen
trul atenției 7 Obligațiile mele și 
ale noastre, ale tuturor pentru 
buna întreținere a utilajelor, ca
litatea intervențiilor ! Ca membru de 

partid, eu am primit sarcina să răs
pund de unele probleme de ordine 
și disciplină in secție. Am intimpi- 
nat multe greutăți, am realizat cite 
ceva, dar, mai ales, mai aVem multe 
de făcut. Fără indoială, mă vor aju
ta in acest sens recomandările de a fi 
mai exigent, mai implicat in concret, 
mai combativ. Pe lingă toate aces
tea, ca om care m-am format aici, 
îmi propun să mă ocup mai mult de 
tinerii din jurul meu. Să-i învăț 
din ceea ce știu, să-i ajut să-și ridi
ce calificarea și, împreună cu alți 
comuniști, să-i pregătim temeinic 
pentru primirea in partid.

• Gergely Ladislau, inginer me
canic, șeful secției matrițerle II : 
Raportul comunist a prilejuit o ade
vărată „radiografie" a muncii mele 
și a colectivului pe care-I coordonez, 
Sintem fruntași pe intreprindere. 
Asta înseamnă că nu mai avem ni
mic de făcut 7 Că totul e perfect 7 
Nici pe departe ! Avem mari obliga
ții în cadrul programului nuclear, 
pentru a căror îndeplinire am format 
un grup special a cărui activitate 
trebuie, neapărat, s-o perfecționăm. 
Nu întotdeauna reușim să realizăm 
în termen unele matrițe pentru pro
gramul auto. Deci — o altă direcție 
in care trebuie să acționăm cu mai 
multă exigență. Ne preocupă în
deaproape mai buna pregătire a fa
bricației, proces complex, în care e 
necesar ca elaborarea tehnologiei și 
pregătirea SDV-isticii să devanseze, 
corespunzător, realizarea pieselor.

Atitudini, exigențe, propuneri pe 
deplin indreptățite. Dar iată că și 
aici, la intreprinderea de matrițe și 
piese de fontă, intilnim o excepție 
nedorită : secretarul unei organiza- 

al XlII-Iea al P.C.R.. în 
anul 1988 volumul de in
vestiții de care beneficiază 
județul-depășește 2 miliar
de lei. care se vor materia
liza in construirea unor noi 
unități industriale. în dez
voltarea capacităților exis
tente, in ample lucrări de 
modernizare, intr-o gamă 
largă a domeniului social, 
în acest cincinal vor fi 
construite și puse în func
țiune peste 30 noi capa
cități de producție impor
tante din industrie si agri
cultură. Pe această bază, 
in 1990, producția-marfă 
industrială va ajunge la 
peste 23 miliarde lei. cres- 
cînd într-un ritm superior 
celui prevăzut pentru eco
nomia națională. Volumul 
comerțului exterior va fi la 
finele cincinalului actual 
cu 41 la sută mai mare 
decit la Începutul său, iar 
ponderea produselor noi și 
modernizate în valoarea 
producției industriale va 
reprezenta 35 la sută, ilus- 
trind astfel potențialul 
creator de care dispune in
dustria județului.

Așadar, tinărul născut 
aici o dată cu statutul de 
județ al ținuturilor botoșă- 
nene este, fără indoială, 
prin poziția sa socială, prin 
posibilitățile și condițiile 
așezate la temelia împlini
rii personalității sale, prin 
educația primită, prin tot 
ceea ce reprezintă pentru 
el și pentru semenii săi 
și chiar prin năzuințele 
sale, un produs al epocii 
care l-a crescut și care este 
epoca celui mai spectacu
los și mai consistent 
progres din întreaga isto
rie a Ropiâniei. El, perso
nal, are, desigur, o biogra
fie sumară. Nu este insă 
așa dacă o subsumăm, 
cum e și firesc, biografiei 
tuturor sutelor de mii de 
boțoșăneni și milioanelor 
de locuitori ai României, 
dacă o racordăm Ia faptele 
de istorie ale județului și 
ale tării Întregi. EI devine 
astfel exponent al . ascen
siunii spre Împlinire, spre 
civilizație, spre autentica 
demnitate socială a . între
gului nostru popor.

Euqen HRUȘCA
corespondentul „Scînteii"

ții de bază nu prea cunoaște preve
derile statutare, confundă raportul 
comunist cu discuțiile individuale, dă 
dovadă de un fel de a fi „lasă-mă să 
te las" care nu oferă garanția des
fășurării corespunzătoare a muncii 
(lucruri ce l-au pus serios pe ginduri 
pe tinărul și energicul secretar al 
comitetului de partid care și-a pro
pus să se preocupe mai. îndeaproape 
de asemenea situații).

La comitetul municipal de partid 
unde discutăm cu membri ai secre
tariatului despre aspectele consta
tate. primul-secretar, tovarășul Gal 
Francisc, ne spune :

— Așa cum ne-a cerut din nou to
varășul Nicolae Ceaușescu in expu
nerea de la 29. aprilie, pentru a im- 
bunătăți conducerea politică vom 
porni de la o mai bună repartizare 
a cadrelor, a muncii, dar și de la 
întărirea controlului și a răportării 
și deci a tragerii la răspundere a 
fiecăruia in domeniul său de activi
tate.

Raportul comunist este o impor
tantă prevedere înscrisă în statutul 
partidului la Congresul al XIII-lea 
și care, devenind astfel una din 
obligațiile fundamentale ale fiecărui 
comunist, trebuie indeplinită cu ma
ximă exigență, asigurindu-i-se pen
tru aceasta și cadrul corespunzător.

— Ce aveți, concret, . în vedere 7
— Vom analiza desfășurarea acțiu

nii cu ajutorul comisiei pentru pro
blemele muncii organizatorice de 
partid, ale organizațiilor de masă și 
obștești, ale activiștilor-instructorl, 
iar concluziile desprinse le vom folosi 
la instruiri și in activitatea practică 
din teren, insistînd asupra metodolo
giei . bunei organizări și desfășurări 
a raportării. O deosebită atenție vom 
acorda și valorificării criticilor și 
propunerilor făcute cu acest prilej. 
Vom lua, totodată, cele mai hotărite 
măsuri impotriva manifestărilor de 
superficialitate și formalism, străine 
spiritului muncii de partid. De o 
deosebită importanță pentru mun
ca noastră sint orientările for
mulate în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea 
cu activul și cadrele de bază din do
meniile activității organizatorice, 
ideologice și politico-educative, care 
pun un accent deosebit pe întărirea 
spiritului revoluționar, a răspunderii, 
ordinii și disciplinei, orientări care 
jalonează intreaga noastră activitate.

Desigur, organizindu-și mai bine 
munca, întărind și controlul, acțio- 
nînd cu maximă exigență, Comitetul 
municipal de partid Odorhei poate 
asigura ca, in toate cazurile, rapoar
tele prezentate de comuniști să se 
soldeze cu rezultate cit mai bune 
pentru intreaga activitate politico- 
organizatorică. pentru întărirea ro
lului conducător al organelor și or
ganizațiilor de partid.

Gh. ATANAS1U 
N, SANDRU 
corespondentul „Scînteii"

RÎMNICU VÎLCEA :
Cartier modern

In zona de sud a municipiului 
Rimnicu Vîlcea, unde s-a conturat 
un nou ansamblu de locuințe, lu
crători» din cadrul întreprinderii 
antrepriză de construcții-montaj 
Vîlcea pregătesc să pună la dis
poziția populației noi unități co
merciale și de prestări servicii. 
Aceste unități, care vor îmbogăți 
și înfrumuseța cartierul Rîmnic- 
Sud, sint amplasate la parterul noi
lor blocuri, recepționate recent ori 
in curs de predare noilor locatari. 
In final, cartierul va dispune de o 
suprafață comercială însumind pes
te 4 000 metri pătrați. (Ion Stanciu).

Muncă bine organizată pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan
(Urmare din pag. I) 
care se ocupă efectiv de soluționa
rea problemelor de investiții și re
parații. îmbunătățiri tehnologice, a- 
sigurarea bazei tehnico-materiale și 
de urmărire a sarcinilor de plan.

La oțelăria electrică, ne-am a- 
dresat șefului aceștei secții, ingine
rul Ion Badea, care ne-a precizat 
direcțiile in care s-a acționat și care 
sînt. în continuare, în atenția co
lectivului de aici. Astfel, s-a in
tervenit eficient pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, pentru îmbu
nătățirea asistenței tehnice pe 
schimburi. Concomitent, s-a acționat 
pe un fropt larg în scopul atingerii 
capacității proiectate la instalațiile 
de elaborare a oțelului lichid. în a- 
cest sens, s-a asigurat mai buna 
aprovizionare cu fier vechi, au fost 
completate, la nivelul necesarului, 
echipele de șarjare, au fost reme
diate instalațiile de alimentare cu 
gaz și oxigen a bazei de șarjare și 
au fost repuse în funcțiune poduri
le rulante. Aceste măsuri au și în
ceput să dea roade, în sensul că 
producția de oțel a crescut de Ia 
38#—400 tone pe zi, cît era în mod 
curent inainte de vizita secretarului 
general al partidului, la 500 tone pe 
zi. incepind cu decada sa doua din 
luna iulie a.c.

In prim-planul preocupărilor se 
află și celelalte măsuri cuprinse in 
program : punerea in funcțiune și 
omologarea Împreună cu reprezen
tanții Combinatului de utilai greu 
Iași, care sînt deja prezenți ,în uni
tate. a instalației de debitat și com

Ce râmi ne în urma controlului ?
Oricit de bine ar merge treaba in

tr-o unitate, ea este perfectibilă. 
Mai ales in acele sectoare care vin 
zilnic in contact cu publicul și au 
datoria să Satisfacă, la un nivel tot 
mai ridicat, exigențele acestuia. Iar 
controlului (ne referim la cel exer
citat de organismele specializate) ii 
revine tocmai această importantă mi
siune — de a contribui la îmbunătă
țirea muncii in unitățile controlate.

In repetate rînduri, secretarul ge
neral al partidului a subliniat nece
sitatea creșterii eficienței inspecțiilor 
și controalelor de orice fel, a comba
terii tendinței de a le transforma in 
simple constatări, fără a pune umărul 
la înlăturarea lipsurilor. Numai o 
acțiune de control care lasă in urmă 
o situație îmbunătățită iși atinge, cu 
adevărat, scopul.

Cum stau lucrurile, din acest punct 
de vedere, in unitățile comerciale și 
sanitare din municipiul Galați, 
ambele beneficiind de o puternică și 
modernă bază materială, de cadre 
bine calificate 7 Cele ce urmează sint 
rezultatul unui raid întreprins, îm
preună cu tovarășa Rodica Olteanu, 
secretara cu problemele sociale a co
mitetului municipal de partid, prin 
aceste unități.

Nu controalele lipsesc... O situație 
primită de la direcția comercială ju
dețeană ne informează că, în prima 
parte a acestui an. unitățile din sub
ordine au fost supuse unui număr 
important de diferite controale. 
Deși nu in număr atît de mare, 
nici in domeniul sanitar ele nu au 
lipsit. Organismele locale de control 
sint. se pare, foarte active, iar 
acestora li se adaugă cele venite 
de la centru, adesea sub forma 
unor comisii sau brigăzi. Care sint 
urmările acestora asupra servirii ce
tățenilor 7 ■ Tovarășul M. Bloancă, 
directorul direcției comerciale jude
țene, afirma, cu toată convingerea, 

..că. multe probleme de larg „interes 
jjîiantrti' populație au fost aduse in' 
atenție și rezolvate datorită sesizări
lor organismelor de control : calita
tea piinii și a produselor făinoase, 
ca și a altor categorii de produse s-a 
îmbunătățit, a sporit preocuparea per
sonalului din unități pentru' igienă, 
pentru ordine și curățenie. „De două 
ori pe săptămină, ne spunea inter
locutorul, analizăm constatările or
ganismelor de control, evident pen
tru a lua măsuri de remediere a ca
rențelor semnalate". Așa se explică 
faptul că circa 80 la sută din sesi
zări au și fost remediate. Un răs
puns asemănător primim și de la dr. 
Grigore Rusu. medic-șef al munici
piului : s-a îmbunătățit baza mate
rială a sănătății, s-au primit pro
misiuni pentru o mai corespunzătoa
re acoperire cu cadre. îndeosebi me
dii, a necesarului acestui oraș în 
plină expansiune economică, dar și 
demografică.

Unele ciudate preferințe ale in
spectorilor.' Neîndoielnic, activitatea 
sanitară și cea comercială din muni
cipiu au cunoscut un evident spor 
calitativ. Dar tot realitatea ne-a 
scos in cale și situații care de
monstrează că „stilul constatativ" 
se mai practică. Răsfoind zeci și zeci 
de registre unice de control, par- 
curgind sute de pagini scrise mai 
mult sau mai puțin citeț (nu este 
vorba de o probă de caligrafie, ci de 
nevoia ca observațiile și recomandă
rile să fie descifrate pentru a fi apli
cate), am dat peste destul de multe 
„inventare" de lipsuri, însoțite de 
sfaturi sumare, generale, care nu pot 
avea eficiență.

Tot in „stil constatativ" consem
năm și noi unele ciudățenii : unită
țile centrale sint sufocate de numă
rul controalelor, în timp ce acelea 
situate mai departe de centru abia 
de sint „călcate" o dată pe trimes
tru. Un exemplu : elegantul restau
rant „Continental", din inima orașu
lui. a fost vizitat de 9 controale, în 
acest an și de 22 in 1987 ; complexul 

pactat deșeuri metalice, elaborarea 
studiilor pentru redimensionarea 
bazei de șarjare. completarea cu 
aparatură de măsură și control a in
stalației de degazare existentă, in
troducerea în planul de investiții a 
halei pentru pregătirea oalelor de 
turnare, atingerea parametrilor pro
iectați la instalația de degazare a 
otelului. In lumina sarcinii trasate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
întrevede perspectiva înființării, 
pină la sfîrșitul anului, a unei sec
ții de reparat utilaje pentru sec
toarele calde.

La turnătorie, după cum ne-a spus 
Nicolae Brinaru. șeful secției, se 
acționează energic pentru ca măsu
rile privind îmbunătățirea tehnolo
giilor de fabricație a reperelor mici 
pe linii automate să prindă viață. 
Se pune accentul pe întărirea ordi
nii Si disciplinei pe întregul- flux 
productiv, pe îmbunătățirea aprovi
zionării tehnico-materiale. optimiza
rea asistenței tehnice pe schim
buri. Pentru atingerea capacității 
proiectate de piese turnate, pină la 
10 august se va realiza reparația 
capitală la linia de turnare piese 
mari nr. 3. iar concomitent se va 
trece la modernizarea liniei mecani
zate de turnare piese mici nr. 1, 
vor fi asigurate unele utilaje, cit și 
subansamble aferente instalației de 
turnare în forme vidate a pieselor 
mici șl vor fi modernizate cuptoare
le de tratament termic.

După cum a rezultat din analiza 
efectuată asupra activității între
prinderii, funcționarea necorespun
zătoare a forjei de osii și roți a 

„Aeroport", aflat aproape de ieșirea 
din Galați și care cuprinde mai mul
te unități — două restaurante, dintre 
care unul cu autoservire, bar de zi, 
berărie, secție „gospodina", laborator 
da cofetărie care aprovizionează, pe 
lingă propria cofetărie, incă patru 
cofetării din zonă, abia de a atras 6 
controale in aproape jumătate de an.

Din cele văzute la dispensarul co
masat de pediatrie, din strada Brăi
lei, cartierul Dunărea, am dedus că 
ori controalele nu au prea trecut pe 
aici, ori au desconsiderat problemele 
gospodărești. In clădire iși desfă
șoară activitatea 5 circumscripții 
sanitare, care au in grijă multe mii 
dd copii. Este un permanent 
du-te-vino. Nu s-a observat insă, de 
către factorii competenți, că proble
ma unui fișier nu este rezolvată (cu
tiile cu fișe iși caută in zadar un loc), 
că mobilierul necesită reparații, iar 
pe ici. pe colo, există infiltrații de 
apă in cabinetele medicale. Oare tot 
distanța de centru să fie de vină 7

O altă ciudățenie este înclinația 
evidentă a controlorilor spre unită
țile cu specific de alimentație publi
că și alimentare. O statistică arată că,

Raid prin unități comerciale 
și sanitare 

din municipiu! Galați

din numărul total de controale, circa 
80 la sută s-au efectuat in acest sec
tor, ponderea revenind, totuși, res
taurantelor, berăriilor și altora cu a- 
cest specific. Nu incape indoială că 
6ste nevoie" măi multă atenție față 
de unitățile comerciale unde mărfuri- 
le sint perisabile» iar expunerea și 
păstrarea lor necesită o grijă deosebi
tă, unde igiena, curățenia se cer sever 
supravegheate. Dar parcă te bate 
gindul că nu aceasta este unica ex
plicație. Poate e mai plăcut să in
spectezi o unitate cu aromă de frip
tură cu mujdei decit o biată mer
cerie sau cine știe ce unitate de des
facere a legumelor și fructelor. 
(Acestea din urmă sint un fel de 
„cenușăreasă" in ochii inspectorilor; 
doar 12 la sută din controale s-au 
făcut în acest sector de o importan
ță ce nu are nevoie de argumente).

E mai ușor să pui rezoluții și să 
faci recomandări decit să pui umă
rul la găsirea unei soluții. Nu 
de mult, un întreg colectiv for
mat din 14 medici și doi ingineri 
din Ministerul Sănătății au între
prins o cuprinzătoare acțiune de 
acest fel, care a durat trei săptă- 
mini. Din lectura celor peste 30 de 
file ale raportului final rezultă că 
s-a depus un efort deosebit pentru a 
include in control un număr cît mai 
mare de unități și de aspecte ; sint 
formulate aprecieri pozitive (scă
derea indicelui de incapacitate de 
muncă pină la un nivel neatins în 
ultimii 20 de ani, o importantă 
descreștere a mortalității infantile, a 
bolilor profesionale etc.), ca și o 
serie de deficiențe (supravegherea 
necorespunzătoare a sugarilor la 
domiciliu, urmărirea sporadică a 
evoluției gravidelor). Dintre neajun
suri. unele au fost soluționate chiar 
in timpul controlului, iar dispariția 
altora a fost asigurată prin măsuri 
și îndrumări metodologice bine 
venite.

în cursul controlului au fost de
pistate și unele carențe la a căror 
înlăturare trebuie să contribuie În
suși ministerul, atît de bine repre
zentat de acest colectiv. Dar cu toa
te că de la plecarea colectivului a. 
trecut destul timp, lucrurile au 
rămas ca mai înainte. Adică nere
zolvate. Să admitem că acoperirea 
deficitului de medici șl cadre me

influențat negativ activitatea de an
samblu a secției, în ultimă instanță 
realizarea indicatorilor de plan. In 
vederea redresării activității din 
acest sector, Constantin Nițescu, in- 
giner-șef rnecanoenergetic investi
ții. ne-a precizat că se acționează 
pentru asigurarea pieselor de 
schimb necesare menținerii în func
țiune a celor două linii de fabrica
ție și. pe de altă parte, pentru asi
gurarea cu forțe proprii a elemen
telor hidraulice și electrice de co
mandă aferente manipulatoarelor și 
preselor. Pentru înfăptuirea cit mai 
urgentă a acestor două obiective 
este nevoie însă de sprijinul efectiv 
al centralei și ministerului. întrucît 
unele piese de schimb, care prove
neau din import, se asimilează și se 
realizează în atelierul de profil din 
întreprindere. In plus, se ridică 
problema realizării unui volum 
mare de colaborări cu o serie de 
furnizori din țară. Totodată, se ac
ționează stăruitor pentru asigurarea, 
de la furnizorii din țară, a unor 
piese de schimb deja asimilate de 
industria românească, cum ar fi 

Desigur. în rîndurile de față ne-am referit, doar la citeva din cele 
mai importante obiective ce figurează pe agenda de lucru a comitetu
lui de partid si consiliului oamenilor muncii din unitate. Sînt secvențe 
desprinse din munca de zi cu zi, desfășurată cu înaltă responsabilitate 
și profund spirit revoluționar, cu toată dăruirea și priceperea pentru 
îndeplinirea sarcinilor încredințate de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în vederea respectării angajamentului 
asumat, de redresare a Întregii activități din întreprinderea de osii 
și boghiuri din Balș.

Mihai GRIGOROȘCUȚA 
corespondentul „Scînteii"

dii cere chibzuință și timp, să spe
răm că nu prea îndelungat. Nu în
țelegem insă de ce probleme care 
nu cer eforturi deosebite au rămas 
consemnate in raport, fără vreo ur
mare concretă, respectiv o rezolvare 
pozitivă. Se făcea, de pildă, consta
tarea că lipsesc trusele de mică chi
rurgie. atit de necesare asistenței de 
urgență. Cele existente sint impro
vizate. Mult mai util decit acest re
proș era să li se spună medicilor 
gălățeni de unde și le pot procura, 
o adresă de magazin sau de între
prindere producătoare. Realitatea 
este că, de mulți ani, ele nu se mai 
produc, nu se știe de ce. In acest 
caz oritica ar fi trebuit să fie mai 
degrabă o autocritică a ministerului, 
care nu s-a îngrijit să pună la dis
poziția cadrelor medicale un lucru 
atît de elementar. O altă observație 
critică, cu direcție de bumerang, este 
și aceea cum că, deși s-a introdus 
de mult timp fișa de consultație, se 
mai lucrează cu registre. De ce pre
feră medicii de la Galați să mane
vreze ditamai ceasloavele în loc să 
folosească mult mai comodele fișe 7 
Simplu : pentru că nu le au. Or, 
acestea trebuie asigurate tot de către 
Ministerul Sănătății, ele fiind tipiza
te. Și nu sint singurele imprimate 
care lipsesc. A rămas în „coadă de 
pește" (doar sintem la Dunăre) și 
întrebarea legată de critica, de alt
minteri îndreptățită, că nu este bine 
organizată urmărirea gravidelor. 
Cum să fie dacă nu s-a lămurit incă 
întrebarea de fond: cui revine aceas
tă răspundere — dispensarului din 
raza domiciliului sau celui de la lo
cul de muncă Pină una-alta, gravi
dele sint luate în evidență în ambele 
părți, ceea ce poate duce ori la o 
supărătoare dublare, ori la scăparea 
din vedere a viitoarei mame, sub 
pretextul că celuilalt dispensar îi 
revine sarcina ingrijirii ei.
. Sub o altă înfățișare, aceeași lipsă 

de Implicare am intâlnit-o și in con
semnările din registrul unic de con
trol din atit de vizitatele unități ale 
alimentației publice. Două aspecte 
ne-au frapat prin frecvența lor : ab
sența cloruril de var și a detergen- 
ților, ca și funcționarea necorespun
zătoare a agregatelor frigorifice. Am
bele de o indiscutabilă însemnătate 
In unități cu un asemenea profil. In 
dreptul celor mai multe dintre aces
te constatări, directorul întreprinde
rii. tovarășa Aneta Blaga. a scris, 
aproape invariabil : „Șeful de unita
te să ia măsuri". Fără a-i scuti pe 
responsabili de un șir întreg de ne
glijențe, pentru care se fac răspun
zători și, nu o dată, plătesc șl amenzi, 
trebuie să arătăm că aceste două de
ficiențe, des întilnite. îi depășesc. 
Notele de comandă pentru clorură 
de var și detergenți, adresate
I.C.S.A.P.,  nu sînt onorate. Ca și con
tractele încheiate cu întreprinderea 
de reparații pentru utilaje comercia
le (I.R.U.C.).

Aceste deficiențe sint bine cunos
cute de către conducerea I.C.S.A.P. 
Cu toate acestea. In virtutea inerției, 
se scrie în registre „Șeful de unita
te să ia măsuri", deși ar fi mult mai 
util, dar, să recunoaștem, mai dificil 
decit o simplă și formală apostilă, 

■ să se facă intervențiile necesare.
întorcindu-ne la întrebarea din 

titlu : ce rămîne in urma controlului, 
pe baza celor înfățișate mai sus și 
a altora aflate în carnetul de repor
ter, putem formula un răspuns care 
să sune astfel : acolo unde cel ce in
spectează se simte direct implicat in 
Înlăturarea deficiențelor rămine o si
tuație limpede, se iau măsuri, se face 
ordine. Dar verbul „a se implica" nu 
este conjugat, după cum se vede, de 
către toate persoanele care au in bu
zunar o legitimație care le dă dreptul 
la control. Degeaba se umplu pagini 
întregi de constatări dacă nu se 
schimbă nimic. Iar aceasta nu se în- 
timplă doar la Galați.

Rodica SERBAN

B B B B B B

garniturile de etanșare. bronzurile 
de ventile pentru comanda preselor 
și pompelor hidraulice, a unor repe
re pentru mașina de forjat osii și 
altele.

Acțiuni intense sînt întreprin
se în absolut toate fabricile, secțiile 
și atelierele din intreprindere. 
Practic. întregul colectiv de oameni 
al muncii din intreprindere este mo
bilizat în vastul program de redre
sare economico-financiară a unită
ții. Un rol important, in această 
complexă acțiune, revine muncii or
ganizatorice. propagandei de partid, 
muncii politico-educative, care sint 
chemate să contribuie la aplicarea 
fermă a măsurilor stabilite pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe se
mestrul II. pentru atingerea para
metrilor tehnico-economici proiec
tați. Sarcinile scadente din progra
mul special întocmit sînt analizate 
săptăminal, de către secretariatul 
comitetului județean de partid. îm
preună cu centrala, ministerul și bi
roul executiv al consiliului oameni
lor muncii din intreprindere.
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In sectorul energetic - producții

Iu nivelul plunului
în această perioadă se înregistrea

ză un moment de „vîrf“ în activita
tea de reparații de la centralele elec
trice. Potrivit sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului, pînă în toam
nă trebuie să fie realizat integral 
programul de reparații prevăzut pe 
acest an, cunoscîndu-se că de modul 
cum va funcționa fiecare grup, de 
cantitatea de energie pe care o va 
realiza depinde nemijlocit îndepli
nirea sarcinilor de producție stabilite 
Ia nivelul sistemului energetic na
țional. în cadrul ciclului de articole 
publicate în ziarul „Scinteia“ pe 
tema modului cum se înfăptuiesc re
parațiile la termocentrale, au fost pre
zentate situații concrete de ia mai 
multe obiective energetice. Ideea de 
bază care se desprinde din aceste in
vestigații este că, deși se depun efor
turi stăruitoare pentru executarea la 
termen și in condiții calitativ superi
oare a reparațiilor, totuși persistă o 
serie de greutăți, cea mai importantă 
fiind legată de asigurarea pieselor, 
subansamblelor și echipamentelor 
necesare. De fapt, nu este o proble
mă nouă, ea reapare an de an, ceea 
ce demonstrează că în organizarea a- 
cestei activități există deficiențe care 
nu au fost eliminate, că nu 
s-au luat cele mai hotărîte măsuri 
pentru creșterea răspunderii tuturor 
factorilor participanți la activitatea 
de reparații. Cu titlu de exemplu 
amintim că întîrzierile in livrarea de 
către întreprinderea „Vulcan" Bucu
rești a unor părți de la cazanul nr. 3 
de 420 tone abur pe oră de la termo- 
cen‘- ' Giurgiu a condus la înceti
nire, mului de lucru și în anu
mite perioade chiar la stagnarea re
parațiilor. Iar la termocentrala Bor- 
zești II se înregistrează o situație a- 
semănătoare datorită nerespectării 
pauzelor contractuale de către ace
lași furnizor.

Exemplele ar putea continua. O si
tuație cu atît mai de neînțeles cu cît 
furnizorii de echipamente s-au anga
jat ferm prin contracte, prin progra
mele stabilite — avizate și însușite 
de conducerile ministerelor coordo
natoare — să livreze la termen fur
nitura necesară executării reparații
lor. Datorită acestor deficiente se 
prelungește nejustificat durata lucră
rilor de reparații la o serie de gru
puri energetice.

Unul din principalii furnizori vi
zați, cu pondere în producția de 
echipament energetic, este întreprin
derea „Vulcan" București. Iată ce 
arată investigațiile la această unitate.

Circa două treimi din producția în
treprinderii „Vulcan" este destinată 
domeniului energetic. în principal se 
fabrică cazane de 1 035 și 420 tone 
abur pe oră și se asigură un volum 
apreciabil de piese și echipamente 
pen lucrările de reparații și mo
dei ri din centralele electrice.

— r rin specificul producției noastre 
sîntem profund angajați la înfăptui
rea programului energetic al tării — 
menționează ing. Petre Ivănescu, di
rectorul fabricii de cazane energe
tice. Practic, nu există termocentra
lă aflată în exploatare sau în faza 
da construcție care să nu cuprindă 
și echipamente fabricate de noi. 
De aceea, în egală măsură ne preo
cupăm să asigurăm echipamentele 
necesare atît realizării obiectivelor 
de investiții, cît și programului de 
reparații și modernizări. Totodată, 
țin să precizez că pe primul semestru 
au fost realizați principalii indica
tori de plan.

Dar în pofida acestei declarații 
optimiste și a faptului că planul este 
realizat, o serie de unităti ener
getice reclamă restanțe în primirea 
echipamentelor necesare. Cum se ex
plică această necorelare ?

Adeseori, în întreprindere se in
vocă intre cauzele unor restanțe 
lipsa de capacitate, justificare lipsi
tă de temei atîta timp cît la între
prinderea „Vulcan", pe parcursul unei 
luni sau al unui trimestru, ritmul de 
lucru este extrem de diferit. Astfel, 
în prima decadă a lunii se simte o 
ușoară și.chiar păgubitoare relaxare, 
în a doua — o înviorare, iar în a

EXPORTUL-SARCINĂ PRIORITARĂ!
Știam că întreprinderea „Sinteza" 

Oradea este un furnizor important 
de materii prime și materiale al in
dustriei chimice românești. Mai 
știam, de asemenea, că aici s-a a- 
cumulat o bună experiență în pri- 
zința realizării producției de ex
port. Cu aceste argumente am 
deschis discuția cu economistul Eu
gen Cosma. directorul adjunct al 
întreprinderii :

— După 7 luni din acest an, pla
nul la export a fost depășit cu 1,8 
la sută pe relația cliring țări so
cialiste și cu 11,1 la sută pe devize 
convertibile. Experiența ne arată că 
reușita ține în esență de două as
pecte. Primul se referă la prompti
tudinea maximă in onorarea co
menzilor, la adaptarea rapidă la 
exigențele partenerilor externi. Al 
doilea, la fel de important, vizează 
prestigiul ciștigat ca urmare a lu
crului bine făcut, fapt în măsură 
să impună produsele unității pe 
piața internațională.

O bătălie pe două fronturi in 
care, așa cum aveam să constatăm, 
colectivul s-a angajat cu toate for
țele. De fapt, ce înseamnă aici re
ceptivitate sporită față de cerințele 
fiecărui partener ? Un exemplu : 
un important contract, perfectat cu 
o firmă din S.U.A., prevedea reali
zarea unor produse cu parametri 
de calitate diferiți, superiori față de 
cei înscriși în contractele onorate 
anterior. Ca atare, a fost nevoie să 
se facă anumite adaptări la o serie 
de instalații, operații care au fost 
executate în timp record. Efectul : 

treia — un adevărat asalt, care de 
multe ori nu poate suplini activitatea 
nesatisfăcătoare din celelalte perioa
de. Care sînt adevăratele cauze ?

Un indiciu important în această 
privință ni-1 oferă dezbaterile din 
adunările generale ale oamenilor 
muncii, precum și din adunările or
ganizațiilor de partid, prilejuri cu 
care muncitori și specialiști au rele
vat o serie de neajunsuri legate de 
organizarea producției și a muncii, 
de programarea, lansarea și urmări
rea fabricației produselor, de înfăp
tuirea unor măsuri de modernizare 
tehnică și tehnologică. Pe fondul a-

Azi, despre :
Asigurarea 

echipamentelor și 
pieselor de schimb 

pentru reparații

cestor cauze de ordin mai general 
se cuvin subliniate și o serie de as
pecte necorespunzătoare întilnite la 
unele ateliere și locuri de muncă pri
vind nerespectarea programului de 
lucru, utilizarea ineficientă a unor 
mașini și echipamente, neacordarea 
unei asistențe tehnice competente, ri
guroase in toate schimburile. Desigur, 
se remarcă tendința pozitivă de a se 
acționa mai ferm pentru înlăturarea 
neajunsurilor amintite, dar cert este 
că mai sint multe de făcut în a- 
ceastă privință. Deosebit de aceas
ta, mai mulți interlocutori s-au, re
ferit la o cauză majoră a neritmici- 
tății .fabricației pentru eliminarea 
căreia se impune intervenția hotărîtă 
a factorilor de resort. Iată, bunăoa
ră, opinia exprimată de maistrul 
Petre Iordan, de la atelierul de va- 
porizatoare :

— Am putea lucra mai ritmic, mai 
organizat și am putea scurta termenul 
de execuție a unor echipamente dacă 
am avea toate materialele necesare 
asigurate Ia timp. Astfel, greutățile 
întîmpinate în aprovizionarea cu 
oxigen și electrozi sînt resimțite în 
primul rînd de către noi și apoi de 
către beneficiarii noștri, care nu pri
mesc utilajele la termenul stabilit. 

Este limpede, așadar, că nu este

Producție suplimentară, cu

HUNEDOARA : Minereu
Harnicul colectiv de muncă al 

întreprinderii miniere Hunedoara, 
care extrage din adincurile Mun
ților Poiana Ruscăi minereu de 
fier, raportează în cinstea zilei de 
23 August însemnate succese in 
producție. De la începutul anului 
și pină acum, minerii din Teliuc 
și Ghelar au extras peste preve-

AIUD :
Oamenii muncii de la întreprin

derea metalurgică din Aiud acțio
nează cu înaltă responsabilitate 
pentru realizarea producției fizice 
stabilite și reducerea consumurilor 
normate, întimpinînd ziua 'de 
23 August cu noi și prestigioase 
succese. In acest scop, au .fbst puse 
in practică măsuri de organizare și 
modernizare, printre care optimi
zarea elaborării oțelului cu ajuto
rul calculatorului, utilizarea oxige
nului la intensificarea procesului 
tehnologic de la cuptoarele elec
trice, folosirea produselor silico- 
aluminoase în vederea creșterii du
ratei de exploatare a oalelor de

contractul a fost onorat cu operativi
tatea necesară, iar firma de peste 
hotare a adresat mulțumiri între
prinderii. Un alt partener din S.U.A. 
a solicitat la un moment dat am
balarea oxidului verde de crom 
contractat nu în saci de 25 kg, ci 
de 22,7 kg, ceea ce a impus modi
ficarea liniei de ambalare și cîriță- 
rire automată. Adaptarea din mers 
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La întreprinderea „Sinteza"-Oradea

DISCIPLINA CALITĂȚII
la solicitările partenerilor se dove
dește, așadar, hotărîtoare în men
ținerea partenerilor de pe pia
ța externă.

Suficiente argumente pledează șl 
pentru seriozitatea cu care se ac
ționează pentru organizarea judici
oasă a producției de export. „Lan
sarea . în fabricație a producției, ne 
precizează ing. Alexandru Lucaciu, 
șeful secției, se face de regulă cu 
o decadă înaintea începerii lunii de 
plan. Fiecare produs și partidă de 
contract este urmărită zilnic de către 
conducerea secției și a întreprinde
rii. Procedind în acest fel, comenzile 
sint onorate în avans, astfel îneît 
la sfîrșitul lunii nu rămîn stocuri 
nevămuite. 

i
vorba de o lipsă reală de capaci
tate, ci mai ales de o slabă activitate 
de organizare a muncii, de o preocu
pare insuficientă atit a compartimen
telor de resort ale întreprinderii, cît 
și a unor factori din afara unității 
pentru soluționarea promptă a pro
blemelor care apar mai ales în do
meniul asigurării bazei tehnico-ma- 
teriale.

Programele de realizare a repa
rațiilor în accepția care se dă în 
momentul de față sînt considerate a 
reprezenta coloana vertebrală a or
ganizării activității în acest dome
niu. Tocmai pentru a le conferi fun
damentarea și autoritatea necesare, 
ele sint convenite, aprobate și sem
nate la nivelul conducerilor ministe
relor industriei metalurgice, indus
triei construcțiilor de mașini, ener
giei electrice și al centralelor de re
sort ale unităților furnizoare și be
neficiare. Trecîndu-se însă la apli
care, programele nu mai sint urmări
te cu fermitate Ia nivelul forurilor 
respective și așa se întimplă că apar 
restanțe, amînări de termene de 
livrare. Cind se acumulează aseme
nea neajunsuri, forurile amintite se 
reîntilnesc, iar programele și grafi
cele se refac conform noii situații. 
După care, cel mai adesea, lucrurile 
merg pe făgașul obișnuit, ca și cum 
analizele efectuate și măsurile sta
bilite ar fi rămas doar pe hirtie. Este 
cazul, de exemplu, al unor reparații de 
la Ișalnița și Rovinari, care nu au 
început nici pină acum, deși potrivit 
prevederilor din planul național- 
unic ele trebuiau să se afle intr-un 
stadiu avansat de desfășurare. Sau 
al reparațiilor de la Turceni, Bor- 
zești și Giurgiu, unde lucrările sînt 
întîrziate din lipsa unor echipamen
te. Se intîmplă așa întrucît se invocă 
și se acceptă tot felul de cauze 
„obiective", nefiind trase cu hotărîre 
la răspundere conducerile întreprin
derilor. care nu au livrat Ia timp 
materialele și utilajele necesare.

Pe fondul unui asemenea stil de a 
rezolva lucrurile se ajunge la acte 
de indisciplină contractuală. Tot așa 
se explică de ce întreprinderile de 
țevi și alte unităti din industria me
talurgică nu-și onorează obligațiile 
asumate prin contracte și repartiții, 
ceea ce creează dificultăți reale în 
onorarea ritmică a comenzilor și 
contractelor încheiate. Dar la aceste 
aspecte ne vom mai referi într-un 
articol viitor, prezentind punctul de 
vedere al Centralei industriale de 
utilaj energetic.

Ion LAZAR

de fier peste prevederi
deri 4 500 tone fler în minereu- 
marfă, 10 600 tone dolomită pentru 
siderurgie și 234 tone talc prepa
rat. In această perioadă, producti
vitatea muncii a crescut cu 9 la 
sută. în timp ce cheltuielile totale 
la 1 000 lei producție-marfă au fost 
reduse cu 78 lei, iar cele materiale 
cu 35 lei. (Sabin Cerbul.

consumuri reduse
turnare și cuptoarelor. Pe această 
bază, au fost obținute suplimentar 
de la începutul anului 2 700 tone 
oțel, 1 300 tone utilaje tehnologice 
pentru metalurgie și piese de 
schimb în valoare de 27 milioane 
Iei. Acest însemnat spor la pro
ducția fizică a fost obținut în con
dițiile reducerii consumurilor. Ast
fel, au fost economisite peste 150 
tone de laminate finite, iar față de 
normele stabilite, consumurile au 
fost reduse cu 42 kg la o tonă de 
piese turnate din otel și cu 15 kg 
la o tonă de piese turnate din 
fontă. (Ștefan Dinică).

O modalitate de lucru care și-a 
dovedit pe deplin eficienta și la sec
ția pigmenți anorganici. Rezultatele 
constant bune înregistrate în promo
varea exportului sînt strîns legate, 
aici, la „Sinteza" Oradea, de înnoi
rea și modernizarea producției, du
blate de atenția acordată perfecțio
nării tehnologiilor de fabricație. 
După cum ne-a spus chimista Ma

riana Beța, din cadrul compartimen
tului tehnic, ponderea produselor 
noi și modernizate in valoarea pro- 
ducției-marfă a fost depășită pe 7 
luni din acest an cu 3 la sută. Prin
tre noile produse semnificative asi
milate în fabricație se numără reac
tivii de flotație, o serie de derivați 
ai acidului salicilic și alte sortimen
te care valorifică superior materiile 
prime. Cum este și firesc, înnoirea 
și modernizarea producției se află 
într-o relație nemijlocită cu îmbu
nătățirea tehnologiilor. Nu în puți
ne situații insă efortul propriu — 
deși hotăritor — se dovedește a fi 
insuficient. Lună de lună, bicroma- 
tul de sodiu, de pildă, care condițio

Rezervele mari de nutrețuri9
să fie grabnic valorificate!

Pentru îndeplinirea exemplară a 
prevederilor programului județean 
de dezvoltare și modernizare a zoo
tehniei, comitetul județean de par
tid, organele agricole au fixat ca 
obiectiv principal asigurarea pentru 
perioada de stabulație a cel puțin 
1,5 tone fin, 5 tone suculente și 0,6 
tone grosiere pentru fiecare vită a- 
dultă, cantități care satisfac în tota
litate cerințele de hrană ale anima
lelor. După cum aflăm de la tova
rășul Anton Pop, directorul general 
al direcției agricole județene, anul 
acesta cantitățile de furaje sînt mult 
mai mari în comparație cu anul tre
cut. Tocmai de aceea, încă de la în
ceputul recoltării s-a acordat o aten
ție sporită organizării muncii pentru 
ca întreaga cantitate de fin să fie 
depozitată la timp și de calitate. 
Pînă in 4 august se depozitaseră, de 
exemplu, 51 400 tone fin din planul 
de 63 000 tone stabilit pînă la data 
de 31 august. în prezent se desfă
șoară lucrările de recoltare in zona 
colinară a județului. Din cele 49 830 
hectare finețe naturale ale unităților 
socialiste au fost recoltate pină 
acum 45 500 hectare. Din verificările 
făcute privind producția de masă- 
verde realizată la prima coasă, pre
cum și în urma controalelor efec
tuate de comisiile județene de eva
luare a producției rezultă că în acest 
an există toate condițiile ca în fie
care unitate agricolă să se realizeze 
în întregime necesarul de furaje. ,

Experiența bună a unor unități a- 
gricole din județul Maramureș vine 
să confirme preocuparea deosebită a 
conducerilor unităților agricole pen
tru ca hrana animalelor să fie asi
gurată. De exemplu, la Asociația 
economică intercooperatistă pentru 

O nouă șarjă Ia Combinatul siderur
gic din Reșița

Foto: Eugen Dichiseanu

nează producția de oxid verde de 
crom, este asigurat de Combinatul 
chimic Tirnăveni doar în proporție 
de 60—70 la sută. Numai la jumăta
te se onorează și obligațiile contrac
tuale la acid sulfuric de către între
prinderile metalurgice de metale ne
feroase din Baia Mare și Zlatna, 
afectînd ritmicitatea realizării pro
ducției de export.

Diversificarea producției, adapta
rea continuă a structurii ei la cerin
țele pieței externe nu sînt conside
rate, totuși, suficiente pentru spori
rea volumului exportului. Decisivă, 
afirmă muncitorii și specialiștii din 
întreprindere, este disciplina calită
ții. Acidul salicilic, benzoatul de so
diu, oxidul verde de crom livrate de 
chimiștii orădeni se situează peste 
nivelul mondial calitativ ridicat, 
fiind apreciate drept etalon între 
produsele similare pe piața externă.

— Organizat riguros, pe întregul 
flux de producție, de la recepția ma
teriilor prime pînă la expediția pro
duselor finite, controlul tehnic de 
calitate și-a spus dintotdeauna cu- 
vîntul, adăuga directorul adjunct al 
unității. Fie și cea mai mică abate
re de la tehnologie ar însemna rata
rea unui întreg lot, pierderi de ma
terii prime și energie. De aceea, am 
organizat în așa fel „filtrul" calită
ții incit să știm cu exactitate pentru 
fiecare partidă echipele care au 
realizat-o, controlorii de calitate care 
au avizat certificatele de expediție.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii" 

creșterea vacilor din Seini, vedem 
furajele bine orinduite în finare. 
După cum ne spunea tovarășul 
Iacob Rusu, directorul asociației, 
pină la această dată au depozitat 
peste 1 000 tone numai din prima 
coasă, în timp ce anul trecut din 
amindouă coasele s-au adunat doar 
600 de tone. Da, au fost producții 
ridicate : peste 25 tone masă-verde 
la hectar, iar pe unele suprafețe 
cantitățile au depășit 30 tone. Ne

STADIUL LUCRĂRILOR IN JUDEȚUL MARAMUREȘ
convingem și de calitatea lor mai 
ales in finare, unde furajele nu și-au 
pierdut mirosul din cîmp. Dacă de
pozitul arată plin este și pentru fap
tul că tineretul femei se află la pă- 
șunat in trei tabere montane, iar 
pentru vacile cu lapte s-a amenajat 
o pășune în preajma fermei. Aceeași 
preocupare intîlnim și la Asociația 
economică intercooperatistă de la 
Tăuții Măgherăuș, unde se află de
pozitate tot în jur de 1 000 tone de 
fin, programul perioadei fiind depă
șit. După cum ne relata tovarășul 
Gheorghe Constantinescu, directorul 
asociației, anul acesta producția de 
furaje este dublă față de anul tre
cut. Dar și preocuparea pentru a le 
recolta și depozita, constatăm noi, 
este mult mai mare.

Dacă pe ansamblul consiliului 
agroindustrial Seini situația depozi
tării furajelor este bună — avînd un 
plan de 1 534 tone și au fost reali
zate 2 350 tone — în unele unități 
agricole activitatea este nesatisfă-

Mai multă mobilitate în organizarea 
producției de legume

La Asociația economică de stat și 
intercooperatistă Jegălia, din județul 
Călărași, culturile de ardei, tomate, 
ceapă, aflate în plin rod, trezesc ad
mirația pentru spiritul gospodăresc, 
dar mai ales pentru profesionalita- 
tea celor care se află la conducerea 
asociației și a fermelor legumicole. 
Amplul proces de intensivizare a 
producției inceput aici nu numai cu 
îndrăzneală, dar și cu siguranța pro
fesionistului care privește spre nou 
cu convingerea reușitei depline se 
materializează astăzi în producții de 
legume competitive din toate punc
tele de vedere cu oricare alte unități 
producătoare de legume din lume. 
De aici s-au livrat pînă acum peste 
3 500 tone legume, dar bilanțul mun
cii va măsura la sfîrșitul acestui an 
peste 34 000 tone.

Acest bazin legumicol cu plantații 
orinduite după reguli cum numai 
aici pot fi văzute este cuprins in 
aceste zile de o 
forfotă în care 
nu știi ce să ad
miri mai intii : 
hărnicia și dis
ciplina celor pes
te 1 200 de cule
gători sau munca 
fără răgaz a me
canizatorilor pre- 
zenți la datorie 
zi și noapte. Sint 
acum atâtea tre
buri in grădini 
incit timpul de 
odihnă al oame
nilor se împuți
nează pe măsură 
ce culesul se a- 
propie de cota să 
maximă de in
tensitate.

Străbatem o 
parte din- plantațiile de toma
te și ardei și aveam să ne con
vingem asupra unui adevăr pe 
care îl susținea, directorul asociației, 
tovarășul Traian Gabriel, și anume 
că legumicultura este o treabă de 
minte și de organizare, nu una care 
se poate face „de-a valma", cum 
mai încearcă unii să acționeze pen
tru rezolvarea problemelor deloc 
simple cu care se confruntă tot mai 
mult acest sector. într-un tip de uni
tate în care în multe alte locuri ne- 
implinirile sînt puse pe seama unor 
cauze așa-zis obiective, aici s-au gă
sit soluții viabile fiecărei probleme, 
e adevărat nu simplu și ușor, ci 
printr-o confruntare permanentă cu 
greutăți reale, cel mai adesea pro
vocate de factori aflați, cum s-ar spu
ne, dincolo de porțile asociației. Fap
tul că, chiar intr-un an cu greutăți 
deosebite in asigurarea forței de 
muncă, aici activitatea se desfășoa
ră în cele mai bune condiții este 
încă o dovadă că ceea ce s-a realizat 
pe planul organizării, al tehnologii
lor de producție, dar mai ales al 
cointeresării oamenilor este o treabă 
serioasă, făcută cu temeinicie și de 
durată.

Asociația legumicolă Jegălia este 
în fapt un punct de referință pentru 
întreaga activitate din horticultura 
județului Călărași. Dar asta nu în
seamnă că este singura unitate le
gumicolă bună din județ. Nu depar
te de aici, la I.A-S. Călărași, sau in
tr-o altă zonă a județului, la C.A.P. 
Ulmu, pot fi văzute grădini a căror 
frumusețe și bogăție vorbesc de la 
sine despre răspunderea cu care oa
menii ințeleg să-și ducă la Îndepli
nire obligațiile ce le revin.

Am străbătut un itinerar întins 
prin legumicultura județului Călărași 
și putem spune că în general gră
dinile sint bine întreținute, încărcate 
de roade. Nu la nivelul celor la care 

cătoare. Deși unități aflate gard în 
gard cu cele la care ne-am referit, 
situația asigurării furajelor nu e de
loc mulțumitoare la cooperativele 
agricole din Tăuții Măgherăuș și Ci- 
cirlău, unde s-au depozitat doar ju
mătate din cantitățile prevăzute in 
program. Și nu se poate da vina pe 
ploi, ci, dimpotrivă, luna iulie a fost 
excelentă pentru recoltatul furaje
lor. La Cicîrlău, prin fînar suflă 
vîntul, iar incinta fermei zootehnice 

arată deplorabil : au rămas urmele 
unui grajd care a fost demolat, mo
loz și buruieni cît omul.

Raidul nostru a continuat in uni
tăti din consiliul agroindustrial Dra- 
gomirești, unde satele sint situate 
în zona de munte, pînă aproape de 
poalele Pietrosului. La cooperativele 
agricole din Rozavlea, Dragomirești, 
Leordina rezultatele sînt pe măsura 
preocupărilor, adică bune și mai 
puțin bune. De exemplu, la Leor
dina, seara a avut loc o șe
dință operativă cu conducerea co
operativei agricole și cu alți fac
tori de conducere din comună, unde 
s-a raportat ce s-a făcut în ziua 
aceea, dar mai ales s-au luat mă
suri concrete de felul cum trebuie 
organizată munca pentru a doua zi. 
Primarul comunei, Ileana Leordean, 
urmărea îndeaproape activitatea re
coltării furajelor. S-a spus lucru
rilor pe nume, adică rezultatele 'nu 
sînt pe măsura posibilităților. Din 
1 170 hectare au fost recoltate doar 

ne-am referit în exemplele de mal 
sus, dar oricum mult peste ceea ce 
s-a livrat efectiv de aici spre piețe
le de desfacere și întreprinderile 
prelucrătoare. Pînă la această dată 
au fost livrate de aici aproape 75 000 
tone de diferite legume. Cantitate 
destul de mare, totuși mică în com
parație cu nivelul total planificat, 
dar mai ales in comparație cu posi
bilitățile existente. Adevărul este 
că și în acest an s-a acționat neco
respunzător în ce privește realizarea 
programului de producere a legume
lor timpurii. Deși s-au făcut pregă
tirile necesare și a fost asigurată 
baza materială, în sensul că s-au 
produs in totalitate răsadurile care 
au și fost plantate la timp în cimp, 
pînă la începutul acestei luni abia 
au fost livrate 700 tone tomate, adi
că, în medie, cite 10 tone pe unita
te producătoare. Dar in spatele aces
tei medii se află discrepanțe fla

CÎTEVA PROBLEME CU O VALABILITATE 
MAI LARGA DESPRINSE DINTR-UN SONDAJ 
ÎN UNITĂȚI DIN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI:

® De ce nu se realizează totuși programul de 
producere a legumelor timpurii

® O corelare absolut obligatorie : nivelul pro
ducțiilor planificate — asigurarea forței de muncă 
necesară

• Ce garanții există că întreaga recoltă va fi 
bine valorificată ?

grante, neajunsuri care fac dovada 
unui dezinteres păgubitor din partea 
unor conduceri de unități față de 
buna desfășurare a activității in 
acest sector. Ne întrebăm, și între
băm la rîndul nostru ; ce ferme le
gumicole pot fi considerate cele ale 
cooperativelor agricole din Căscioa
rele, Radovanu, Crivăț sau Ștefan 
cel Mare, de vreme ce din grădinile 
acestora nu s-a livrat pină la înce
putul acestei luni nici un kilogram 
de legume ? La aceste ferme se mai 
adaugă un număr de 14, toate din 
sectorul cooperatist al agriculturii, 
care din primăvară și pină acum abia 
au livrat qite 1—2 camioane de le
gume, mai ales varză și dovlecei. 
Adevărul este că programul de pro
ducere a legumelor timpurii este 
mult întîrziat chiar și în unitățile 
specializate din județ, și ne referim 
în mod deosebit la asociațiile legu
micole, precum și la fermele unor 
întreprinderi agricole de stat. Cau
zele sînt mai multe, dar principala 
ține de dificultățile în asigurarea 
cantitativă și calitativă a forței de 
muncă. Dacă în ce privește marile 
unități producătoare, și ne referim 
îndeosebi la asociațiile legumicole și 
la fermele întreprinderilor agricole 
de stat, posibilitățile de a acoperi ac
tualul deficit de forță de muncă țin 
atît de introducerea pe scară largă 
a metodelor chimice de combatere a 
buruienilor, dar mai ales de perfec
ționarea actualului sistem de coin
teresare, precum și de respectarea 
întocmai a tuturor clauzelor prevă
zute prin acordul global, in cazul 
cooperativelor agridole nici măcar 
nu pot fi invocate asemenea greutăți. 
Admițînd chiar că nu în toate cazu
rile există posibilitatea practică de 
a realiza: tomate timpurii pe suprafețe 
de ordinul zecilor de hectare, și a- 
tunci nu se poate concepe să întîl- 
nești în acest sector ferme întregi în 

300 hectare, impunîndu-se deci o 
mai bună mobilizare a forțelor co
munei la această activitate din cam
pania de Vară. Nu același lucru pu
tem spune despre situația de la co
operativa agricolă Petrova, unde 
pînă la data documentării noastre 
trebuiau depozitate 300 tone de fîn, 
dar in șire se aflau doar 100 tone. 
Zicem „aproximativ", întrucît tovară
șii Vasile Palcuș, președintele coope
rativei, și Ilișca Tomoioagă, șefa de 
fermă, cu greu au putut conveni că 
este vorba despre această cantitate, 
deoarece un cintar nu există aici, 
cum am văzut la alte unități, și a- 
tunci din vorbă în vorbă ei au mă
surat cu... presupusul. Deși nu intră 
in atenția specială a raidului nostru, 
o observație ținem să o facem : unul 
din adăposturi are un perete încli
nat, greu de crezut că poate rezista 
mult. La fel nici meșterii nu se prea 
înghesuiau la reparații. Fapt este că 
aici se impune un sprijin și un con
trol mai exigent din partea primă
riei. și asta în folosul bunului mers 
al activității.

Analizînd situația recoltării și de
pozitării furajelor in unități agrico
le din două consilii agroindustriale 
situate în zone geografice diferite 
ale județului — unul spre șes, iar 
celălalt spre munte — am putut con
stata că nu diferența geografică este 
grăitoare, ci, după cum am văzut, 
buna organizare a activității. în uni
tăți vecine starea de lucruri era di
ferită. Iar concluzia nu poate fi de- 
cît una singură : acolo unde activita
tea este necorespunzătoare, este ne
voie de intervenții prompte ale or
ganelor agricole județene pentru a 
grăbi ritmul recoltării și depozitării.

Gheorqhe PARJA
corespondentul „Scînteii"

care să nu vezi nici măcar o parcelă 
cu tomate palisate și pregătite după 
specificul culturilor timpurii, Atît în 
județul Călărași, cît și în județele 
vecine se aplică cu rezultate deose
bite o serie de metode de organizare 
ce se încadrează în normele actuale 
care stau la baza sistemului de co
interesare din agricultură. Aceste 
metode ar trebui preluate și adapta
te condițiilor specifice din fiecare 
localitate spre a se asigura pretutin
deni condițiile necesare practicării 
unei legumiculturi intensive, de 
mare randament și eficiență. Cu mai 
multă seriozitate și fermitate se cere 
acționat pentru a asigura cu adevă
rat permanentizarea forței de mun
că în unitățile mari producătoare, 
care in unele cazuri se văd obligate 
a aduce oameni din alte zone ale 
țării. Din situația întîlnită la I.P.L. 
Lehliu, unde o bună parte din cei 
care au angajat în acord global une

le suprafețe au 
părăsit unitatea 
din cauza neînțe
legerilor la care 
s-a ajuns în ce 
privește mai ales 
plata în natură, 
trebuie trase în
vățămintele prac
tice ce se impun, 
nu concluzii teo
retice sau de or
din administrativ 
care să pună din 
nou în discuție 
greșelile făcute 
de conducerea în
treprinderii. așa 
cum s-a procedat 
in fiecare an. Ar 
fi în folosul le
gumicultura ju
dețului Călărași, 

ar fi spre binele bucureștenilor, care 
ar putea beneficia de aici de mari 
cantități de legume.

Acum, cînd am intrat in luna au
gust, altele vor fi problemele care 
se pun în legumicultura județului 
Călărași. Pentru că, chiar dacă cu 
întirziere mare, grădinile vor intra 
de acum în adevărat vîrf de pro
ducție. Sau, mai exact spus, ele vor 
putea oferi spre vinzare cantități 
mult mai mari decît poate absorbi 
piața Capitalei (care de fapt a și dat 
unele semne îngrijorătoare de satu
rare in ce privește aprovizionarea 
cu tomate) sau decîț nevoile județu
lui. Este adevărat, prin plan și chiar 
prin grafice se prevede ca surplusul 
de legume să fie expediat unor cen
tre urbane și muncitorești din acele 
zone ale țării care nu au posibilita
tea să-și producă legumele, mai ales 
cele de vară. Pornind mai ales de la 
neajunsurile existente anul trecut, 
cînd doar o parte din producția de 
legume prevăzută a putut fi valori
ficată pe această cale, considerăm că 
este de datoria factorilor răspunză
tori din Ministerul Agriculturii, Mi
nisterul Contractării și Achiziționării 
Produselor Agricole, Ministerul In
dustriei Alimentare, Ministerul Co
merțului Interior și Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
să treacă la stabilirea unui sistem 
practic de conlucrare, în sensul de a 
găsi soluțiile cele mai bune pentru 
ca întreg surplusul de legume de 
aici, ca și din alte județe din sudul 
și vestul țării, să ajungă rapid pe 
piețele acelor orașe și centre popu
late unde nu se pot satisface cerin
țele de legume din producția proprie 
a județului respectiv.

Florea CEAUSESCU 
Iosif POP
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CREATORII DE ARTĂ Șl LITERATURĂ
— la izvoarele vieții, ale realității socialiste a patriei

40 DE ANI DE LA CONSTITUIREA PRIMELOR

ȘANTIERE NAȚIONALE ALE TINERETULUI

Adunarea festivă din Capitală

Continuăm să publicăm opiniile si mărturiile unor scriitori despre în
semnătatea cunoașterii vieții, a realităților tării de către creatori, des
pre rolul vizitelor de documentare in tară, pe șantiere și întreprinderi, în 
sate și orașe, pentru a cunoaște la fața locului cum muncesc, trăiesc și 
gmdesc constructorii socialismului. Ce valoare și semnificație scriitoricească 
au aceste contacte? Cit de fertile sint. ele din unghiul cunoașterii oame
nilor și realităților zilei de azi ? In același timp, i-am solicitat să împăr
tășească cititorilor impresiile lor, să relateze ceea ce le-a reținut in mod 
deosebit atenția in cursul acestor intîlniri,

„Documentarea, cunoașterea existenței

și muncii oamenilor fac parte

din condiția literaturii"
Platon Pardău : Literatura este un 

spațiu intre cunoaștere și neuitare. 
Literatura întreabă, caută, ridică 
mereu o perdea de pe timp, fie el 
trecut, prezent sau viitor. Exemple 
in sprijinul acestei afirmații sint 
prea multe incit nu ne rămîne de- 
cit să reamintim că documentarea, 
cum de obicei numim operațiunea 
de cunoaștere a realității, face par
te strict din condiția scriitorului. 
Dacă e adevărat că există atitea fe
luri de documentare ciți scriitori 
există, nu e mai puțin adevărat că 
disponibilitatea pentru a cunoaște, a 
întreba, a te intreba este esențială. 
Vitalitatea acestei curiozități, a 
acestui patetism al interogațiilor, a 
pasiunii pentru lume și om dă mă
sura vitalității scriitorului însuși. 
Vitalitatea creației este o problemă 
de acuitate a privirii către ' lumea 
înconjurătoare. Arta este strins le
gată de capacitatea de a dori să cu
noști. să te bucuri, să te mînii. De 
capacitatea de a trăi oamenii, omul, 
timpul, timpurile. Spiritul creator se 
stinge pe măsură ce acest instrument 
de percepere nu mai funcționează. 
Subtilul și imprevizibilul joc al lon
gevității creației se supune rigorii 
păstrării pasiunii pentru cunoaște
re. pentru om și problemele vieții 
lui, care sînt. trebuie să fie. pro
blemele tale. Tinerețea atit de lun
gă a unor scriitori de aici vine, 
„moartea" din prea tînără virstă 
a unor talente începe cu tocirea, 
împuținarea, dispariția însușirii de 
a cunoaște, care face parte intim 
din talent, din pasiunea de a ști, în
treba, răspunde...

Există o terapie ? înclin să răs
pund afirmativ, cu toate riscurile pe 
care le implică emiterea unor sen
tințe in atit de delicate probleme.' 
Dar cum cred că talentul literar se 
întreține prin exercițiu, prin mun-' 
că, prin continuitatea trudirii asu
pra cuvîntului. tot' la fel pasiunea 
pentru cunoaștere se întreține prin 
exercițiul cunoașterii, educarea, 
autoeducarea spre a cunoaște. Si
gur, nu trebuie absolutizate rețete, 
fiecare are drumul lui propriu, cu
loarul prin care se menține in con
tact cu zonele fierbinți ale realității, 
de natură a-1 menține fierbinte su
fletul. a-1 îmbogăți, a-1 face ca. timp 
cit mai îndelungat, să aibă ceva de 
spus. Dar fără acest autoexercițiu, 
fără curiozitatea de a afla nu este 
posibil să întreții flacăra mesajului 
tău despre lume către lume. Se știe 
că mulți dintre marii scriitori au 
avut și o viață mare. Thomas Mann, 
care vorbea despre marea viață a 
lui Tolstoi, a fost, la rindu-i, direct 
implicat în vîrtejul uneia dintre 
marile bătălii ale umanității, cea a 
zdrobirii fascismului. Marele Sado- 
veanu, aparent călător prin timpi de 
altădată, a străbătut, în lungul unei 
vieți de fertilă creație, spațiul cu
noașterii valorilor morale, eternită
ților prezente ale noastre. Rebreanu 
iși încheia viața, prelungindu-și-o 
încă o dată în nemurire, după ce-i 
dăduse noi puteri prin parcurgerea 
drumurilor „Răscoalei". Blaga spu
ne frumos și exemplar despre poetul 
care cunoaște, care sapă ca un fîn- 
tinar neobosit, căutind apa cea me
reu necesară. Apa vieții oamenilor, 
a sensurilor acestor vieți care dau 
viață și sensuri artei. In jurul nos
tru, iată, se redimensionează o 
lume, au loc prefaceri de mare com
plexitate in planul vieții materiale, 
omul din România acestui timp este 
angajat intr-o istorie cu accelerații 
fără precedent, previzibile, alteori 
dincolo de inchipuire. Viața intră 
in structuri noi, iși modifică ea în
săși ritmurile și structurile. Omul, 
obiectul și subiectul literaturii, tră
ind sub această zodie, ne intimpină 
cu dilemele și performanțele sale. 
Străbatem țara. în aceste foarte 
utile documentări organizate de Uni
unea scriitorilor, si revenim acasă 
încărcați sufletește cu chipuri de 
oameni, cu întimplări, cu întrebări. 
Cum vor deveni filă de carte, e greu 
de spus acum, azi, a doua zi după 
ce te-ai întors. Poate, așa cum s-au

întimplat. cum au fost, nu vor de
veni file de carte niciodată. Sigur 
însă este că pot fi, vor fi combusti
bilul sufletului tău, acel prieten care 
„la greu se cunoaște" : la greul care 
este încordarea să dai glas la ceea 
ce te frămintă, să găsești cuvin tul, 
cind, iată, povestea auzită în cine 
știe ce loc din țară, omul văzut in 
vreo uzină, pe cîmpie, împrejurarea 
trăită cindva, undeva, in aceste do
cumentări. răzbate salvatoare, des
chizătoare de noi drumuri.

Dumitru Solomon : Literatura 
este produs, acțiune, operă a ima
ginației, a unei imaginații speciale ; 
anume, adecvată structural și „teh
nic", o imaginație pe care ne-am 
obișnuit s-o numim poetică. Astfel 
că intilnirea literaturii cu realitatea 
se intimplă. de obicei, intr-un plan 
abstract, intelectual-afectiv. Altfel 
spus, cele două noțiuni nu sint co
mensurabile sau izometrice. Shakes
peare scriind „Richard al III-lea", 
Tolstoi scriind „Război și pace", Re- 
breanu scriind „Răscoala" nu au re
produs și nici copiat evenimente și 
personaje istorice, ei le-au re-creat, 
au dat opere imaginare, și nu opere 
strict documentare. La fel se pe
trece și cu literatura actualității. 
Totuși, fecundarea imaginației crea
toare o datorăm negreșit faptului, 
imaginii, documentului, observării vii 
a realității. In acest sens și cu acest 
rost văd recentele acțiuni ale Uni
unii scriitorilor : sint acțiuni de 
cunoaștere și de re-cunoaștere a 
realității, a oamenilor contemporani, 
încercări de reincărcare, de împros
pătare și de fertilizare a imaginației 
poetice, căci dacă literatura se ex
primă intr-un plan abstract, germe
nul ej vital este Îndeobște concret 
sau reductibil la concret.

A percepe este condiția lui a cu
noaște și, mai departe, a lui a în
țelege, iar făt® o înțelegere ■ activă 
a realității imaginația rămînO blo
cată intr-o stare de nefecunditate. 
Nu mai vorbesc de faptul, prea cu
noscut, că', in orice caz pentru dra
maturg, omul (implicit relațiile in- 
terumane) constituie unicul și de 
neinlocuit obiect artistic, întrucit 
despre nimic altceva decît despre 
om se poate scrie teatru.

Ilarie Hinoveanu : Străbătînd as
tăzi țara, in orice colț al ei, răminem 
profund impresionați de forța și 
măreția construcțiilor, de ritmul sus
ținut al înnoirilor, de vigoarea con
tururilor acestor ample și complexe 
zidiri care înnobilează peisajul cu 
valențe de originală expresie este
tică și zvelte armonii arhitectonice. 
Ele validează, prin nenumărate și 
neasemuite fapte concrete, justețea 
unei politici înțelepte, a unei impe
tuoase strategii de dezvoltare mul
tilaterală a întregii vieți economico- 
sociale, declanșate acum 23 de ani 
de istoricele hotărîri ale Congresu
lui al IX-lea al partidului, cind to
varășul Nicolae Ceaușescu. cel mal 
strălucit fiu al poporului nostru, a 
fost investit cu inaita funcție de 
conducător al Partidului Comunist 
Român și al destinelor României So
cialiste. Pentru cunoașterea acestor 
excepționale înfăptuiri, Uniunea scri
itorilor din Republica Socialistă 
România, asociațiile sale, in cola
borare cu diferiți factori.politici, de 
cultură organizează o serie de ac
țiuni și manifestări complexe atit 
la orașe, cit și la sate, pe marile 
șantiere și vastele platforme indus
triale. In ultimii ani, alături de alți 
scriitori, am avut privilegiul să cu
nosc îndeaproape oamenii, preocu
pările lor de muncă și viață, din 
diferite sectoare de activitate. între 
Care amintesc pe iscusiții construc
tori de mașini craioveni. de la „Elec- 
troputere", Întreprinderea de utilaj 
greu. întreprinderea de tractoare și 
mașini agricole. întreprinderea de 
autoturisme „Oltcit", pe harnicii mi
neri gorjeni de la Motru și Rovt- 
nari, pe făuritorii aluminiului româ
nesc de la Slatina, pe vestiții son
dori ai schelelor petroliere din Olte

nia, pe meșterii luminii de la Por
țile de Fier și Mintia, pe vrednicile 
textiliste din Calafat, pe înfăptuitorii 
noii revoluții agrare din Scornicești, 
Dâbuleni, Bechet, Sadova. Mirșani, 
Daneți etc. Recent am fost în Vil- 
cea. Un minunat prilej de cunoaște
re aprofundată a marilor investiții 
de muncă și inteligență cuprinse in 
salba de hidrooentrale de pe Olt și 
Lotru, in marile amenajări hidro- 
ameliorative realizate aici, care se 
înscriu in constelația de vaste ctito
rii ale „Epocii Nicolae Ceaușescu". 
Impresii din aceste contacte vii cu 
realitățile prezentului s-au reflectat 
în scrierile mele de pină acum și 
se vor reflecta, sînt convins, și in 
cele viitoare, incorporînd in sub
stanța creației sevele durabile și 
nesecate ale acestui timp inconfun- 
dabil, care poartă pecetea vocației 
constructive, a muncii pașnice a po
porului nostru.

Mircea Nedelciu : Cunoașterea rea
lității socioeconomice este o com
ponentă necesară a actului de crea
ție literară. Din această perspectivă, 
călătoriile de documentare, organi
zate tot mai frecvent in ultima vre
me de Uniunea scriitorilor, sînt de 
o importanță deosebită în cunoaște
rea globală a unor realități regio
nale din România de astăzi, dar nu 
pot inlocuf cunoașterea individuală 
a accidentalului, a neprevăzutului, a

aspectelor de ordin sufletesc. Vreau 
să spun că la capătul, baghetei. unui 
șef de șantier care explică Scriito
rilor. in fața unei machete. în ce 
constă munca sutelor de oameni -ai 
muncii din acest șantier se află in
tr-adevăr realitatea, dar pină la ea 
mai sint multe trepte, mici, inegale, 
aproape invizibile, iar de la miezul 
realității inapoi la operă altele, ne
numărate. Documentările in grup la 
marile obiective ale epocii noastre 
sint un punct obligatoriu de trecere 
pe acest traseu. Aș sugera că for
mula lor ar putea fi mult diversifi
cată ; de la dezbateri teoretico-ideo- 
logice între creatori și în prezența 
făuritorilor de bunuri materiale Pină 
lâ atragerea în astfel de călătorii de 
documentare a factorilor de răspun
dere din sistemul editorial (pentru 
o mai bună racordare a planurilor 
tematice și a tirajelor cu realitatea 
numită masa de cititori i) ; de la 
documentarea in faze (proiect, șan-, 
tier, dare în folosință) a unei ace
leiași echipe de scriitori pină lă 
confruntările (în public) dintre re
zultatele documentărilor efectuate 
separat de două sau mai multe gru
puri de scriitori la unul și același 
obiectiv. Cîștigul ar fi atit de par
tea creatorilor, cit și de partea citi
torilor și. nu in ultimul riad, ar 
avea de ciștigat sl imaginea noastra 
despre marile realizări ale timpului 
prezent.

Admirație și respect pentru eroii 

care au deschis 

cu brațul lor calea luminii
Plafon Pardău : Am văzut, nu de 

mult, hidrocentralele de pe Olt și 
Lotru, am scris un reportaj despre 
această complexă lucrare a ingine
riei Si muncitorimii române, ctitorii 
ale „Epocii Nicolae Ceaușescu". Este 
ceva la care te poți gindi mult. în 
felurite feluri : soluții tehnice inge
nioase. lucrare de mare anvergură, 
cu consecințe pină și asupra mediu
lui înconjurător. Există aici baraje 
care trebuie să reziste cel puțin un 
secol. Te uiți la ele și te gîndești 
că. peste o sută de ani. alți oameni 
le vor privi. Sau. poate, vom fi tot 
noi. în alt grup organizați, cu altfel 
de mijloace de transport. Dar noi, 
scriitorii români rămași in căr
țile noastre, cum vom fi priviți ? 
Cit vor dura ele — iată o întrebare 
al cărui răspuns depinde de talentul, 
adevărul, dragostea de oameni pe 
care le-am pus în ele.

Dumitru Solomon : Este greu să 
alegi intre impresii multiple, cu pu
tere egală. Ceea ce am reținut cu 
precădere din întîlnirile cu un di
rector de întreprindere, bun condu
cător si bun psiholog, cu un pre
ședinte de C.A.P. exemplar, om cu 
o gindire simplă, directă și eficientă, 
cu primarul unui oraș in plină ex
pansiune urbanistică, cu un prim- 
secretar de județ, observator atent 
al fenomenului uman șl stăpinit de 
o permanentă nevoie de înnoire, cu 
nenumărat! oameni care răspund, 
intr-un fel sau altul, de soarta jude
țului este încrederea profundă, te
meinică in oameni, grija ca acestora 
munca să le fie nu numai producti
vă. dar și plăcută. Dramaturgia 
insă nu se poate bizui numai pe 
semnul „plus", pe rezultate fericite, 
pe lucruri și fapte pozitive., fie ele 
și sublime. Dramaturgia este dialec
tică pură, este o literatură a luptei, 
a înfruntărilor, a conflictului, a dez
baterii. Există în aceste realități și 
un motiv dramatic, un semn de tea- 
tralitate ? întrebarea ne-o punem în 
chip profesional și obligatoriu. Tea
tru fără conflict încă nu s-a in
ventat. ar fi împotriva ideii însăși 
de teatru. Așadar, va trebui să re
flectăm adine asupra impresiilor do- 
bindite și să descoperim locul lor 
într-o dialectică teatrală. Momentul 
înțelegerii, de care vorbeam mal 
înainte, nu este ultimul ; el este de 
fapt o premisă, una din premisele 
creației.

Mircea Nedelciu : în 1973 am fă
cut de unul singur și perpedes o 
traversare a munților Lotrului de la 
Petroșani la Voineasa. De la Obîrșia 
Lotrului pină la Vidra am mers o 
zi întreagă și, pe la ora prinzului, 
am întilnit. pe potecă, un soldat care 
fusese trimis de la Șantierul bara
jului de la Vidra spre Obirșia Lo
trului cu o misiune. Am stat de vor
bă. am mîncat împreună și am băpt 
apă. După vreo jumătate de oră el 
și-a văzut de drumul lui și eu de al

mem Pină seara n-aveam să mai tn- 
tilnesc nici un alț om. î-am reținut 
figura și numele acelui soldat tocmai 
pentru că era singurul om întilnit 
în acea zi. Cind am ajuns la Vidra 
mi s-a părut că este o mare dife- 
rență intre felul cum vedeam eu 
barajul, lacul de acumulare și vii
toarea stațiune turistică și felul în 
care soldatul mi le descrisese. Pe 
atunci nu eram scriitor, nu publica
sem incă nici un rînd. în 1988 s-a 
întimplat să ajung la Vidra intr-.O 
excursie de documentare organizată 
de Uniunea scriitorilor. Inutil să 
precizez că și mie mi s-au părut incă 
altfel acele locuri acum, dar surpri
za cea mare a venit cind am intrat 
în sala turbinelor la Ciunget și l-am 
regăsit , pe soldatul din 1973. Lucra 
acolo. Era civil, dar l-am recunos
cut imediat, el pe mine nu m-a re
cunoscut. î-am privit cu discreție 
ecusonul : el era pentru că avea un 
nume destul de ciudat, rar. ntij pu
team să-1 confund. Mi-am amintit 
chiar că atunci. în 1973. îmi spusese 
că e din Moldova. Deci, după termi
narea stagiului militar a vrut să ră- 
mînă sau a plecat. si s-a întors la 
Lotru ! De ce 7 Aici imaginația 
mea poate să lucreze. A cititorului 
de asemenea !

Ilarie Hinoveanu : O puternică im
presie mi-a produs-o hidrocentrala 
subterană Lotru-Ciunget, cu o pute
re de 510 MW și o cădere a apei de 
809 metri, care reprezintă cea mâi 
complexă amenajare de acest gen 
de pe rîurile interioare ale țării, 
atit in ceea ce privește valorificarea 
căderii apelor, cit și din punctul de 
vedere al numărului captărilor se
cundare ce contribuie la această va
lorificare.

Străbătînd tunelul care străpunge 
inima muntelui pină la uriașa car
casă de beton în care sint montate 
turbinele, m-a cuprins un emoțio
nant sentiment de mindrie patrioti
că, de fierbinte admirație, de înaltă 
stimă $i adine respect pentru acei 
eroi care, biruind granitul, dislocln- 
du-1 din chingile îndepărtatelor ere 
geologice, au deschis cu'brațul lor 
greu încercat și cu mintea lor scă
părătoare calea luminii, asemenea 
eroilor din basme, pentru binele și 
fericirea noastră, a tuturor. Pe ei, 
cei ce s-au bătut cu muntele si l-au 
învins, și pe cei ce continuă să se 
bată cu munții și cu vadul străvechi 
al Oltului din Cîmpia Română, pină 
la Dunărea legendară, i-am purtat 
și ii port mereu in gînd și in suflet, 
visind laolaltă cu ei clipa apropiată 
cind ultima hidrocentrală, cea de-a 
30-a. va pulsa primii ei kilowați, în
tregind puterea instalată finală de 
circa 1 800 MW a Sistemului hidrb- 
energetic Olt-Lotru.

Iată. deci, eroii despre care vreau 
— despre care vrem — să scriem, să 
se scrie.

Anchetă de
C. STANESCU

cinema
• Păstreazâ-mă doar pentru tine : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 
17,15: 19,30. EXCELSIOR (65 49 43) — 
9; 11,15: 13,30; 15.45; 18; 20. GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• In flecare zi mi-e dor de tine : 
FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19
O Să-ți vorbesc despre mine: ARTA 
(213186) — 9; II; 13; 15; 17,15; 19,30
• Niște băieți grozavi : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 18,45; 19
• Flăcări pe comori: DOINA (16 35 38)
— 17; 19
• Rezervă la start ; BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Acțiunea „Autobuzul* : VIITORUL
(10 87 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; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20
• Ciștlgătorul nr. 7 — 9: 11; 13,15, 
Toată lumea clntă, ride și dansează
— 13,30; 17,45; 20 : TIMPURI NOI 
(15 Bl 10)
s Șatra: MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Cineva in fața ușii : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Misiune specială : MELODIA

(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
• Lovitură fulgerătoare : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,43;
18: 20
• Călărețul cu eșarfa albă : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20
• Legenda lut On Dai : G IU LE.ȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 13; 17; 19
• Program de vacanță : PACEA 
(71 30 85) — 9: 11; 13

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

teatre
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Vin- 
zătorul de păsări — 18
• Teatrul Mic (14 70 81, Ia rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu): București, 
oraș al poeziei (Spectacol de sunet 
șt lumină) — 21
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, Ia „Ex- 
poflora" din parcul Herăstrău) : 
Anotimpul florilor (spectacol de mu
zică și poezie) — 14—18
• Teatrul satlric-muzical „C. Tăna
se" (15 56 78, grădina Boema) : O 
seară la Boema — 19,30
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
Ia sala Teatrului Mic) ; Și totuși, o 
mare Iubire — 18,30
• Teatrul „Țăndărică* (75 23 77, la 
Teatrul de păpuși Herăstrău) : Hal, 
copii, la Joc : — 18,30

— încercați să faceți un test — pe 
care l-am făcut și noi, ne spune 
prof. dr. Ioan Constantin Stamatoiu, 
șeful clinicii de neurologie din cadrul 
Spitalului municipal București. în
trebați zece conducători auto Cind 
și-au făcut Ultima revizie la autotu
rism și vă asigur că vor spune cu 
precizie luna și poate chiar ziua, din 
anul în curs, cind și-au dus mașina 
la verificarea tehnică. Dacă însă veți 
întreba aceleași persoane cînd șl-au 
făcut ultimul control periodic al să
nătății reiese că abia 2—3 dintre ei 
și-au verificat starea de sănătate în 
ultimii ani, sau numai cei care, îm
pinși de o suferință, au ajuns în 
cabinetul medical. Nu ne mai poate 
surprinde atunci faptul că multi bol
navi descoperă că au o hipertensiune 
avansată abia cînd fac un accident 
cardibvascular cu consecințe adeseori 
grave. Accident care putea fi evitat 
prin simpla prezentare periodică, de 
două ori pe an. la controlul medical. 
Firește că nu punem in discuție ce 
este mai important — efectuarea ve
rificării tehnice a mașinii, care este 
obligatorie, sau verificarea stării 
propriei sănătăți.

— De ce se neglijează însă pre
zentarea la medic ?

— Pur și simplu pentru că mașina

Sîmbătă. 6 august a.c.. s-a desfă
șurat. în Capitală. Adunarea festivă 
consacrată aniversării a 40 de ani 
de la constituirea primelor șantiere 
naționale ale tineretului, moment in 
care, la chemarea partidului, a to
varășului Nicolae Ceaușescu. tinerii 
patriei s-au angajat plenar pe 
frontul reconstrucției țării, făuririi 
socialismului și comunismului in 
România.

La adunare au participat activiști 
de partid și de stat, ai C.C. al 
U.T.C., numeroși tineri, foști și ac
tuali brigadieri.

în raportul prezentat, tovarășul 
Ioan Toma, prim-secretar al Comi
tetului Central al U.T.C., precum și 
cei care au luat cuvintul cu acest 
prilej au reafirmat sentimentele de 
stimă și adincă recunoștință pe care 
toți fiii patriei le nutresc față de to
varășul Nicolae Ceaușescu. condu

cător clarvăzător al partidului și 
statului nostru, militant de frunteal 
mișcării, comuniste și muncitorești 
internaționale, pentru contribuția 
hotăritoare adusă la înfăptuirea 
grandioaselor ctitorii ale prezentului 
socialist al țării. S-au evidențiat, 
totodată, semnificațiile momentului 
aniversar, climatul de puternică an
gajare patriotică, revoluționară In 
care brigadierii, tinăra generație ac
ționează pentru transpunerea ne
abătută in viață a Tezelor din apri
lie, a istoricelor hotărirl adoptate de 
Congresul al XIII-lea și Conferința 
Națională ale partidului pentru ob
ținerea în acest an al actualului cin
cinal a celor mal bune rezultate 
in toate domeniile de activitate.

S-a relevat că, Sn această etapă, 
continuind pe o treaptă nouă, cali
tativ superioară, tradițiile muncii 
pentru țar*ă, pe baza concepției to

varășului Nicolae Ceaușescu privind 
rolul și locul tinerei generații în 
societate, șantierele tineretului se 
manifestă ca adevărate școli de e- 
ducare prin muncă, pentru muncă 
și viață a tinerilor, ca importantă 
formă de participare a Uniunii Ti
neretului Comunist la înfăptuirea 
programelor de dezvoltare multi
laterală a țării.
, La adunare a participat și a luat 
cuvîntul tovarășul Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

într-o atmosferă insuflețitoare, de 
puternică angajare patriotică, revo
luționară, participanții la aduna
rea festivă din Capitală au a- 
dresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

ZIUA MARINEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

SUB TRICOLOR, LA DATORIE
împreună cu întregul 

popor, marinarii militari, 
proiectanta și constructo
rii de nave, navigatorii 
din flota comercială și 
pescuit, lucrătorii portuari 
sărbătoresc azi, in prima 
duminică a lunii august, 
Ziua marinei Republicii 
Socialiste România.

Avind loc in condițiile 
în care întregul nostru 
popor omagiază împlini
rea a 23 de ani de la Con
gresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, 
eveniment de excepționa
lă însemnătate ce a des
chis epoca celor mai glo
rioase împliniri din isto
ria. patriei, tradiționala 
sărbătoare se constituie 
intr-o puternică manifes
tare a dragostei și devo
tamentului nemărginite pe 
care marinarii le nutresc 
față de patrie, partid și 
popor, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pen
tru grifa și preocupările 
permanente ale conducă
torului partidului și sta
tului nostru pentru în
florirea multilaterală a 
țării, întărirea capacității 
sale de apărare, făurirea 
și dezvoltarea flotei ma
ritime și fluviale, dotarea 
lor cu nave moderne, de 
producție românească, 
pentru condițiile minuna
te de muncă și viață ce 
le-au fost create, în care 

-se înscriu și noile mă
suri de majorare a retri
buției și a pensiilor.

Aceleași ginduri și sen
timente de aleasă stimă 
și recunoștință le poartă 
cei prezenți sub falduri
le tricolorului, la postu
rile datoriei, tovarășei a- 
cademician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, care iși 
dedică întreaga viață șt 
activitate propășirii pa
triei, afirmării tot mai 
puternice a științei, învă- 
țămintului și culturii ro
mânești.

In „Epoca Nicolae 
Ceaușescu", marina co
mercială românească a 
cunoscut o dezvoltare im
petuoasă care materiali
zează concepția secretaru
lui general al partidului 
privind programul naval 
al țării. Dacă in 1965 flo
ta. comercială dispunea de 
32 nave cu un total de 
143 000 tdw, astăzi, pe 
mările și oceanele lumii, 
poartă tricolorul la catarg 
260 de mineraliere, pe
troliere și cargouri, insu- 
mind 4 772 000 tdw. Acum 
23 de ani nu dispuneam 
de vreo navă mineralieră. 
Astăzi, 68 mineraliere, to- 
talizind 2 752 000 tdw, sint 
prezente in numeroase 
porturi ale lumii, ducind, 
o dată cu încărcătura ma
terială, mesajul de pace 
și prietenie al României 
socialiste.

In miezul de vară al a- 
eestui an hotărît.or pentru 
cincinalul 1986—1990, la 
întreprinderea de con
strucții navale din Con
stanța a avut loc 
un eveniment ce va ră- 
mine întipărit in ini
ma șl conștiința con- 

. structorilor: lansarea, in

Vă cunoașteți 
starea de sănătate?

te lasă în drum la cea mai mică 
defecțiune, pe cind multe dintre boli, 
chiar foarte severe, apar în organism 
înainte de a simți sau a avea simpto- 
me îngrijorătoare. Primele tulburări 
se manifestă Ia nivel molecular, ce
lular, apoi tisular. Progresele medica
le actuale, aparatura și metodele de 
investigare tot mai precise permit 
descoperirea primelor modificări me
tabolice, surprinderea tulburărilor in
cipiente. Analiza statistică-matemati- 
că a datelor referitoare la factorii de 
risc — a acelor factori care intervin 
în declanșarea unor boli cu cea mai 
largă răspîndire — demonstrează că 
stă in puterea și voința omului de 
a-și păstra sănătatea. Or, tocmai asu
pra acestor factori de risc ne atrage 
atenția medicul în cadrul controlului 
periodic.

Un control medical periodic, pre
cizează interlocutorul, trebuie să ve
rifice starea de funcționalitate a or
ganelor celor mai importante, vitale, 
cum sint inima, plăminii, creierul, 
dar șl a rinichilor și aparatului di
gestiv etc. Pentru a surprinde atero- 
scleroza organelor principale cit mai 
din timp, trebuie făcute periodic ana
lizele singelui și verificată tensiu
nea arterială. Sint neoesare apoi 
analize care dau indicații asu

prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
a celei mai mari nave 
construite vreodată in 
România — mineralierul 
„Comănești" de 165 000 
tdw, „nava amiral" a flo
tei noastre maritime co
merciale.

Portul Constanța, pri
mul port maritim al Eu
ropei legat cu Dunărea 
și urml 'dlntre cele mai 
m.ari de pe continent, o- 
feră astăzi o imagine sem
nificativă a dinamismu
lui economiei noastre na
ționale, avind legături 
directe cu peste 1 200 de 
porturi, situate în 150 de 
țări de pe toate continen
tele, față de circa 200 por
turi in anul 1965.

Intre cei care duc in 
lume solia de pace ro
mânească se numără și 
comandanții de cursă lun
gă Liviu Neguț, Aristotel 
Popescu, Constantin Pre
da, Viorel Festean, care 
au înconjurat fiecare de 
mai multe ori oceanul 
planetar.

La fruntariile pe apă 
ale țării, in posturile în
credințate de popor și 
partid, de comandantul 
nostru suprem, marinarii 
militari prezintă de ziua 
lor un bogat raport ostă
șesc.

Rezultatele sint superi
oare an de an. Se înfăp
tuiesc întocmai prevede
rile Directivei comandan
tului suprem. Despre 
munca lor de zi cu zi con
sacrată îndeplinirii pla
nului pregătirii de luptă 
șt politice, creșterii mă
iestriei marinărești, ne-au 
vorbit căpitanii de ran
gul III Petre Cioromele 
și Nicolae Postoli. In uni
tățile de nave pe care le 
comanda se fac puternic 
simțite înalta pregătire 
de specialitate, omogeni
zarea echipajelor, cu
rajul, dirzenia, luarea de
ciziilor în timp scurt, re
zolvarea operativă a unor 
momente neprevăzute in- 
suflind echipajelor hotă- 
rire nestrămutată in ac
țiune.

Nu demult, unitățile 
de nave din subordinea 
căpitanului de rangul I 
Mihail Marinescu, acțio- 
nind in cadrul unei apli
cații tactice, au înfruntat 
o mare „rea", pe timp de 
noapte, in condițiile unui 
bruiaj de radiolocație sis
tematic. Descoperirea 
„inamicului" și executa
rea atacului au constituit 
o misiune dificilă, dar 
toatecompartimentele, 
toate sistemele și in pri
mul rind' oamenii au ac
ționat ireproșabil. Lan
sarea de rachete și tor
pile s-a făcut cu precizie 
matematică. Acest rezul
tat incorporează multă 
trudă, profesionalism 
înalt, competență și dă
ruire din partea coman
danților, specialiștilor, a 
tuturor echipajelor. Un 
bun comandant de navă 
este căpitanul-locotenent 
Virgil Asofiei, care a reu
șit să formeze echipaje 
bine instruite. Opt ani la 
rind nava pe care o co
mandă a obținut titlul de 
frunte. Sînt toate acestea 
fapte de muncă tenace, 
de înaltă conștiință revo
luționară. Cerințele doc
trinei militare naționale, 
strălucit fundamentate 
de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, le sint 
far călăuzitor in fiecare 
zi, in fiecare misiune în
deplinită pe mare sau flu
viu. in orice condiții de 
stare a vremii. îndepli
nind întocmai, cu răspun
dere comunistă sarcinile 
ce le revin din hotăririle 
Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale, din 
magistrala operă a secre
tarului general al partidu
lui, urmînd exemplul de 
gînd și faptă al comuniș
tilor, ei s-au angajat, tot
odată, ca, acționind in 
lumina tezelor, ideilor și 
orientărilor cuprinse în 
expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la șe
dința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 29 aprilie, să dea noi 
orizonturi, superioare, 
pregătirii lor marinărești, 
militare, politice, ordinii 
și disciplinei la bordul

navelor, In toate unitățile 
marinei.

Toți acești destoinici 
oameni ai mării iși încep 
cariera marinărească pe 
băncile și in laboratoarele 
Institutului de marină. 
Aici descifrează tainele 
marinăriei, ale luptei pe 
mare sau fluviu.

Institutul de marină se 
mlndrește nu numai cu 
activitatea de învățămînt, 
ci și cu cea consacrată 
descoperirii noului. Acti
vitatea de cercetare ști
ințifică și tehnică este în 
continuă afirmare. Cele 
mai recente realizări se 
numesc : Simulator de 
navigație estimată, cos
tieră și radio, la care au 
lucrat căpitanul de rangul 
III Francisc Buzoianu și 
maistrul militar Dumitru 
Tănase, centrala electrici 
navală de laborator, reali
zată de căpitanul de ran
gul I Mihall Stavăr, s 
tem de recepție IV de 
satelit pe frecvența de a 
gigaherți — avind ca pro
tagonist pe conferențiar 
dr. ing. Mariana Jarian, 
simulatorul complex d" 
navigație UNIVERSAL 
2000, realizat sub îndru
marea căpitanului de ran
gul II ing. Gheorghe Po
pescu, și multe altele. Co
mandantul institutului ne 
spune că, an de an, pro
moțiile de absolvenți sînt 
tot mai bine pregătite șt 
că vor asigura flota co
mercială și marina mili
tară cu cadre in măsură 
să-și indeplinească la cel 
mai înalt nivel sarcinile 
și misiunile ce le revin.

...Fapte de muncă, fapte 
de viață, împliniri cu care 
ostașii mării se prezintă 
la sărbătoarea lor. Suc
cese dintr-un buchet am
plu, atestat al bărbăției și 
dirzeniei, al încrederii că 
țara are la fruntariile de 
ape bravi bărbați, apără
tori de nădejde ai cuceri
rilor revoluționare, ai su
veranității și independen
ței noastre naționale.

Căpitan de rangul I 
Gheorqhe 
CIOENARU 
Foto: AI. Căllminte

pra funcției renale. în condițiile în 
care s-au depistat unele modificări, 
se va efectua un examen oftalmolo
gie, care dă informații asupra artere
lor cerebrale Și pot fi evitate astfel 
accidentele cerebrale. Succesiunea $i 
numărul analizelor sînt stabilite ju
dicios de către medic in funcție de 
necesitățile precizării unui diagnostic 
corect

Politica sanitară profund umanistă 
din țara noastră promovează o me
dicină a omului sănătos, in cadrul 
căreia se acordă o mare atenție pre
venirii îmbolnăvirii. în acest sens, 
s-au luat măsuri importante pentru 
ca medicii să vină în intîmpinarea 
populației fâcînd controale periodice 
la locul de muncă, in unități de pro
ducție, ca si în dispensarele medica
le de teritoriu. Și colectivul Spitalu
lui municipal din București partici
pă la aceste acțiuni, dar trebuie să 
atragem atenția că cei vizitați nu 
participă in totalitate, ignorînd faptul 
că este în interesul propriei lor sănă
tăți să surprindem o suferință a orga
nismului înainte ca ea să se facă 
simțită. Cînd apar semnele de sufe
rință înseamnă că există, că s-au si 
produs unele leziuni la nivelul orga
nelor. leziuni de ateroscleroză care 
pot fi mai greu sau imposibil de 
corectat.

în general, ateroscleroza, ca și se- 
nescența sau imbătrinirea unor orga
ne nu trebuie considerate ca o fa
talitate, deoarece pot fi întirziate 
mult. îndepărtate în timp prin reguli 
de viață igienică. Imbătrinirea 
timpurie, precoce este determinată 
de suferințe ale organismului acu
mulate an cu an, încă din tinerețe 
sau chiar copilărie.

Totul poate începe de la unele de
prinderi nesănătoase și exagerări de 
alimentație care duc la creșterea gre
utății corporale și obezitate, la im
posibilitatea organismului de a eli
bera o parte din produsele metaboli- 
zate și care se depun pe vasele de 
singe. O altă consecință a acestor 
deprinderi și a aterosclerozei este 
modificarea structurii inimii, rini
chiului, ficatului, organe in care apar 
acumulări de grăsime. O alimentație 
supradozată tinde sâ formeze un spa
țiu mai mare la nivelul organelor di
gestive — stomac, intestine. Consu- 
mînd în exces, stomacul se obișnu
iește cu o cantitate mal mare de ali
mente, iar mîncarea devine din ne
cesitate un viciu de care obezul nu 
se mai poate dezobișnui.

în cadrul obiceiurilor nesănătoase, 
tutunul reprezintă un factor de risc 
unanim recunoscut, irhplicat direct 
în apariția aterosclerozei, gastritei, 
sclerozei renale, infarctului, tumori
lor pulmonare etc. Cind tutunul este 
asociat — în așa-numita triadă ma
joră de risc — cu alcoolul și cafeaua 
în exces, aceste procese patologice 
apar cu mult mai devreme. Frecven
ta accidentului cerebral și a infarc
tului cardiac se amplifică în pro
porție geometric^ în momentul cind

la factorii alimentari se adaugă con
sumul de alcool, tabagismul și con
sumul de cafea.

Problema cea mai Importantă ră
mîne deci profilaxia, sănătatea fie
cărui om fiind legată de modul în 
care și-a însușit, din copilărie și a- 
dolescență. deprinderile de viață igie
nică. Pe primul Ioc — ca cel mai 
important factor al modului de viață 
și care realizează o dinamizare a în
tregului organism — este activitatea, 
munca, organizată de fiecare în așa 
fel incit să nu devină monotonă, să 
fie cit mai variată. Chiar șt cei cu o 
participare fizică în cadrul activității 
profesionale zilnice au nevoie de o 
activitate fizică suplimentară pen
tru a antrena în mod armonios în
treaga musculatură a organismului, 
deoarece activitățile profesionale au 
mișcări cu caracter repetitiv, pe cind 
activitățile cu caracter sportiv con
tribuie la revigorarea fizică șl psi
hică. Se recomandă exerciții, sport 
sau jocuri sportive care, pe lingă 
efortul fizic profesionalizat, contribuie 
ia dinamizarea funcțiilor, și anume 
mărește capacitatea respiratorie, ac
tivează circulația sîngelui, revitali- 
zînd întreg organismul prin punerea 
în circulație mai activă a factorilor 
nutritivi. Un rol recreativ de neinlo
cuit îl au deplasările în natură, dru
mețiile, plimbările, chiar și numai de 
o oră pe zi, în cel mai apropiat pei
saj natural. Toate acestea contribuie 
la antrenarea funcțiilor organismului, 
la oxigenarea mai bună a creierului 
și relaxarea stimulatoare de idei 
creative.

Elena MANTU
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--------„ZIUA MINERULUI*---------
Adunarea festivă de la Petroșani

La Petroșani, in sala Teatrului 
de stat „Valea Jiului", a avut loc, 
simbătă după-amiază. o adunare 
festivă dedicată „Zilei minerului", 
sărbătoare devenită tradițională, 
care reflectă grija partidului și 
statului nostru față de oamenii 
muncii care își desfășoară activi
tatea în această ramură de cea 
mai mare importanță pentru eco
nomia națională.

Au luat parte muncitori, tehni
cieni, specialiști din întreprinderi 
extractive, de preparare și de pro
ducție a utilajului pentru subte
ran, din institute de invățămint, 
cercetare și proiectare, din alte u- 
nități economice ale Văii Jiului.

în cadrul adunării au luat cu- 
vintul tovarășii Marin Ștefanache, 
ministrul minelor. Ion Popa, prim-

Ca semn at prețuirii de 
care se bucură in societa
tea noastră oamenii mun
cii din industria extracti
vă, întregul popor sărbăto
rește astăzi — in mod tra
dițional — „ziua mineru
lui", zi prin care se oma
giază glorioasele tradiții de 
luptă revoluționară, pre
cum si faptele de muncă 
neobosită, plină de dăruire 
ale acestui detașament de 
frunte al clasei noastre 
muncitoare, care prin în
treaga lui activitate contri
buie la asigurarea bazei 
energetice și de materii 
prime a țării, la înfăptuirea 
programelor de dezvoltare 
multilaterală a României 
socialiste.

Muncind cu hotărlre și 
răspundere pentru îndepli
nirea ritmică, in cit mai 
bune condiții a planului pe 
acest an hoțărltor al cinci
nalului, minerii ți-au in
tensificat eforturile in ulti
ma perioadă pentru a ex
trage în cinstea zilei de 23 
August cantități cit mai 
mari de cărbune ți mine
reuri. Se exprimă in felul a- 
cesta profunda recunoștință

Dezvoltarea producției la mina 
Turț-Șocea (Satu Mare) și creșterea 
de trei ori a personalului muncitor 
au impus sporirea dotărilor sociale 
menite să confere condiții mereu 
mai bune de muncă și viată mi
nerilor din această unitate. In aces
te zile, aici s-a dat în folosință 
un modern și spațios complex co
mercial destinat minerilor. Totoda
tă, la cantina minerilor, numărul 
locurilor la mese se va dubla. Pină 
in prezent, in centrul civic al co
munei Turț. in care ș-au construit 
numeroase blocuri de locuințe, s-au 
mutat in apartamente noi. confor
tabile. alături de alți oameni ai 
muncii, și circa 160 familii de mi
neri. Alte 3 blocuri se află în pre
zent in construcție tot pentru mi
neri. (Octav Grumeza).

0 circulație rutieră modernă, civilizată
OPINII Șl SUGESTII ALE CITITORILOR PRIVIND ÎNTĂRIREA SIGURANȚEI 

TRAFICULUI PE DRUMURILE PUBLICE
In ziarul „Scinteia" din 16 iulie, la încheierea raidului întreprins cu 

un echipaj de la Direcția circulație din Inspectoratul General al Miliției 
pe traseele turistice ale sezonului estival, adresam cititorilor noștri ape
lul de a-și exprima opiniile și sugestiile privind modul in care organele 
de miliție pot fi sprijinite în intărirea. in continuare, a ordinii și disci
plinei pe drumurile publice. In cele ce urmează vom stărui asupra citor- 
va din opiniile si sugestiile formulate, nu Înainte de a arăta că toți par- 
ticipanții la dezbatere au subliniat importanta socială deosebită pe care 
o prezintă siguranța circulației rutiere pentru fiecare om de la volan, 
pieton, căruțaș, biciclist. Intr-un cuvînt, pentru fiecare dintre noi. de la 
cea mai fragedă pină la cea mai înaintată virstă. intrucit cu toții folo
sim. intr-un fel sau altul, drumul public.

Unul dintre primii care s-au „în
scris la cuvint" este Însuși ciștigăto- 
rul din acest an al concursului re
publican „Stăpin pe volan", ediția a 
XVII-a, la categoria de virstă sub 26 
de ani. Se numește Gabriel Rotaru, 
șofer la I.T.A. Argeș, Autobaza 5, 
Curtea de Argeș, care ne scrie : 
„Am citit și eu. ca și colegii mei. cu 
multă atenție, articolele publicate in 
ziarul „Scinteia" in zilele de 13 și 16 
iulie, din care am desprins multe 
învățăminte atit din faptele bune, 
cit și din abaterile săvirșite pe dru
murile publice de unii șoferi profe
sioniști și amatori. După opinia 
mea. profesiunea de conducător auto 
presupune o foarte bună cunoaștere 
a noțiunilor teoretice și o temeinică 
Însușire a deprinderilor practice, 
mai ales a normelor conduitei pre
ventive. La autobaza noastră s-a în
cetățenit de mai multă vreme o a- 
devărată Întrecere profesională, care 
vizează nu numai cunoașterea „tai
nelor meseriei", ci și intărirea ordi
nii și disciplinei pe drumurile pu
blice. Locul întii pe care l-am obți
nut la faza republicană a concursu
lui -Stăpin pe volan- se datorește 
șl colectivului pe care l-am repre
zentat. De altfel. In cadrul autoba
zei noastre pregătirea profesională 
se desfășoară sub semnul unei înal
te exigențe și cu îndrumarea cadre
lor de miliție. Personal fac parte din 
activul de conducători auto care 
sprijină in mod voluntar activitatea 
agentilor de circulație pentru pre
venirea accidentelor, și aceasta mi-a 
permis să învăț foarte multe lu
cruri folositoare in meseria mea. Fil
mele cu tematică rutieră, pe care 
împreună cu colegii mei le vizionăm 
sistematic, studierea tipăriturilor de 

secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., Dan Suru- 
lescu, director general al Combina
tului minier Valea Jiului.

Cu acest prilej au fost adre
sate minerilor calde felicitări pen
tru contribuția adusă la transpu
nerea in viață a programului na
țional de lărgire a bazei de materii 
prime și resurse energetice, la în
făptuirea obiectivelor de perfec
ționare și modernizare a activității 
de extracție și preparare.

Totodată, a fost evocată semnifi
cația evenimentului sărbătorit, re- 
levindu-se rezultatele obținute de 
colectivele de mineri in intîmpina- 
rea zilei de 23 August și a „Zilei 
minerului", preocupările lor pentru 
sporirea continuă a producției de 

față de grija și atenția deo
sebite pe care conducerea 
partidului, personal tovară
șul Nicolae Ceaușescu le 
acordă îmbunătățirii per
manente a condițiilor de 
muncă și Viață ale mineri
lor. După cum se știe, in 
special in perioada de 
după Congresul al IX-lea 
al partidului, unitățile mi
niere au beneficiat de în
semnate fonduri de investi
ții pentru extinderea me
canizării, pentru dotarea cu 
mașini și utilaje moderne, 
de mare randament, pen
tru perfecționarea tehnolo
giilor de lucru, ceea ce a 
determinat reducerea efor
tului fizic, o adevărată 
schimbare calitativă in ac
tivitatea oamenilor muncii 
din industria minieră. La 
aceasta au contribuit, fără 
îndoială, noile soluții teh
nologice elaborate de cer
cetarea științifică, noile 
utilaje proiectate și reali
zate de industria construc
toare de mașini, noile ma
teriale asimilate și introdu
se in fabricație in celelalte 
ramuri ale economiei na- 
țiqnale.

Pe baza orientărilor și 
sarcinilor formulate de se
cretarul general al parti
dului s-a făcut, așadar, un 
amplu și susținut efort 
pentru deschiderea de noi 
mine și modernizarea celor 
existente, pentru îmbunătă
țirea condițiilor de muncă 
ale minerilor. Ca urmare, 
unitățile din industria ex
tractivă a cărbunelui și 
minereurilor au fost dota
te cu un mare număr . de 
excavatoare cu rotor, com
bine de înaintare și de a- 
bataj, complexe mecaniza
te, asigurindu-se pe aceas
tă. bază creșterea gradului 
de mecanizare a lu
crărilor miniere. Tot
odată, preocuparea stator
nici a conducerii partidu
lui, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
ridicarea continuă a nive
lului de trai material și 
spiritual al oamenilor mun
cii din acest domeniu este 
ilustrată de zecile de mii 
de apartamente, de nume
roasele obiective social-cul- 
turale, cantine, dispensare 
medicale, cluburi muncito
rești, creșe și grădinițe

TURȚ-SOCEA : Un nou complex comercial

specialitate realizate în sprijinul 
nostru de către Direcția circulație 
din Inspectoratul General al Mili
ției. punerea in discuție a unor ca
zuri de abateri sau accidente ne 
sint. realmente, de mare ajutor".

Un alt ciștigător al fazei republi
cane a concursului „Stăpin pe vo
lan". la categoria de virstă peste 26 
de ani, Constantin Stana, șofer la 
I.T.A. Dîmbovița, Autobaza Găești : 
„Pentru noi. cei de la Autobaza din 
Găești, permanenta colaborare eu a- 
genții de circulație se materializea
ză in întilniri sistematice pentru a 
elimina toate cauzele care ar putea 
genera accidente, cum sint starea 
tehnică a parcului de autovehicule, 
nivelul de cunoștințe teoretice si de
prinderi practioe, gradul de disci
plină al fiecărui șofer atunci cind se 
află la volan. As putea cita nume
roase exemple ale unor acte de o- 
menie și de conduită preventivă. în
tre care și cel al colegului meu. Du
mitru Șerban, din Pucioasa. Condu- 
cind prudent autocamionul 21—DB— 
2151, el a reușit să evite. în ultima 
clipă, accidentarea unui băiețel care 
a traversat în fugă prin spatele unui 
vehicul staționat. Pornind de la 
acest exemplu, fac apel la colegii 
de breaslă asupra unor aspecte care 
pot genera situații deosebit de criti
ce. cum ar fi stationarea unui auto
vehicul de gabarit mare pe carosa
bil, depășirea vitezei legale, neacor- 
darea de prioritate și altele. In ac
țiunea de sporire a siguranței circu
lației rutiere toți conducătorii auto 
profesioniști au mari îndatoriri. Și 
aceasta, intructt mașina si drumul 
înseamnă însăși rațiunea de a fi a 
profesiei și existentei noastre".

Intrucjt îndatoriri pentru intărirea 
ordinii și disciplinei pe drumurile 

cărbune în condițiile unei eficiențe 
economice superioare, angajarea 
unanimă pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal.

Intr-o atmosferă însuflețită, 
de puternică angajare patrio
tică și revoluționară, parti ci- 
panții la adunarea festivă au 
adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

In încheierea manifestării a fost 
prezentat un program artistic.

Adunări festive consacrate „Zilei 
minerului" s-au desfășurat și în 
alte centrale, combinate șl între
prinderi miniere din țară.

construite in toate zonele 
miniere ale țării.

Dispunind de o puterni
că bază tehnică și materia
lă, de condiții de pregătire 
profesională dintre cele 
mai bune, minerii sint che
mați acum să acționeze cu 
înaltă răspundere muncito
rească, în spiritul Tezelor 
din aprilie, pentru perfec
ționarea intregii activități 
productive, pentru întă
rirea ordinii șl disciplinei, 
pentru folosirea cu indici 
superiori a mașinilor și uti
lajelor din dotare, astfel 
incit producțiile de cărbune 
și minereuri din fiecare 
unitate să se situeze cel 
puțin la nivelul prevederi
lor de plan.

Astăzi; de ziua lor, în
tregul popor adresează 
bravilor mineri ai patriei 
urarea de noi succese in 
munca plină de răspundere 
pe care o desfășoară pen
tru asigurarea și dezvol
tarea bazei energetice și de 
materii prime a țării, pen
tru înfăptuirea in cit mai 
bune condiții a sarcinilor 
stabilite de Congresul al 
XlII-lea și Conferința Na
țională ale partidului.

publice nu au numai conducătorii 
auto, ni se par cit se poate de sem
nificative opiniile exprimate de Ion 
Olarii, electrician la întreprinderea 
de rețele electrice Focșani : „Prin 
natura atribuțiilor de serviciu, care 
presupun multe deplasări pe teren, 
am avut posibilitatea să observ com
portarea unor pietoni certați cu re
gulile de circulație, de conduită ci
vilizată. in contrast cu înfățișarea 
nouă a orașului nostru de astăzi, cu 
artere de circulație moderne. Servi
ciul de circulație al miliției județene 
tipărește foi volante, afișe si flutu
rași. pe care le difuzează in între
prinderi. instituții și școli. Multe 
dintre acestea au ajuns și în unita
tea unde lucrez, ele fiind citite și 
comentate intre noi. După opinia 
mea. cred că ar fi necesar ca pro
blemele ce țin de conduita pietonu
lui — om al muncii intr-o anumită 
unitate economică sau social-admi- 
nistrativă — să fie intr-un fel și in 
atenția colectivelor respective. Nu 
trebuie să ne fie indiferent faptul 
că unul dintre colegii noștri de 
muncă, prin modul in care folosește 
strada, poate fi oricînd un „caz" al 
unui eveniment nedorit. Rolul edu
cativ al colectivului trebuie să-și 
dovedească puterea de disciplinare, 
de însușire a unor norme ce țin și de 
spiritul civilizat al străzii".

O atenție cu totul deosebită a fost 
acordată de cei care au ținut să-și 
exprime opiniile asupra modului în 
care sint supravegheați și ocrotiți 
copiii acum, in vacanța mare. La în
trebarea „Ce activități de educație 
rutieră se organizează într-o tabără 
școlară ?“ — pusă de Alexandru 
Istrate din București, str. Cetatea 
Histria nr. 2, tată a patru copii, prof. 
Ion Nicolae, directorul taberei Ama
ra din județul Ialomița, răspunde: 
„In cadrul programelor educative și 
cultural-artistice. școlarii din tabăra 
noastră sint instruiți și asupra mo
dului in care trebuie să circule In 
calitate de pietoni atit în cadrul sta
țiunii. cit și în timpul excursiilor șl 
drumețiilor. Felul în care trebuie 
respectată disciplina pietonală și a- 
legerea locurilor de joacă se află în 
atenția fiecărui președinte de deta
șament. si de unitate. Noțiunile teo
retice le îmbinăm și cu aplicații
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VLĂDENI - IAȘI: O comuna pe calea urbanizării
Comuna Vlădenl, situată in lunca 

mijlocie a Jijiei. face parte din vii
toarele centre agroindustriale ale 
județului Iași. Aici au fost con
struite două unități industriale im
portante : o fabrică, „Vigonia", și 
una mecanică de utilaje agricole. 
Pe raza comunei se află o mare 
fermă a I.A.S. Popricani și ferme
le C.A.P., o asociație intercbopera- 
tistă de creștere a vacilor cu lapte, 
o fermă a întreprinderii piscicole, 
care dispune de acumulările de ape 
amenajate intr-un complex cu o su
prafață de 2 000 hectare. O impor
tantă activitate productivă și de 
prestări servicii către populație se 
desfășoară în cadrul cooperației. O 
unitate a acesteia, de confecții de 
tricotaje, a devenit cunoscută și 
peste hotare, prin produsele pe 
care le realizează. Pină acum, la

BRĂILA : ..Serbările Dunării" tv
în municipiul Brăila se desfă

șoară cea de-a Vll-a ediție a „Ser
bărilor Dunării", complexă mani
festare cultural-educativă, artistică 
și sportivă devenită tradițională, 
înscrisă în Festivalul național „Cin- 
tarea României", manifestarea an
trenează mii de locuitori și oaspeți 
ai Brăilei la un program bogat și

DOLJ : Se dezvoltă rețeaua prestărilor de servicii
Paralel cu amploarea fără prece

dent a construcției de locuințe atit 
în mediul urban, cit și in cel rural, 
rețeaua unităților de prestări ser
vicii pentru populație: înregistrea
ză ritmuri dinamice de dezvoltare. 
Numai în acest an s-au construit 
—. în strinsă concordantă cu pro
gramele de sistematizare a locali
tăților — 74 de unități cu o gama 
diversă de profiluri, din care 34 u- 
nități aparțin cooperației de produc

BUZĂU : Realizări ale constructorilor
Harnicul colectiv de oameni ai 

muncii de la întreprinderea antre
priză de construcții-montaj Buzău 
s-a angajat să predea înainte de 
termen cele 1 862 apartamente pla
nificate a se construi în 1988 in ju
dețul Buzău. Rezultatele Înregis
trate în perioada care a trecut din 
acest an demonstrează că. prin 
buna organizare a activității și 
prin menținerea unui ritm intens 
de lucru, angajamentul are acope-

ALBA : Manifestări
Tradiționala sărbătoare a mineri

lor este intimpinată de colectivul 
întreprinderii miniere din Baia de 
Arieș, județul Alba, prin organi
zarea unei ample suite de mani
festări politico-educative și cultu
ral-artistice reunite sub genericul 
„Freamătul adîncului. freamătul 
inimii". La clubul muncitoresc și 
la sediul întreprinderii au loc ac
țiuni consacrate stimulării preocu
părilor pentru perfecționarea orga-

OLT : Schimb
în județul Olt a fost organizat un 

instructiv schimb de experiență 
privind recoltarea mecanizată a 
cartofului. Au participat specialiști 
de la institute de cercetări științi
fice și factori de răspundere in re
alizarea acestei culturi din județele 
Argeș. Caraș-Severin. Dîmbovița, 
Dolj, Gorj, Mehedinți. Teleorman. 
Timiș. Vilcea și Olt. Au fost pre-

BREAZA-PRAHOVA : Complex comercial modern
Zestrea edilitară a binecunoscutei 

stațiuni de pe frumoasa Vale a 
Prahovei s-a intregit de curind cu 
un nou și modern complex comer
cial. conceput și realizat intr-o ar
hitectură specifică zonei montane. 
Noua unitate comercială dispune de 
18 raioane, intr-o clădire cu patru 
niveluri. Demn de remarcat este

practice". La rîndul său, prof. VI- 
cențiu Georgescu, de la liceul „Ion 
Maiorescu" din Giurgiu, arată : „Ar
ticolele publicate in ziarul „Scin
teia" din 13 și 16 iulie ne-au oferit 
și nouă, cadrelor didactice, posibi
litatea unor reflecții mai profunde 
asupra a ceea ce trebuie să facem 
noi. școala, ca principal instrument 
de educație pentru a nu lăsa elevii 
— deci copiii noștri și ai țării — să 
devină victime ale accidentelor pe 
drumurile publice. în ce ne privește, 
am dobindit experiență in această 
direcție, educația pe teme de circu
lație devenind obiect de studiu. In 
acest scop, folosim cu bune rezultate 
orele de dirigentie, adunările orga
nizației de tineret, patrulele școlare, 
intilnirile cu cadre de miliție in do
meniul circulației, pentru a menține 
mereu trează in conștiința elevilor 
ideea că trebuie să-și însușească și 
să respecte cu temeinicie prevede
rile legale ce reglementează depla
sarea Pe drumurile publice. Dar o 
mare răspundere in această privință 
o are familia".

Intr-adevăr, grija cea mai mare în 
supravegherea copiilor o are fami
lia. „Ca orice părinte — ne scrie 
loan Bujoreanu, strada Bujorilor, 
bloc 95, Suceava — îmi iubesc nes
pus de mult copiii. Dar. ca toți co
piii. si ai mei sint zburdalnici și se 
joacă. Iată de ce consider că o aten
tă supraveghere a lor îi ferește Și 
f,e ei și pe noi, părinții, de necazuri, 
n afară de sfaturile Și îndrumările 

date pentru a respecta regulile de 
circulație, cea mai mare inriurire o 
are exemplul personal. I-am învățat, 
totodată, pe copiii mei să nu se joa
ce pe stradă sau în apropierea ei. 
Aici am avut ceva probleme cu bă
iatul. care mai fugea citeodată pe 
stradă după minge. Cu multa răbda
re, am reușit să-i fac pe amindoi 
să înțeleagă și să respecte normele 
rutiere, pentru că numai așa vor fi 
feriți de accidente".

O cerință de cea mai mare impor
tanță pentru desfășurarea unei cir
culații rutiere în deplină siguranță 
este Si aceea ca pe drumurile publi
ce să nu pătrundă decit mașini in 
perfectă stare de funcționare, defec
țiunile tehnice nedepistate și neln- 
lăturate la timp constituind reale 
pericole. „Verificarea tehnică anuală 
a autoturismelor este o obligație le
gală. dar controlul mașinii și. în 
special, al sistemelor de frînare. di
recție și semnalizare trebuie făcut 
sistematic și. cu atit mai mult, cind 
se pleacă la drumuri lungi — n« 
scrie Ion Vasile, șeful unității auto- 
servioe „Precizia" din Slatina. Co
lectivul nostru este alcătuit din me

Vlădenl s-au dat In folosință 
blocuri noi însumind aproape 150 
de apartamente, iar alte 68 aparta
mente se află in construcție și vor 
fi date in folosință pină la sfirși- 
tul anului. De asemenea, s-au con
struit 3 școli și o grădiniță de 
copii, s-a realizat o aducțiune de 
apă de la o mare acumulare ame
najată pe piriul Miletin, afluent al 
Jijiei. Cetățenii, dornici să scurteze 
timpul urbanizării localității lor, 
sporesc puterea investițiilor acor
date de stat prin muncă patriotică. 
Ei au amenajat noi spații verzi, au 
modernizat drumuri, au plantat 
pomi fructiferi, arbori șl arbuști 
ornamentali. Valoarea lucrărilor 
efectuate în acest an pină in pre
zent prin muncă voluntară este de 
aproape 12 milioane lei. (Manole 
Corcaci).

variat. Reținem, printre altele, 
concursul de creație literară „Du
năre cu apă lină", recitaluri de poe
zie patriotică și revoluționară, ex
poziții de carte și artă plastică mi
litantă, concursuri gen „Cine știe, 
ciștigă", seri cultural-artistice dedi
cate fruntașilor in producție. (Can- 
diano Priceputul.

ție. achiziții și desfacere a mărfu
rilor. In prezent, rețeaua unităților 
de prestări servicii pentru popu
lație a ajuns Ia 3 124. din care 1 064 
în mediul urban si 2 060 in cel ru
ral. Dezvoltarea si diversificarea 
acestor unități au permis ca in 
perioada ce a trecut din acest an 
să se depășească planul la prestări 
servicii cu 24 milioane lei. (Nicolae 
Băbălău).

rire în fapte. In cadrul șantiere
lor se acordă o atenție deosebită 
industrializării lucrărilor, creșterii 
gradului de mecanizare și a pro
ductivității muncii. De asemenea, 
s-au luat măsuri pentru prel'abri- 
carea coloanelor de încălzire de la 
subsol, pentru topirea centralizată 
a bitumului necesar, izolațiilor și 
conteinerizarea acestuia, precum și 
pentru prepararea centralizată a 
mozaicului, in vederea eliminării 
risipei pe șantiere. (Stelian Chiper).

politico-educative
nizării muncii în abataje, ridicarea 
pregătirii profesionale și Întărirea 
ordinii și disciplinei. Sint prezen
tate expuneri cu privire la sarci
nile care revin minerilor in asigu
rarea bazei de materii prime a 
țării. Artiștii amatori ai întreprin
derii au susținut zilele trecute un 
spectacol cultural-artistic dedicat 
minerilor fruntași ai unității. (Ște
fan Dinică).

de experiență
zentate referate, s-au împărtășit 
experiențe privind producerea car
tofului pentru consum și sămință, 
recoltarea, sortarea, calibrarea. am
balarea și transportul acestuia. 
Totodată, la cooperativa agricolă 
de producție Obirșia a avut loc o 
demonstrație cu sistema de mașini 
pentru recoltarea acestei culturi. 
(Mihai Grigoroșcuță).

faptul că acest complex are nu
meroase unități cu profil alimentar, 
artizanat, electrotehnice, confecții, 
încălțăminte, sport-turism și altele. 
Prin diversitatea sortimentelor puse 
la dispoziția cumpărătorilor, noul 
complex satisface cerințele numero
șilor turiști și ale locuitorilor din 
orașul Breaza. (Ioan Marinescu).

seriași pricepuți. cu multă experien
ță, avem o dotare modernă și pu
tem remedia orice defecțiune tehni
că. Nu ințeleg insă cum unii uită sau 
neglijează să vină măcar o dată pe 
an la noi. așa cum sint obligați prin 
lege, pentru verificarea tehnică. 
Unii — și nu puțini — s-au prezentat 
abia după 4 și chiar 6 luni de la 
data cind trebuia făcută. Mașinile 
respective constituiau tot atitea 
pericole potențiale pentru siguranța 
circulației. După cum tot pericole 
pentru siguranța circulației sint că
ruțele și bicicletele neechipate și ne
semnalizate corespunzător". Iată, in 
acest sens, opinia unui alt cititor, 
Kantor Sandor, inginer la I.A.S. Ro- 
seți, județul Călărași : „Am citit cu 
mult interes articolele din „Scinteia" 
pe teme rutiere, interesul meu fiind 
justificat și de faptul că raidul-an- 
chetă a cuprins și drumuri publice 
din județul Călărași, unde lucrez ca 
inginer constructor stagiar. Am pri
mit de mic copil o educație rutieră 
foarte bună de la tatăl meu. care 
este de 33 de ani conducător auto 
la I.J.T.L. Cluj-Napoca, și sint min- 
dru că el n-a avut niciodată nici un 
eveniment rutier. Dar doresc să mă 
refer in special la o serie de fapte 
care mi-au atras atenția in timpul 
deplasărilor mele cu mașinile Între
prinderii. ale prietenilor și rudelor. 
Este vorba despre modul cum cir
culă bicicliștii și căruțașii. Am in- 
tîlnit multe, foarte multe cazuri de 
bicicliști circulind după lăsarea în
tunericului fără nici o sursă de lu
mină. Aceasta este, după opinia 
mea. o gravă încălcare a legii, care 
pune in pericol viața și sănătatea 
oamenilor, siguranța rutieră. O si
tuație similară o prezintă căruțele, 
multe dintre ele neechipate cores
punzător prevederilor legale (cu ca- 
tadioptrii, felinare, alte mijloace de 
semnalizare). Propun să se facă mai 
mult de către toți participanții la 
trafic pentru a-i determina pe bici
cliști și căruțași să se încadreze in 
rigorile disciplinei rutiere civilizate, 
preventive".

Alte opinii și observații s-au refe
rit la conducerea mașinii în stare 
avansată de oboseală, la folosirea 
incorectă a luminii farurilor, la con
ducerea mașinilor de către oameni 
care suferă de diferite afecțiuni, la 
întreținerea necorespunzătoare a 
unor drumuri și altele, ceea ce do
vedește interesul celor mai largi ca
tegorii de cititori pentru bunul mers 
al circulației rutiere, care trebuie să 
se desfășoare in condiții normale, de 
deplină siguranță.

Petre POPA

Tovarășului VO CHI CONG
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Vietnam

HANOI
Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcuta ocazie da 

a vă transmite calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate, 
fericire și viață Îndelungată.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare româno- 
vietnameze se vor dezvolta continuu, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor 
convenite la Hanoi in primăvara 'acestui an, in interesul popoarelor noastre, 
al cauzei generale a socialismului, păcii și înțelegerii in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu, a trans
mis noului prim-ministru al Thai
landei, Chatlchai Choonhavan, o te

11,50 Lumea copiilor • Telefilmoteca 
de ghiozdan (color). „Karino“. 
Producție a studiourilor poloneze. 
Episodul 6

12,30 Viața satului (color)
13,00 Telex
13,05 Album duminlbal (color)
15,00 închiderea programului 
19,00 Telejurnal
19,25 Ctntarea României (color). Oma

giul țării conducătorului iubit. 
Emisiune realizată. în colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și cu Comitetul de cul

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 7 august, ora 20 — 10 august, 
ora 20. In țară. : Vremea se va încălzi 
ușor și treptat. Cerul va fi variabil, 
mai mult senin, exceptind regiunile 
nordice, unde va fi temporar noros, și,

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
O frumoasă comportare a sportivilor noștri 
la Campionatul mondial de șah pentru copii 

și juniori
• Corina Peptan — medalie de aur la categoria pînă la IO 
ani • Trei medalii de argint și două de bronz completează

bilanțul tinerilor
La Casa tineretului din Timișoara, 

ieri s-au încheiat' întrecerile Cam
pionatului mondial de șah pentru 
copii și juniori din cadrul Festiva
lului internațional „Copiii și pacea", 
competiție, de amploare ce a reunit 
peste 200 de participanti din 60 de 
țări.

Dintre concurenții români s-a re
marcat. in mod deosebit, Corina Pep- 
tan, elevă la Școala generală din 
Sadu (județul Gorj), care a cucerit 
titlul de campioană mondială la ca
tegoria pină la 10 ani. cu 10,5 punc
te din 11 posibile, urmată de Monika 
Bobrowska (Polonia) — 8,5 puncte 
și Edith Lendvay (Ungaria) — o 
puncte.

Iată clasamentele finale Ia dife
ritele categorii de virstă: grupa pină 
la 10 ani ; băieți : 1. John Viloria 
(S.U.A.) — 9 puncte ; 2. Jorge Has- 
bun (Honduras) — 9 puncte ; 3. 
Francisc Nemeth (România) — 8 
puncte ; grupa pină la 12 ani ; fete: 
1. Zhu Chen (R.P. Chineză) — ’ 9,5 
puncte ; 2. Monika Gabrics (Unga
ria) — 9 puncte ; 3. Olimpia Barto-

Finalele campionatelor
Astăzi, de la ora 18, pe ringul in

stalat în Sala sporturilor din Con
stanța se vor desfășura finalele cam
pionatelor republicane de box, fază 
a competiției în care s-au calificat 
cei mai buni 24 de boxeri dintre cei 
116 prezenți. Iată programul finale
lor: categ. șemimuscă: Ovidiu Dra- 
gomir (Prahova Ploiești) — Marian 
Gîndac (Steaua București); categ. 
muscă: Adrian Mărcuț (Metalul Sa- 
lonta) — Nicolae Aliuță (Steaua 
București); categ. cocoș: Ion Guz- 
ganu (Steaua București) — Relu Nis- 
tor (Steaua București); categ. pană: 
Nicolae Talpoș (Dinamo București) 
— Daniel Dumitrescu (Dinamo Bucu
rești); categ. semiușoară: Ionel Pa- 
naite (Constructorul Galați) — Da
niel Măeran (Steaua București);

„Cupa I.M.G.B.”
Concursul internațional de ciclism 

„Cupa I.M.G. B.“ — organizat de 
asociația sportivă a întreprinderii 
de mașini grele București — ș-a În
cheiat ieri cu victoria dinamovistului 
Vasile Mitrache. urmat în clasamen
tul general de Valeriu Pavel 
(Steaua). Gh. Lăutaru (Dihamo), 
Sergiu Oprescu (I.M.G.B.). Nicolae 
Cornel (Dinamo) etc. Ieri, progra
mul competiției a cuprins două eta
pe. De dimineață. Sergiu Oprescu 
(I.M.G.B.) s-a clasat primul in eta
pa contratimp individual (el a par
curs 20 de kilometri in 28 minute 06 
sec. — medie orară 42,840 km), iar 
după-amiază Petruș Mitu (tot de Ia 
I.M.G.B.) a obținut victoria în ulti
ma etapă (60 km — circuit pe bule
vardul Metalurgiei). De remarcat 
comportarea din ultimele două etape 
a cicliștilor de la I.M.G.B.. dar. așa

★

BASCHET. Campionatul balcanic 
de baschet pentru juniori, desfășurat 
in Sala sporturilor din Focșani, s-a 
încheiat cu victoria echipei Greciei, 
urmată in clasamentul final de for
mațiile României, Turciei și Alba
niei. In ultima zi a competiției 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Turcia — Albania 88—62 
(48—35) ; Grecia — România 68—62 
(36—31).

FOTBAL. Turneul de fotbal „Cupa 
Dinamo", desfășurat in Capitală, a 
fost clștigat de echipa Dinamo, care 
a întrecut In finală cu scorul de 
5—1 (2—1) formația Rapid. In me
ciul pentru locurile 3—4, echipa 
Flacăra Moreni a dispus cu 5—2 
(2—0) de formația S.C. Bacău.

PENTATLON MODERN. Proba de 
scrimă din cadrul Campionatelor 
mondiale feminine de pentatlon mo
dem, ce se desfășoară la Varșovia, a 
revenit polonezei Dorota Idzi. cu
1 040 puncte. In clasamentul general, 
după două probe, conduce Dorota 
Idzl, cu 2 110 puncte, urmată de Iri
na Kiseleva (U.R.S.S.) — 2 082 punc
te și Sophie Moresse (Franța) —
2 070 puncte.

VOLEI • Turneul internațional 
masculin de volei de la Sofia s-a în
cheiat eu victoria selecționatei Bul

legramă prin care îi adresează calde 
felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și succes in activitate, cu 
prilejul numirii sale în această 
funcție.

tură șl educație socialistă al Ju
dețului Prahova

20.25 Film artistic. „Telefonistele*
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI, 8 AUGUST
20.00 Telejurnal
20.25 știința pentru toți (color). Răs

pundem întrebărilor dumneavoas
tră ! Astăzi despre : Materie șl 
energie

20,55 Univers al muncii și vieții mine
rilor. Reportaj (color)

21,10 Tezaur folcloric (color)
21,40 Cu spirit revoluționar, cu înaltă 

răspundere patriotică. Reportaj
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

pe alocuri, vor cădea averse de ploaie, 
Însoțite șl de descărcări electrice. In 
rest, ploi izolate. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre 8 șl 18 gra
de, iar cele maxime între 24 și 34 de 
grade. Izolat, ceață în zona de munte, 
în București : Vremea se va încălzi 
ușor și treptat. Cerul va fi variabil, 
mai mult senin. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile minime 
între 16 și 18 grade, cele maxime in
tre 30 și 33 de grade.

șahiști români
sik (Polonia) — 9 puncte ; băieți :
1. J. Polgar (Ungaria) — 9 puncte ;
2. Gabriel Schwartzman (România)
8 puncte ; 3. Dov Tzifroni (Israel)
— 7,5 puncte : grupa pină la 14 ani: 
fete : 1. Tea Lanchava (U.R.S.S.) —
9 puncte : 2. Eleonora Balint (Româ
nia) — 7,5 puncte ; 3. Eva Repkova 
(Cehoslovacia) — 7,5 puncte ; băieți : 
1. Eran Liss (Israel) — 9 puncte; 2. 
Gata Kamski (U.R.S.S.) — 8,5 punc
te; 3. Andrei Istrătescu (România) — 
8,5 puncte; juniori II (16 ani): fete: 
1. Alisa Galiamova (U.R.S.S.) — 10 
puncte ; 2. Luminița Radu (România)
— 9 puncte ; 3. Ana Botsari (Grecia)
— 7.5 puncte; băieți : 1. Aleksei Si
rov (U.R.S.S.) — 10 puncte ; 2. Ilia 
Gurevich (S.U.A.) — 8,5 puncte ; 3. 
Joel Lautier (Franța) — 7,5 puncte.

Șahiștii clasați pe primul loc pri
mesc titlul de campion mondial și 
de maestru internațional F.I.D.E.

La actuala ediție a campionatului, 
șahiștii români au cucerit In total 
6 medalii, dintre care una de aur, 
trei de argint și două de bronz.

republicane de box
categ. ușoară: Viorel Mihăilă (Steaua 
București) — Giani Gogol. (Steaua 
București) ; categ. semimijlocie : 
Francisc Vaștag (Dinamo Bucu
rești) — Mihai Nițulescu (C.S.M. 
Borzești); categ. mijlocie mică: Ru
dei Obreja (Dinamo București) — 
Mircea David (Steaua București); 
categ. mijlocie: Mihai Valentin (Fa
rul Constanța) — Florian Vasile 
(Steaua București); categ. semigrea: 
Dumitru Senciuc (A.E.M. Timișoara)
— Mihai Vasilache (I.M.G. Bucu
rești) ; categ. grea: Dumitru Beșliu 
(C.S.M. Drobeta-Tumu Severin) — 
Ion Simina (Steagul Roșu Brașov); 
categ. supergrea: Midoș Paisz (Voin
ța Cluj-Napoca) — Paul Golumbea- 
nu (Timpuri Noi București).

- o reușită competiție ciclistă
cum remarca antrenorul lor. Nicolae 
Grigore, doar nerespectarea de către 
aceștia a unor indicații tactice reco
mandate pentru primele etape i-a 
Împiedicat să ocupe poziții mai 
bune in clasamentul general al în
trecerii. Printre animatorii cursei 
s-au aflat și unii cicliști de la 
Kdansk (Polonia), care ocupau după 
trei etape un loc 3 in clasamentul 
general (prin Posmanski) și în prima 
jumătate a etapei pe circuit s-au 
aflat in lupta pentru sprinturile in
termediare.

„Cupa I.M.G.B." — „o adevărată 
reușită sportivă si organizatorică 
totodată", cum opina arbitrul inter
național Octavian Amza — a susci
tat interesul publicului și al cicliș
tilor. la start fiind prezenți aproape 
100 de concurenți din întreaga țară, 
inclusiv membri ai lotului național. 
(I. Dumitriu).

★

gariei, care a întrecut în finală cu 
scorul de 3—2 (5—15, 16—14, 14—16, 
15—13, 15—6) formația Olandei. Re
zultate înregistrate în meciurile pen
tru clasament: locurile 3—4: Cuba — 
Brazilia 3—2 (16—14, 14—16, 12—15. 
15—11, 15—11); locurile 5—6: Argenti
na — Polonia 3—2 (15—13, 9—15,
15—10, 3—15, 15—9). • Intr-un meci 
internațional amical de volei mascu
lin disputat la Montpellier, selecțio
nata S.U.A. a întrecut cu scorul de 
3—0 (15—4, 15—12, 15—5) formația 
Franței.

TENIS. In optimile de finală ®le 
turneului internațional de tenis de 
bi Indianapolis, contînd pentru „Ma
rele premiu", senegalezul Yaya 
Doumbia l-a eliminat cu 6—4, 6—4 
pe suedezul Peter Lundgren, iar 
vest-germanul Boris Becker l-a În
vins cu 6—3, 6—4 pe americanul Rick 
Leach. Alte rezultate: John McEnroe 
(S.U.A.) — John Frauley (Australia)
6— 7, 6—2, 6—3; Robert Seguso 
(S.U.A.) — Jimmy Conors (S.U.A.)
7— 6, 4—6, 7—6.

HANDBAL. In ziua a doua a com
petiției internaționale masculine de 
handbal ce se desfășoară in orașul 
spaniol Irun, selecționata R. D. Ger
mane a Întrecut cu 24—23 (13—12) 
echipa Islandei, iar reprezentativa 
Spaniei a Învins tot cu 24—23 (13—13) 
formația Suediei.
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r A Dezarmarea deziderat NAȚIUNILE UNITE

al tuturor popoarelor

libertății, progresului
în memoria victimelor 

bombardamentelor atomice americane 
de la Hiroshima și Nagasaki

ARTICOLE Șl COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Politica externă, dinamică și constructivă a României socialiste, po
zițiile principiale ale țării noastre, inspirate din gîndirea novatoare a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, față de marile probleme ale omenirii 
contemporane sînt amplu reflectate în paginile presei internaționale.

Publicații de peste hotare prezintă, de asemenea, realizările deose
bite obținute de poporul român în edificarea socialistă a patriei.

Inițiative și demersuri constructive pentru 
inlăturarea primejdiei nucleare și înfăptuirea 

dezarmării
Sub titlul ..România : Aspirație 

vitală spre pace și dezarmare", zia
rul „EGYPTIAN GAZETTE" scrie : 
Actuala situație mondială reclamă 
din partea tuturor factorilor res
ponsabili să acționeze ferm pentru 
oprirea cursului primejdios al în
cordării, al înarmărilor, pentru in
tensificarea dialogului, a negocieri
lor și soluționarea pe cale politică 
a tuturor litigiilor dintre state, pen
tru reluarea și continuarea politicii 
de destindere, de respectare a in
dependenței naționale, de pace. în
țelegere și colaborare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
subliniază că in actualele împreju
rări, cind problema centrală a epo
cii pe care o trăim este aceea a pă
cii sau războiului, este mai imperios 
ca oricînd ca popoarele să-și uneas
că eforturile și să conlucreze tot 
mai strîns pentru oprirea agravării 
încordării 
reluarea și 
destindere

„Pornind 
internaționale actuale — se relevă 
în articol —, România consideră că 
astăzi, mai mult ca oricînd. se im
pun cu tărie colaborarea și unitatea 
de acțiune a tuturor forțelor iubi
toare de pace, a tuturor oamenilo? 
de bună credință, hotărîți să mili
teze pentru promovarea obiective
lor comune de importantă primor
dială. cum sint independenta, secu
ritatea. dezarmarea. înțelegerea re
ciprocă, pacea. De aceea, politica ■ 
externă a României exprimă con
vingerea fermă a președintelui său

internaționale, pentru 
continuarea politicii de 
și pace.
de la analiza situației

că stă în puterea popoarelor ca, 
acționind unite, să oprească agra
varea încordării internaționale, să 
asigure soluționarea pe calea trata
tivelor politice a problemelor liti
gioase. să înfăptuiască, politica de 
destindere, pace și colaborare in 
intreaga lume".

în opinia României, a președin
telui Nicolae Ceaușescu. o analiză 
lucidă a situației contemporane im
pune necesitatea realizării păcii si 
dezarmării, dat fiind că megatonele 
atotdistrugătoare acumulate repre
zintă principala amenințare ce pla
nează asupra dreptului 
tal al popoarelor la 
pace, evidențiază ziarul

Deplin conștientă de 
pe care o implică această stare a- 
normală de lucruri și din dorința 
de a contribui la stăvilirea unei 
noi conflagrații mondiale — se re
levă. in concluzie — „România a 
elaborat un program cuprinzător de 
acțiune pentru dezarmare, care de
finește măsuri menite să ducă trep
tat la înfăptuirea dezarmării gene
rale, in primul rind a celei nu
cleare, de care depinde însuși vi
itorul planetei noastre. Reducerea 
cheltuielilor militare, utilizarea 
fondurilor astfel economisite îri 
scopul progresului și dezvoltării, 
folosirea cuceririlor geniului uman 
exclusiv in slujba păcii, trecerea la 
măsuri concrete de eliminare a pe
ricolului războiului, toate acestea 
constituie fundamentul inițiativelor 
de pace ale României".

funde.men- 
libertate și 
egiptean.
primejdia

Cu consecvență pentru democratizarea relațiilor 
internaționale, pentru edificarea noii ordini

economice mondiale
„Partidul Comunist Român, 

România socialistă. președintele 
Nicolae Ceaușescu consideră că tre
buie să se acorde prioritate demo
cratizării vieții internaționale, ele
ment necesar construirii unei lumi 
a păcii și colaborării. în-cadrul că
reia fiecare popor, fiecare țară să 
aibă dreptul să se bucure de roade
le dezvoltării sale economice și po
litice", subliniază ziarul cipriot 
„ANEXARTITOS" în articolul in
titulat „România se pronunță pen
tru necesitatea democratizării vie
ții politice și economice interna
ționale",

în articol se arată că, în opinia 
țării noastre, realizarea acestui 
obiectiv este posibilă numai dacă 
oamenii iși exercită drepturile lor 
inalienabile, dacă egalitatea intre 
state, independența și suveranita
tea națională, neintervenția în tre
burile interne devin intr-adevăr 
principii intangibile.

„Potrivit concepției României so
cialiste, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. o reală demo
cratizare a relațiilor internaționale 
este necesară pentru colaborarea 
largă și egală intre state și po
poare, care servește intereselor pă
cii și progresului mondial. Este 
vorba de unul dintre obiectivele 
prioritare ale politicii externe ro
mânești, deziderat pentru a cărui 
realizare, așa cum se arată in do
cumentele Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român și 
după cum subliniază președintele 
Nicolae Ceaușescu, România socia-

listă va acționa și în viitor" — 
scrie, în încheiere, ziarul cipriot.

Justețea și realismul politicii 
României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, inițiativele și 
demersurile țării noastre pentru li
chidarea neîntirziată a decalajelor 
și inechităților existente, pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice și politice internaționale sînt 
puse în evidență într-un articol 
publicat de cotidianul sirian „AL 
BAATH".

în opinia președintelui României 
— se arată in articol — se impune 
ca țările bogate să sprijine sub
stanțial țările sărace în dezvoltarea 
lor. să renunțe la vechea politică 
prin care cei săraci devin tot mai 
săraci. în acest sens, România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu se 
pronunță pentru convocarea. în ca
drul O.N.U., a unei conferințe in
ternaționale vizind soluționarea 
globală, politico-economică a pro
blemei datoriilor externe ale țărilor 
in curs de dezvoltare.

înțelegind gravele anomalii pe 
care această problemă le ridică 
pentru prezentul și viitorul omeni
rii, președintele Nicolae Ceaușescu 
subliniază cu consecvență că Parti
dul Comunist Român, România so
cialistă sînt hotărîte să acționeze 
și pe mai departe, cu toată fermi
tatea, pentru reglementarea aces
tor probleme, pentru făurirea unei 
noi ordini economice internaționale 
căre să permită dezvoltarea liberă 
a fiecărei națiuni și o largă 
cooperare in spiritul egalității, echi
tății și avantajului reciproc.

r

dezbătute Tezele politice ce vor fi 
prezentate congresului, precum și 
proiectul de modificare a Progra
mului și Statutului partidului.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

i
i

ÎNTREVEDERE. Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, a avut o în
trevedere ' cu Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, care întreprinde o vizită 
in Bulgaria. După cum transmite 
agenția B.T.A., au fost abordate 
probleme ale relațiilor dintre Bul
garia și O.E.P. și unele aspecte ale 
situației din Orientul Mijlociu.

i
i
i

LA KABUL a avut loc o între
vedere intre președintele Republi
cii Afganistan, Najibullah. și mi
nistrul de externe al U.R.S.S., 
Eduard Șevardnadze. aflat intr-o 
vizită oficială in Afganistan. Au 
fost abordate aspecte ale relațiilor 
bilaterale și s-a efectuat un schimb 
de păreri cu privire la realizarea 
acordurilor de la Geneva referi
toare la reglementarea politică a 
situației din

PREȘEDINTELE BRAZILIEI, 
Jose Sarney, l-a primit pe secre
tarul de stat al S.U.A., George 
Shultz. în cursul întrevederii au 
fost examinate aspecte ale relații
lor bilaterale, precum și unele pro
bleme politice și economice ala 
vieții. internaționale, intre oare si
tuația din America Centrală și do
sarul datoriilor externe.

jurul Afganistanului.

NUMĂRUL ȘOMERILOR ÎNRE
GISTRAȚI OFICIAL IN ITALIA 
era de aproximativ trei milioane, 
in luna aprilie, reprezentind 11,9 la 
sută din totalul populației active. 
Numărul șomerilor italieni a cres
cut in luna aprilie cu 422 000, com
parativ cu aprilie 1987. Dintre cei 
circa trei milioane de șomeri înre
gistrați, 1,6 milioane erau femei.

I
I

C.C. AL P.C. DIN 
La Bogota a avut loc 
al P.C. din Columbia,

PLENARA 
COLUMBIA, 
plenara C.C. 
care a adoptat o serie de documen
te în pregătirea Congresului al 
XV-lea al partidului. programat 
pentru luna decembrie. Au fost

SENATUL BELGIAN a adoptat 
legislația referitoare la federaliza
rea statului, aprobată anterior de 
Camera Deputaților. Legislația va 
intra în vigoare de la 1 ianuarie 
1989.

Consolidarea independenței — obiectiv 
fundamental al

România promovează — îndeo
sebi de cînd președintele 
Nicolae Ceaușescu se află in frun
tea țării — o politică externă acti
vă și dinamică, întreținînd relații 
diplomatice și economice cu 155 de 
state din lumea întreagă, scrie zia
rul marocan „LE MATIN DU SA
HARA" în articolul intitulat 
„Independența — o constantă a po
liticii externe a României".

Este bine cunoscută contribuția 
României, • a președintelui său la 
afirmarea, in lumea contemporană 
și în relațiile dintre state, a unui 
nou cod de conduită, bazat pe ega
litatea în drepturi, neamestecul în 
treburile interne ale altor state, 
nerecurgerea la lamenințarea cu 
forța sau la folosirea ei, scrie zia
rul. Numitorul comun al acestor 
noi raporturi democratice, de drep
tate și echitate in relațiile dintre 
state este independența națională. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
precizat că independența este 
fel de necesară unui popor 
aerul și apa.

Una dintre principalele surse ale 
acestui concept sănătos și realist 
este tumultuoasa istorie bimilenară 
a poporului român, se spune în ar
ticol. „Românii și-au cucerit în
totdeauna prin luptă independen
ța". Arătînd apoi că pericolul pe 
care l-a reprezentat pentru Europa 
și pentru întreaga lume fascismul 
a amenințat și unitatea și integri
tatea statului național român, zia
rul scrie : „în apărarea țării s-au 
ridicat toate forțele progresiste și 
democratice, avînd în fruntea lor 
Partidul Comunist Român".

„Marile calități de organizator și de 
conducător politic ale pe atunci tî- 
nărului Nicolae Ceaușescu s-au a- 
firmat tocmai pe baricadele luptei 
antifasciste și antirăzboinice, pen-

a 
la 
ca

Realizări de seamă,

poporului roman
tru păstrarea independenței și su
veranității României". „La 23 Au
gust 1944, această luptă națională 
glorioasă era încununată de suc
ces. Independența României era 
astfel reafirmată și consolidată", 

„îneepînd cu 1965 — se eviden
țiază în articol —. în «Epoca 
Nicolae Ceaușescu». consolidarea 
Independenței, pe toate planurile, 
a devenit un obiectiv fundamental 
al poporiilui român. Atît prin ope
ra de construcție liberă pe plan 
intern, cit și prin politica externă. 
România oferă lumii un excelent 
exemplu de fermitate în apărarea 
și afirmarea independenței sale. O 
independență concepută nu numai 
ca o apărare a valorilor materiale 
și spirituale ale națiunii, dar și ca 
o afirmare liberă și originală a ță
rii în cadrul eforturilor vizînd re
glementarea marilor probleme cu 
care se confruntă omenirea. Și, in 
acest sens — scrie ziarul — ne 
vom referi la un singur exemplu, 
care ilustrează capacitatea Româ
niei de a duce propria sa politică 
externă ca stat deplin suveran : 
inițiativa României de a trece uni
lateral la reducerea armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare 
cu 5 la sută este una dintre multi
plele dovezi ale participării sale la 
reglementarea problemei, atit de 
complexe, a dezarmării și, in ace
lași timp, o expresie a deplinei sale 
independențe".

Referendumul organizat cu a- 
ceastă ocazie, prin care națiunea a 
spus un „da" ferm și unanim la 
această măsură propusă in nu
mele rațiunii de președintele 
Nicolae Ceaușescu, demonstrează 
în mod clar că opțiunile politice 
ale României aparțin integral Ro
mâniei, conclude 
Sahara",

TOKIO 6 (Agerpres). — Peste 
50 000 de locuitori ai Hiroshimei au 
lyat parte, simbătă, la o adunare so
lemnă in memoria victimelor primu
lui bombardament atomic, de la 6 
august 1945. Participanta — inctuzind 
membri ai guvernului nipon, mili- 
tanți pentru .pace, invitați de peste 
hotare — au păstrat un moment de 
reculegere la ora declanșării atacu
lui nuclear în urmă cu 43 de ani — 
8 și 13 minute. In aceste clipe, clo
potele orașului au răsunat puternic, 
iar traficul urban a fost oprit.

La baza cenotafului ridicat in me
moria victimelor au fost înscrise nu
mele celor 4 476 de supraviețuitori ai 
bombardamentului, decedați anul tre
cut, care se adaugă altor 152 650 de 
victime.

Intr-o declarație făcută cu acest 
prilej, primarul orașului. Takeshi 
Araki, și-a exprimat speranța făuririi 
unui viitor nedominat de amenința
rea. anihilării, ci de promisiunea su
praviețuirii.

Intr-un mesaj transmis participan- 
ților la adunarea solemnă, primul-

★

VIENA 6 (Agerpres). — Militanții 
austrieci pentru pace și dezarmate 
au cinstit prin demonstrații și un 
miting de. masă, la Viena. memoria 
victimelor bombardamentelor atomi
ce americane din anul 1945 asupra

ministru al Japoniei, Noboru Takes- 
hita, a subliniat că țara sa, care a 
resimțit direct efectele nefaste ale 
armelor nucleare, s-a angajat să ac
ționeze pentru ca tragedia de la 
Hiroshima și Nagasaki să nu se re
pete vreodată — relatează agenția 
Kyodo.

Sub auspiciile Consiliului japonez 
împotriva bombelor atomice și cu 
hidrogen (Gensuikyo). la Hiroshi
ma s-au deschis, totodată, lucrările 
unei conferințe la. care participă 
circa. 10 000 de persoane, incluzind 
delegați din diferite țări ale lumii. 
Luînd cuvîntul, Ayako Sekiya, repre
zentantă a unei organizații de femei 
din Tokio, a declarat că încheierea 
Tratatului sovieto-american privind 
eliminarea rachetelor cu rază medie 
și mai scurtă' de acțiune constituie 
rezultatul luptei unite a. mișcărilor 
pentru pace și împotriva armelor 
nucleare din intreaga lume — rela
tează agenția Kyodo.

Gensuikyo va organiza o conferin
ță similară la Nagasaki, îneepînd de 
marțea viitoare.

ir
orașelor japoneze Hiroshima și Na
gasaki.

în centrul Vienei au fost prezen
tate expoziții de fotografii infățișind 
aspecte ale ruinelor din cele două 
orașe nipone devastate.

lucrările Comitetului special al O.N.U. pentru decolonizare
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 

— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite continuă lucrările Co
mitetului special al O.N.U. pentru 
decolonizare. în majoritatea inter
vențiilor s-a relevat situația critică 
în care se află poporul namibian din 
cauza .ocupării in continuare a teri
toriului sud-vest-african de către ra
siștii din R.S.A. S-a cerut intensifi
carea campaniei internaționale pen
tru respectarea rezoluțiilor O.N.U. și. 
îndeosebi, a rezoluției 435 a Consi
liului de Securitate, care nu este incă 
pusă in aplicare de Africa de Sud, 
deși au trecut 15 ani de la adopta
rea ei.

„Le Matin du

perspectivă pe
economico-sociale

Cotidianul libanez 
evidențiază, intr-un 
Iul hotărîtor al 
Nicolae Ceaușescu în fundamenta
rea și aplicarea programelor de 
dezvoltare, care au 
România dintr-o țară 
urmă din punct de 
nomic într-un stat ce 
permanent pe baza celor mai noi 
realizări tehnologice.

Scoțind in relief sporirea conti
nuă a venitului național al Româ
niei, ziarul libanez subliniază 
caracterul dinamic al econo
miei românești. Sînt prezen
tate programele ce privesc diferite 
domenii ale economiei, inclusiv e- 
nergetica. arătindu-se că toate pla
nurile de dezvoltare economică și 
socială sint susținute de o puterni
că bază tehnico-stiintifică. în do
meniul cercetării fundamentale și 
aplicative desfășurindu-și activita
tea zeci și zeci de mii de specia
liști.

„Al-Charq“ arată, totodată, că 
dezvoltarea economică a României, 
politica de largq deschidere spre 
lume i-au permis să-și extindă 
neîncetat relațiile externe. în con
text. publicația libaneză acordă un 
spațiu larg principiilor politicii ex
terne românești, subliniind contri
buția determinantă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la fundamenta
rea acestei politici, demersurile și 
acțiunile ' României în direcția 
luționării marilor 
lumii contemporane.

„România : noi perspective 
dezvoltare pînă in anul 2000“ 
titlul articolului apărut in 
cipriot „TA NEA".

„AL-CHARQ" 
articol, ro- 
tovarășului

transformat 
rămasă in 
vedere eco- 
se dezvoltă

probleme
so
aie

de 
este 

ziarul

programe de amplă 
calea dezvoltării

în . ultimii 44 de ani — se arată 
în articol — România s-a transfor
mat dintr-o țară eminamente a- 
grară într-un stat industiial-agrar 
in curs de dezvoltare, creindu-și 
astfel premisele pentru trecerea in 
rindul țărilor cu un nivel mediu de 
dezvoltare. Statistic, această evo
luție se reflectă în creșterea pro
ducției industriale a țării de peste 
120 de ori în această perioadă. Au 
fost create peste șase milioane de 
noi locuri de muncă.

Obiectivul fundamental al cinci
nalului actual (1986—1990) este 
dezvoltarea mai puternică a forțe
lor de producție și trecerea Româ
niei in rindul țărilor cu nivel me
diu de dezvoltare. în perioada cin
cinalului va crește rolul științei și 
tehnologiei.

Noi unități de cercetare — scrie 
„Ta Nea" — își vor aduce contri
buția la creșterea resurselor națio
nale de energie, știinta con
tribuind tot mai mult la dezvol
tarea agriculturii pe baze moder
ne. prin crearea de noi soiuri de 
plante și rase de animale și elabo- 
rind soluții pentru recuperarea so
lurilor neproductive. învățămintul 
de 12 ani va fi generalizat.

Potrivit '■ hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român — se arată în încheiere — 
la sfîrșitul acestui secol România 
va fi o țară socialistă multilateral 
dezvoltată, atît din punct de ve
dere industrial, agricol, științific, 
cultural, cit și al nivelului general 
de trai și civilizație.

(Agerpres)

„Interzicerea generală 
a experiențelor nucleare reprezintă o sarcină 

de primă
BERLIN 6 (Agerpres). — R.D. Ger

mană consideră că interzicerea ge
nerală și completă a experiențelor 
nucleare reprezintă o sarcină de pri
mă importanță — a declarat la Ber
lin un purtător de cuvint al Minis
terului Afacerilor Externe. El a ară
tat că țara sa acționează, la Con
ferința pentru dezarmare de la Ge
neva, alături de marea majoritate

importanță"
a statelor participante. în vederea 
realizării unui acord cu privire la 
interzicerea totală a experiențelor 
nucleare. Țările posesoare de arme 
nucleare au o responsabilitate spo
rită in această direcție. încetarea ex
periențelor nucleare ar fi un pas im
portant pe calea către oprirea cursei 
înarmărilor și edificarea unei lumi 
fără arme nucleare.

Cosmosul trebuie să fie liber 
de orice fel de arme spațiale

GENEVA 6 (Agerpres). — în ca
drul Conferinței pentru dezarmare de 
la Geneva, reprezentantul Venezue
la a propus modificarea actualului 
tratat cu privire la „Principiile care 
conduc activitatea statelor în explo
rarea și folosirea spațiului cosmic, 
ale Lunii și ale altor corpuri ce
rești". astfel incit acesta să interzică

amplasarea în Cosmos nu numai de 
arme nucleare și de distrugere în 
masă, ci a oricărui fel de arme spa
țiale, informează agenția EFE. El a 
subliniat că in tratat trebuie să fie 
înscrisă o prevedere privind interzi
cerea generală și totală a armelor 
spațiale, a dezvoltării, experimentă
rii, producerii, amplasării, lansării și 
folosirii acestui tip de armament.

AMERICA LATINA

Datoria externă — un obstacol uriaș în calea 
soluționării crizei economice regionale

CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager
pres). — Datoria externă este un fe
nomen destabilizator care. în pofida 
consolidării democrației, poate ame
nința pacea in America Latină, a 
declarat fostul șef al statului vene- 
zuelean, Carlos Andres Perez, can
didat prezidențial din partea parti
dului „Acțiunea Democratică" (A.D.) 
la apropiatele alegeri. într-un inter
viu acordat unei rețele de televi
ziune mexicane, el a apreciat că da
toria externă a Americii Latine, a- 
junsă la aproape 420 miliarde de do
lari. reprezintă un obstacol uriaș în

calea soluționării crizei economice 
regionale.

în altă ordine de idei, fostul pre-, 
ședințe venezuelean a avertizat asu
pra gravelor pericole la adresa pă
cii in America Latină, amenințată de 
un război ce se poate generaliza 
dacă se ia în considerare reducerea 
speranțelor generate de semnarea a- 
cordurilor de pace „Esquipolas II".

Candidatul prezidențial al A.D. a 
subliniat necesitatea intăririi unității 
de acțiune a țărilor și guvernelor 
din America Latină in rezolvarea 
problemelor naționale sau cu carac
ter general.

C. E. E.

.BRUXELLES 6 (Agerpres) 
Willy de Clerq, membru al Comisiei 
C.E.E., și-a exprimat preocuparea 
că. o dată cu aprobarea de către pre
ședintele Ronald Reagan a legii co
merțului, S.U.A. pot pune în aplica
re o serie de măsuri unilaterale a 
căror concordanță cu normele 
G.A.T.T. este discutabilă. El a pre
cizat că între țările Pieței Comune 
și Statele Unite pot apărea acum 
dispute, dacă nu chiar un adevărat 
„război comercial". C.E.E. se întrea
bă în modul cel mai serios dacă 
S.U.A. sint cu adevărat interesate in 
succesul negocierilor din cadrul 
G.A.T.T. care se desfășoară în pre
zent la Geneva, a spus reprezentan
tul Pieței Comune.

Tratativele 
sovieto - americane 

de la Geneva
GENEVA 6 (Agerpres). — La Ge

neva au continuat, în cursul săptă- 
minii, tratativele sovieto-americane 
privind armamentele nucleare și 
cosmice — transmite agenția T.A.S.S. 
întîlniri și dezbateri au avut loc in 
cadrul ambelor grupe privind ar
mamentele strategice ofensive si ar
mamentele cosmice. în ceea ce pri
vește armamentele cosmice, între 
părți există incă deosebiri de pă
reri substanțiale. în grupul privind 
armamentele strategice 
partea sovietică, cit și 
nă au avansat o serie 
și formulări noi, care 
fie studiate — menționează T.A.S.S.

ofensive, atît 
cea america- 
de propuneri 
urmează să

în vederea încetării 
conflictului din Golf
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a analizat vineri raportul prezentat 
de secretarul general al Națiunilor 
Unite, Javier Perez de Cuellar, pri
vind desfășurarea misiunii experților 
militari care au vizitat Iranul și 
Irakul. Documentul a fost însoțit 
de recomandări privind modul in 
care s-ar putea asigura — din punct 
de vedere tehnic — încetarea focu
lui intre cele două țări beligerante. 
Membrii Consiliului de Securitate 
au discutat, de asemenea, alte as
pecte ale conflictului iraniano- 
irakian.

La încheierea ședinței, președinte
le consiliului a dat citire unei de
clarații în care se subliniază că 
membrii acestui organ al O.N.U. 
sprijină cu fermitate eforturile 
secretarului general pentru a se 
pune cit mai curînd capăt con
flictului din Golf.

încheierea 
celei de-a patra runde 

a negocierilor cvadripartite 
privind Africa de sud-vest

GENEVA 6 (Agerpres). — La Ge
neva s-a încheiat cea de-a patra 
rundă a negocierilor cvadripartite 
pentru pace in Africa de sud-vest, 
fără a se fi realizat o înțelegere de
finitivă intre părți — relatează agen
țiile de presă. Comunicatul de pre
să dat publicității arată că negocie
rile au fost „detaliate și pozitive". 
Viitoarea reuniune a reprezentanți
lor celor patru țări participante Ia 
convorbiri — Angola, Cuba, R.S.A. și 
S.U.A. — va avea loc după 22 au
gust, data exactă și locul de desfă
șurare urmînd a fi stabilite ulterior.

I

PESTE 30 DE ORGANIZAȚII 
POLITICE ȘI DE MASA DIN 
MEXIC au creat un front de luptă 
al femeilor in favoarea aprofun
dării piocesului național de demo
cratizare a vieții politice mexica
ne. S-a hotărit, între altele, adop
tarea unui plan de acțiuni concre
te pentru atingerea obiectivului 
menționat și pentru afirmarea ple
nară a rolului mișcării femeilor 
mexicane în viața social-politică 
și economică națională.

INTERPOLUL, IN COLABORA
RE CU POLIȚIA DIN R.F. GER
MANIA ȘI FRANȚA, a reușit să 
confiște in porturile Hamburg și 
Le Havre circa 13 tone de mari
juana, informează agenția A.D.N. 
Este cea mai mare cantitate din 
acest drog confiscată vreodată, in
tr-o singură acțiune, in Europa oc
cidentală. Stupefiantele 
plasate in conteinere ce 
buit să conțină produse

tene vor continua să acționeze în 
comun în vederea anihilării grupu
rilor armate finanțate de regimul 
rasist de la Pretoria, care acțio
nează pe teritoriul mozambicăn. 
Președintele Republicii Zimba
bwe. Robert Mugabe, a precizat 
că suveranitatea Mozambicului este 
vitală și pentru independenta statu
lui său. La rîndul său. președintele 
Mozambicului. Joaquim Chissano, 
a relevat rolul major al sprijinu
lui Zimbabwean în lupta împotriva 
contrarevoluționarilor.

se aflau 
ar fi tre- 
din piele.

DEMISIE. Ministrul de 
Statelor Unite, James Baker, 
prezentat demisia din acest 
pentru a deveni președintele 
mitetului pentru campania electo
rală a Partidului Republican, al că
rui virtual candidat este actualul 
vicepreședinte George Bush. Pre
ședintele Ronald Reagan l-a de
semnat in funcția rămasă vacantă 
pe Nicholas. Brady, fost senator al 
statului New Jersey.

finanțe ai 
și-a 
post 
Co-

CU PRILEJUL UNUI NOU DIA
LOG LA NIVEL ÎNALT MOZAM- 
BICANO-ZIMBABWEAN s-a rele
vat că cele două țări vecine și prie-

SENATUL STATELOR UNITE a 
respins — cu 50 voturi contra și 
44 pentru — sporirea alocațiilor 
bugetare destinate 
militar „Inițiativa
Strategică" (S.D.I.). Administrația 
solicitase pentru viitorul exercițiu 
financiar creșterea cu 500 milioa
ne dolari a fondurilor destinate 
proiectului S.D.I.

programului 
de Apărare

Punjab. Membrii Camerei superi
oare a Parlamentului indian au 
lansat un apel la punerea în apli
care a unor proiecte de regularizare 
și amenajare a principalelor cursuri 
de apă din țară, pentru a se pre
veni consecințele dezastruoase, pro
duse an de an, atit de inundații, cit 
și de secetă.

LA MERANO (ITALIA) A FOST 
ARESTAT CRIMINALUL NAZIST 
ANTON MALOTH. Maloth a făcut 
parte din personalul SS de la la
gărul din Terezin (situat la 500 km 
de Praga) și s-a făcut vinovat de 
torturarea și moartea a numeroși 
deținuți. El a fost condamnat la 
moarte in contumacie de un tribu
nal din Cehoslovacia.

1

BILANȚUL RECENTELOR INUN
DAȚII DIN INDIA, care au afec
tat întinse suprafețe locuite de 8,4 
milioane de persoane, indică 401 
pierderi de vieți omenești și 8 300 
de vite înecate în timpul revărsă
rilor. Pagubele cele mai mari s-au 
înregistrat in statele Assam, Bihar, 
Uttar Pradesh, Jammu, Gujarat și

IN IORDANIA A AVUT LOC O 
REMANIERE GUVERNAMENTA
LA. A fost desființat Ministerul 
pentru Problemele Teritoriilor 
Ocupate. Marwan Doudin, care 
condusese acest minister, a preluat 
portofoliul Ministerului Muncii, în- 
locuindu-1 pe Rashid Oreikat. De 
asemenea, Fawaz Toukan a fost 
numit ministru al dezvoltării so
ciale. Guvernul iordanian a hotărit 
dizolvarea înaltului comitet pentru 
problemele teritoriilor arabe ocu
pate, format în 1980 sub condu
cerea primului-ministru al țării.

O ÎNREGISTRARE A VOCII LUI LEV TOLSTOI realizată de Edison 
în 1908 a fost găsită in Statele Unite și predată autorităților sovietice. 
Edison s-a adresat marelui scriitor la 22 iunie 1908 să imprime in limbile 
engleză și franceză un mesaj adresat popoarelor lumii, „care să ajute 
omenirea să înainteze pe plan moral șl social". Medicul personal al lui 
Tolstoi scrie in jurnalul său că în decembrie 1908 „au sosit doi englezi 
cu un fonograf ca să înregistreze vocea lui Lev Nikolaevici".

„Recorduri"
Tinărul de origine portugheză 

Antonio Gomes Dos Santos are de 
ce să fie mulțumit : numele său 
va intra de acum înainte in fai
moasa Carte a recordurilor Guin
ness. Isprava sa, trebuie recunos
cut. nu-i la mina oricui : a stat 
nemișcat timp de 15 ore și două 
minute, intrecînd, astfel, „recor
dul" anterior de imobilism deținut 
de indonezianul Sunardi, care, cu 
doi ani înainte, reușise să rămână 
intr-o stare de totală inactivitate 
15 ore și 25 de secunde.

Departe de a fi un simplu ex
centric, cum s-ar putea crede la 
prima impresie, Dos Santos, care 
posedă un titlu universitar (este 
licențiat in drept), își ciștigă exis
tența din... a nu face nimic, cre- 
îndu-și, din aceasta, o veritabilă 
profesie. El a devenit o figură fa
miliară pe. străzile din centrul Li
sabonei, unde prezintă „spectaco
le" cu un singur interpret — el 
însuși — in rolul de om-statuie. 
Și dacă afirmația sa că a fi imobil 
constituie „o formă de expresie 
artistică" rămîne discutabilă, cert 
este însă că, potrivit propriilor 
mărturisiri, ciștigă mult mai mult 
de pe urma meseriei de a sta de
geaba decit ciștigă mai înainte ca 
■tânăr avocat. Mai mult, bizuin-' 
du-se pe cele peste o mie de ore 
cit a stat imobil in timpul repre
zentațiilor in aer liber pe care 
le-a dat. intenționează să scrie o 
carte, al cărei titlu l-a și ales : 
„Gândurile și halucinațiile unei 
statui".

Desigur, fiecare 
poate. Numai că 
proba de „a nu. 
sint chiar atit de 
nu au fost înregistrate ca atare în 
Cartea Guinness. Și nu este vorba 
de ciudățenii deliberate, ci, de pil
dă, de situații in care cei in cauză 
se găsesc fără voia lor. Citi din cei 
30 milioane de șomeri existenți în 
țările occidentale industrializate 
nu ar putea „concura" cu șanse de 
succes în ce privește „recordul" 
de durată al inactivității forțate ? 
Durată măsurată nu in ore, nu in 
zile sau în săptămini, ci in ani, in 
spatele fiecăruia din asemenea 
„recorduri" ascunzîndu-se o pro
fundă tragedie omenească. O tină- 
ră vest-germană, Gudrun Wendt, 
a stabilit, cu siguranță, o perfor
manță greu de intrecut, ea înain- 
tînd, in decurs de doi ani și ju-

se descurcă cum 
recordurile la 
face nimic" nu 

rare, chiar dacă

neomologate 
mătate, nu mai puțin de 400 de ce
reri de servicii,_ 
fără 
zentațiilor'
Santos — cei de față fac diverse 
reflecții și comentarii, ceea ce-i 
permite să-și formeze anumite o- 
pinii personale asupra comporta
mentului lor. Ce părere și-a putut, 
oare, forma tînăra șomeră dacă la 
nici una, absolut nici una din 
solicitările sale nu a primit nu un 
cuvint de încurajare, dar nici mă
car un refuz în scris ?

Dar „recorduri" se consemnea
ză nu numai in rîndurile dezmoș
teniților soartei, ci și. la polul 
opus. O știre publicată de revista 
americană „Forbes", destinată in 
exclusivitate persoanelor cu cele 
mai ridicate venituri, dezvăluie că 
in decurs de un singur an numă
rul miliardarilor din S.U.A. s-a 
dublat, in fruntea lor aflindu-se 
un anume Sam Moore Walton, pa
tronul unei imense rețele de ma
gazine, a cărui avere este 
evaluată la 8,5 miliarde do
lari; pe locul al doilea, cu „numai" 
3 miliarde de dolari — John Werner 
Kluge, proprietar al unui consorțiu 
din domeniul mijloacelor de infor
mare in masă, iar pe locul al trei
lea — Henry Ross Perot, fondator 
al unui imperiu al computerelor. 
Toți aceștia se găsesc însă cu. mult 
în urma celor mai bogați oameni 
din lume, japonezii Yoshiuki Tsut
sumi — cu 20 miliarde dolari și 
Taikiohiro Mori — cu 
dolari. Mai mult decit 
nual al unui 
lumea a treia

Este greu 
tivi" au fost 
stringe asemenea 
(milioane de ființe umane trudesc 
din zi și pină in noapte și abia 
reușesc să o scoată la capăt), dar 
se poate lesne bănui că, în pre
zent, nu trebuie să miște nici mă
car un deget pentru a-și încasa 
profiturile exorbitante; practic, ei 
sint chiar și mai imobili decit Dos 
Santos.

...Nu, hotărit lucru, în fața ati- 
tor „rivali" in a nu face nimic, 
omul-statuie nu ar trebui să fie 
prea liniștit. Noroc pentru el că 
recordurile respective nu au fost, 
deocamdată, omologate...

_ ...___ care au rămas
răspuns. In timpul „repre- 

■“ sale — spune Dos

șir întreg !
de 
toți

15 miliarde 
bugetul a- 
de țări din

cit de „ac-știut
aceștia pentru a 

averi colosale

R. CĂPLESCU
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